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INFORME PROFESSIONAL 

 
Dades personals del professional: 

  
Nom:  Laura  

Cognoms: Morales Oliver 

Població: Lleida                   

Província: Lleida 

Telèfon: 655383475 

Professor/a col·laborador/a: Cristina Petreñas Caballero 

   

Problema, necessitat o repte detectat  

  

Població (Population)  

La població a la qual ha anat dirigida aquesta acció educativa han estat dos 

infants d’11 i 12 anys, concretament un nen que cursa 5è de primària i una nena 

que cursa 6è de primària en una petita escola situada en un poble de la comarca 

de l’Urgell, a Catalunya.  

Són dos infants nascuts a Catalunya, que pertanyen a famílies amb un nivell 

socioeconòmic mitjà, que obtenen els recursos econòmics principalment de 

feines del sector primari, ja que viuen a un poble que es dedica a l'agricultura, i 

de feines del sector serveis. 

Les famílies estan molt compromeses amb l’escola i amb l’educació del seu fill i 

la seva filla. Des que es va iniciar el procés d’avaluació psicopedagògica, han 

col·laborat i cooperat amb l’escola en general, i amb els mestres en particular 

per afavorir el desenvolupament integral dels seus fills. Així mateix, en el context 

familiar aposten per seguir reforçant l’aprenentatge dels infants.  

Els alumnes dominen amb fluïdesa la llengua vehicular del centre, el català, 

donat que també respon a la seva llengua materna. De la mateixa forma, no 

tenen cap dificultat per expressar-se oralment i de manera escrita en castellà i 

tampoc tenen inconvenients per expressar-se en llengua anglesa.  

Per entendre perquè es va decidir centrar aquest treball en aquests infants, és 

necessari contextualitzar la situació i exposar el punt de partida d’aquesta 

detecció d’altes capacitats. 
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A nivell acadèmic, tal com determinen els seus expedients acadèmics, aquests 

dos infants sempre han obtingut resultats excel·lents en totes les àrees 

curriculars. Són alumnes que s’esforcen en les tasques, que dediquen temps a 

les feines, que segueixen la seva formació fora del context escolar i que mostren 

una predisposició superior per la feina en comparació amb la resta d’infants del 

grup-classe. 

A l’aula ordinària, generalment es mostren atents, participatius i col·laboradors 

en les tasques en grup i disposats a resoldre les qüestions que el professorat 

planteja. 

A nivell social, no s’han detectat situacions d’introversió o falta de relacions amb 

els seus companys/es d’aula. Són infants oberts, amb un grup d’amistat 

consolidat i molt respectuosos amb els altres.  

Al context familiar, els pares consideren que els seus fills són responsables amb 

les tasques, sempre fan la feina correctament i en els terminis corresponents; 

creuen que tenen un nivell de maduresa més alt en comparació a la resta dels 

infants que coneixen del mateix grup-classe. També, afirmen que són infants 

creatius, als quals els agraden els concursos de televisió basats en reptes o 

qüestionaris que requereixen un nivell cognitiu alt; que parlen amb ells de 

qualsevol temàtica o fet, obtenint una resposta adequada amb sentit i lògica.  

Va ser al 2n cicle d’Educació Primària, quan les dues tutores dels infants, van 

veure indicis que aquests alumnes podien ser posseïdor d’altes capacitats. Per 

aquest motiu, van realitzar una observació directa i sistemàtica de la conducta 

dels dos alumnes, van analitzar i recollir mostres dels seus treballs i de les seves 

tasques, van valorar la seva implicació i el seu rendiment acadèmic i van passar 

uns qüestionaris per ajudar a tenir indicadors sobre el perfil d’aprenentatge 

d’aquests dos alumnes. Concretament, van realitzar el Qüestionari de detecció 

de competències i estil d’aprenentatge (adaptació del qüestionari de Mercè 

Martínez, 2010). 

La informació obtinguda a partir de l’observació dels infants en el context escolar, 

dels judicis emesos pels mestres implicats i per les pròpies famílies i del 

qüestionari realitzat, van ser els recursos utilitzats per iniciar el procés 

d’avaluació i d’identificació de possibles altes capacitats intel·lectuals en aquests 

alumnes. Es va plantejar la proposta d’avaluació a la CAD (Comissió d’Atenció a 

la Diversitat) i el director, va transmetre totes aquestes dades a l’Equip 
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d’Orientació i Assessorament Psicopedagògic (EAP), que va donar el vistiplau 

per iniciar el procés d’avaluació psicopedagògica.  

Aquest procés d’avaluació i detecció va consistir en el seguiment dels infants en 

el seu dia a dia a l’aula ordinària i en l’aplicació d’algunes proves 

estandarditzades i escales de detecció. Per avaluar el coeficient intel·lectual es 

va aplicar la Bateria d’avaluació de Kaufman (K-ABC), l’Escala d’intel·ligència de 

Wechsler per a nens (WISC-IV); les Escales d’aptituds intel·lectuals. BAS-II; 

l’Avaluació factorial de les aptituds intel·lectuals. EFAI (Santamaría, Arribas, 

Peña i Seisdedos, 2005) i l’Avaluació del potencial d’aprenentatge. EPA-2 

(Fernández-Ballesteros, Calero, Campllonch i Belchí, 2010). Per avaluar la 

motivació es va realitzar l’adaptació del qüestionari de motivació d’Arocas et al. 

(2002). Per mesurar la variable de l’Autoconcepte es va utilitzar l’Escala 

d’autoconcepte de Piers Harris, adaptada per Arocas et al. (2002) i, finalment, 

per avaluar la socialització, es va fer ús de Bateria de Socialització. BAS-III de 

Silva i Martorell (2018).  

A través d’aquests qüestionaris i proves, les tutores van poder conèixer de 

manera integral, el perfil de cada alumne considerant elements com: la realització 

de les tasques escolars, la creativitat, el lideratge, la motivació, els interessos, 

les característiques de comportament, les estratègies d’aprenentatge, l’estil de 

treball, etc.  

En el moment en què es va detectar que aquests infants eren posseïdors altes 

capacitats intel·lectuals, ja que les puntuacions obtingudes de les proves van 

aportar un percentil per sobre de 75 respecte a tots els àmbits i variables 

avaluades, les tutores, juntament amb els membres de la CAD, els mestres de 

l’EAP i altres mestres implicats en l’atenció educativa d’aquests alumnes, es van 

proposar dissenyar un pla individualitzat (PI), amb metodologies i estratègies 

d’ampliació curricular. Aquest enriquiment curricular va funcionar durant el 2n 

cicle d’Educació Primària, però en arribar a cicle superior, els mestres d’aquests 

dos infants, detecten en ells actituds desfavorables per l’aprenentatge i per al 

seu desenvolupament integral. 

A finals del primer trimestre, van observar com els infants perdien motivació i 

interès per les activitats proposades a l’aula; el material complementari i 

d’ampliació no els causava interès i mostraven signes d’avorriment; només 

gaudien de les activitats en grup o aquelles que requerien múltiples respostes o 
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solucions per aconseguir realitzar-les. Així mateix, el pensament sobre ells 

mateixos va començar a ser negatiu, consideraven que no eren igual que els 

seus companys i afirmaven que no volien participar tant a les classes, per no fer 

sentir malament a la resta del grup-classe.   

El professorat implicat es va reunir per poder trobar una solució adequada per 

evitar que els infants baixessin el seu rendiment acadèmic i per aconseguir que 

la falta de motivació no els afectés emocionalment.  

Va ser així, com a través de la coneixença d’aquesta situació, em vaig oferir a 

ser partícip de la cerca d’estratègies i metodologies per donar suport a aquest 

alumant i buscar una solució per estimular la motivació, l’autoconfiança i 

l’autoconcepte.  

 

 Intervenció (Intervention)  

En aquest apartat, s’han exposat les principals idees i principis de la proposta 

d’intervenció educativa en què se centra aquest Treball de Fi de Màster. 

Com s’ha comentat a l’apartat anterior, va existir la necessitat d’enfocar el treball 

amb els infants d’altes capacitats, ja que es va observar i determinar com les 

metodologies d’ensenyament del centre no es van adaptar a les seves 

necessitats, fet que els hi va provocar desmotivació i desinterès i els hi va afectar 

emocionalment.  

En les mesures d’atenció a la diversitat, els infants amb altes capacitats són 

considerats com a necessitats educatives específiques de suport educatiu, tal 

com determina el marc legislatiu (LOMCE, 2013). La intervenció educativa 

d’aquest alumnat  respecte a les seves necessitats i capacitats és imprescindible, 

ja que és susceptible a patir baix rendiment que pot derivar en fracàs escolar o 

dificultats d’integració escolar i social. 

Des de l’escola, es va considerar que aquests alumnes requerien una atenció i 

intervenció immediates, com a mesura de prevenció per evitar que la 

desmotivació i el desinterès generessin en ells actituds negatives envers l’escola 

i l’aprenentatge i/o alteracions socials i emocionals que podien afectar el seu 

desenvolupament integral i equilibrat.  

Concretament, el que es va proposar va ser crear un programa d’enriquiment 

extracurricular perquè aquest alumnat amb altes capacitats, del 3è cicle 

d’Educació primària, pogués rebre una resposta adequada a les seves 



5 
 

necessitats educatives, pogués desenvolupar el pensament crític i divergent i 

enfrontar-se a reptes cognitius i en relació a millorar el seu autoconcepte, a partir 

d’un projecte adequat als seus interessos. 

L’objectiu principal era que els alumnes amb altes capacitats participants en el 

projecte poguessin sentir-se motivats i no perdessin l’interès per aprendre, 

oferint-los-hi la descoberta d’altres formes d’aprenentatge, més motivadores, 

funcionals i basades en els seus interessos.  

La planificació del programa d’enriquiment no va sorgir com una mesura 

espontània i poc estudiada, prèviament, es va realitzar una recerca de les 

propostes i mesures existents, per atendre a aquest alumnat i poder estimular la 

seva motivació i potenciar el factor emocional. Es va indagar sobre altres 

programes d’enriquiment existents, destinats específicament a alumnes amb 

altes capacitats intel·lectuals, com per exemple: Programa Estrella (Institución 

Educativa SEK, 1990), Programa de enriquecimiento extracurricular: actividades 

para estimular el pensamiento divergente en el alumnado de educación primaria 

(PREPEDI I) (Jiménez, 2005) i Programa de Enriquecimiento curricular para 

alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (PECAI) (Dorado, 2017), entre 

altres.     

Entre totes les propostes, es va escollir com a mesura d’intervenció educativa, 

els programes d’enriquiment extracurricular, per diversos motius. La literatura 

científica i educativa explicita aspectes favorables d’aquests programes:  

● Els programes d’enriquiment extracurricular ofereixen el 

desenvolupament d’aprenentatges i metodologies que en la dinàmica de 

l’aula ordinària resulta més complexes portar a terme (Olszewski-

Kabilius, 1997; Pérez, López, del Valle i Ricote, 2008).  

● Són diversos autors els que donen suport a aquest tipus d’intervenció, ja 

que consideren que els programes d’enriquiment extracurricular 

“promouen un nivell d’eficàcia intel·lectual i un tipus d’aprenentatge que 

és més convenient per aquesta tipologia d’alumnes que el que es realitza 

a les aules” (Pérez, López, Del Valle i Ricote, 2008, p.3). 

● Els programes d’enriquiment no només permeten un desenvolupament 

intel·lectual dels infants amb altes capacitats, sinó que afavoreixen la 

intervenció de diferents àrees del desenvolupament com pot ser 

l’afectiva, la social i l’emocional.  

http://www.gobcan.es/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/LibroPREPEDI_I.pdf
http://www.gobcan.es/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/LibroPREPEDI_I.pdf
http://www.gobcan.es/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/LibroPREPEDI_I.pdf
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● Aquesta alternativa educativa permet als infants amb AACC treballar a 

través de camps d’aprenentatge variats, possibilitant el desenvolupament 

del pensament creatiu i la motivació a partir dels seus interessos i de la 

“promoció d’actituds diverses” (Pomar, Calviño, Irimia, Rodríguez i 

Reyes, 2014, p.29). 

● L’enriquiment ofereix la funcionalitat i interdisciplinarietat dels 

aprenentatges, fent possible l’aplicació dels continguts en diferents àrees 

curriculars i en diferents contextos d’interacció i relació dels alumnes. 

● Aquests programes han de partir de reptes cognitius i de propostes que 

permetin als infants provar-se a si mateixos i posar en joc les seves 

habilitats i capacitats.  

Aquesta intervenció va estar planificada per desenvolupar-se en un període de 

temps comprès entre el mes d’abril, coincidint amb l’inici del tercer trimestre, fins 

a mitjans del mes de maig. Les sessions es van desenvolupar 

extracurricularment, fora de l’horari lectiu, dos dies a la setmana, de 12:30h-

13:30h.  

Les famílies van ser coneixedores i sabedores de tots els procediments que es 

van seguir en aquest procés. Primerament, abans d’iniciar el programa, es va 

celebrar una reunió amb elles per poder explicar la situació dels seus fills i 

presentar la proposta d’intervenció que l’escola havia estat estudiant i planificant 

per cobrir i atendre les seves necessitats. En aquesta trobada, se’ls hi va donar 

a conèixer tots els detalls sobre el programa que es pretenia realitzar i se’ls hi va 

demanar el seu consentiment perquè els alumnes poguessin participar en aquest 

projecte. En aquest sentit, les famílies es van implicar des del primer moment en 

la formació i educació dels seus fills i van acceptar qualsevol proposta educativa 

que pogués afavorir i estimular als nens.  

En la mateixa reunió, les famílies van parlar amb els alumnes, per escoltar la 

seva opinió i conèixer la seva disposició a participar en el programa. In situ, van 

donar permís a l’escola per desenvolupar el programa i van signar diversos 

documents formals, entre ells l’autorització perquè els alumnes poguessin 

participar en el programa i restar al centre, durant 1 hora extra, al migdia, per 

realitzar-lo. Així mateix, en aquesta reunió, van mostrar la seva disposició per 

cooperar i col·laborar en qualsevol projecte o proposta que resultés beneficiosa 

per als seus fills.  
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El programa es va centrar en un projecte en el qual els alumnes havien de 

planificar i dissenyar la sortida de final de curs, considerant tots els aspectes i 

àmbits que aquesta requeria per poder-se dur a terme. Es va decidir partir 

d’aquesta temàtica, perquè respon a un dels esdeveniments que més motiva i 

entusiasma als alumnes quan s’atansa el final de curs i resulta afí als seus 

interessos. L’esmenat programa es va plantejar des de la transversalitat i 

interdisciplinarietat dels continguts, connectant diverses àrees del currículum. 

Així mateix, es va acordar que es fomentaria l’ús de les TIC perquè els alumnes 

poguessin cercar informació, seleccionar-la, contrastar-la i elaborar productes 

amb recursos audiovisuals i interactius.   

Els alumnes van haver de planificar i organitzar la sortida realitzant totes les 

activitats i tasques necessàries per poder conèixer el cost del viatge, el lloc de 

destinació, les rutes que es podien realitzar, etc. Al final del projecte, van haver 

de realitzar una mostra expositiva de tot el material creat mitjançant una 

presentació creada, planificada i realitzada pels propis alumnes davant les 

famílies, els/les mestres i els companys i companyes de cicle.  

La finalitat d’aquesta intervenció educativa era que els infants amb altes 

capacitats intel·lectuals poguessin tenir una resposta educativa adequada a les 

seves necessitats educatives específiques. Es va considerar necessari proposar 

activitats i tasques basades en els seus interessos, que els hi poguessin 

permetre el desenvolupament del pensament crític, reflexiu i divergent, però 

sobretot que ajudessin a estimular el seu interès i la motivació extrínseca i en 

relació a afavorir l’autoconfiança i l’autoconcepte acadèmic i personal. Tal com 

assenyalen Collins i Amabile (1999), qualsevol factor extrínsec organitzat i 

relacionat amb el sentit de competència pot ajudar al compromís amb la tasca i 

pot resultar beneficiós en el reforç de la motivació intrínseca.  

La intervenció es va plantejar per aconseguir que els alumnes tornessin a gaudir 

de les tasques, no perdessin la predisposició per l’aprenentatge i no 

menyspreessin les seves capacitats i habilitats per enfrontar-se a cada situació 

plantejada.  

Finalment, a través del programa pilot d’enriquiment extracurricular es va voler 

respondre a la qüestió de si les tasques que impliquen un repte cognitiu o 

requereixen un nivell de desenvolupament i pensament més crític i divergent són 



8 
 

positives i beneficioses per augmentar la motivació dels infants amb AACC i per 

millorar el seu autoconcepte d’aprenentatge i personal.  

 

Comparació (Comparison)  

És important indicar que aquest programa d’enriquiment extracurricular va 

esdevenir un projecte pilot tant per als infants com per als mestres implicats.  

Fins al moment, no s’havia realitzat un programa específic per atendre als 

alumnes amb altes capacitats. Primerament, es va acordar realitzar una 

ampliació curricular oferint a aquests infants, activitats i materials 

complementaris per treballar una vegada la feina ordinària s’hagués finalitzat. 

Tanmateix, no existia cap mesura d’intervenció educativa adaptada a les seves 

necessitats i capacitats. 

Per aquest motiu, va resultar important disposar d’una organització clara i 

estructurada de les activitats i procediments a dur a terme,  per poder comprovar 

la factibilitat i els beneficis d’implementar el programa, i sobretot per poder 

respondre a la hipòtesi plantejada i solucionar els aspectes de desmotivació, 

desconfiança i d’autoconcepte negatiu que experimentaven els dos alumnes. 

Per poder conèixer resultats sobre els canvis d’actitud dels alumnes, es va 

proposar realitzar una comparativa, analitzant dos aspectes rellevants:  

1. Comprovar si les metodologies d’ensenyament proposades a l’aula 

ordinària podien afectar el rendiment, la implicació, la dedicació, la 

motivació i els resultats en cada tasca dels alumnes amb altes capacitats. 

A través d’aquesta comparativa el que es pretenia era descobrir sí les 

metodologies d’ensenyament de l’aula ordinària havien repercutit en la 

desmotivació i desinterès per l’aprenentatge d’aquests dos alumnes.  

Es va voler conèixer si la falta d’estímuls i d’adequació de les propostes i 

metodologies a les seves necessitats i capacitats van interferir en el seu 

desenvolupament acadèmic, personal i socioemocional i van resultar la 

principal causa de la seva baixa autoestima i del seu autoconcepte 

negatiu.  

Prèviament al programa, les mestres van realitzar un qüestionari als 

infants amb la finalitat de conèixer perquè les tasques de l’aula ordinària 

no complien amb els seus propòsits ni s’adequaven a les seves 

necessitats. D’aquest qüestionari dissenyat ad hoc amb preguntes 
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específiques en relació a la motivació per l’aprenentatge i respecte a les 

tasques de l’aula ordinària, es va poder determinar que les activitats que 

no generaven cap repte cognitiu o no permetien indagar sobre un tema, 

resultaven avorrides i pobres per a aquests alumnes. Els infants 

consideraven que fer fitxes d’ampliació no era motivador perquè 

esdevenien molt senzilles de fer i presentaven continguts repetitius i 

sense possibilitat d’anar més enllà.  

Per poder avaluar si els plantejaments de l’aula ordinària repercutien  

negativament en la motivació dels alumnes, en el seu interès per 

l’aprenentatge i en conseqüència en el seu autoconcepte, es va demanar 

a les mestres, en una reunió, que en determinades sessions, poguessin 

aplicar canvis en la metodologia habitual de l’aula, per comprovar 

l’existència de canvis actitudinals, motivacionals i socioemocionals en els 

alumnes en enfrontar-se a activitats més dinàmiques, manipulatives, de 

treball cooperatiu i/o amb un nivell de cognició més alt.  

Per poder obtenir resultats concloents i poder realitzar la comparativa, va 

esdevenir clau analitzar en detall de les dades obtingudes a través dels 

diferents instruments i tècniques emprats per a la recollida de dades, com 

rúbriques d'observació, qüestionaris d'autoavaluació per part dels 

alumnes i qüestionaris d'avaluació del programa aplicats pels alumnes i 

les mestres. Així mateix, va resultar significativament important, obtenir 

informació a través d'entrevistes realitzades amb les tutores dels alumnes 

i amb els alumnes, per fer un contrast de dades i verificar que les 

propostes de l'aula ordinària van ser les causants de la falta de motivació, 

interès i implicació en l'aprenentatge d'aquests alumnes. 

 

2. Comparar el desenvolupament, l’actitud, la implicació i la motivació dels 

infants amb altes capacitats en els dos contextos principals 

d’aprenentatge: l’aula ordinària i les sessions del programa d’enriquiment 

extracurricular.  

Es va proposar realitzar aquesta comparativa per descobrir i comprovar 

si existien i es produïen canvis en el desenvolupament i l’actitud dels 

infants de l’estudi quan a l’aula ordinària s’aplicaven canvis metodològics. 

La intenció era determinar si realitzar propostes adequades als interessos 
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i a les capacitats d’aquests alumnes, provocaven en ells un canvi en el 

seu desenvolupament acadèmic i en la seva actitud envers 

l’aprenentatge. Així mateix, va tenir la finalitat de determinar l’eficàcia del 

programa i comprovar si aquestes metodologies podien ser aplicades a 

l’aula ordinària amb tot el grup-classe.   

Per realitzar aquesta comparativa, es van analitzar les dades recollides 

de les rúbriques d’observació dissenyades ad hoc per avaluar el 

desenvolupament i l’actitud dels infants durant el programa, les quals van 

ser contrades amb la informació obtinguda de les valoracions i 

percepcions que les tutores van aportar a través de les entrevistes, 

després d’haver-hi portat a terme un seguiment d’aquest alumnat durant 

la realització d’aquelles activitats proposades com a canvi metodològic a 

l’aula ordinària.  

 

L’observació directa dels infants per part del professorat i la pròpia valoració del 

programa que van realitzar aquests i les mestres a través de les entrevistes, van 

aportar informació rellevant que va ser contrastada amb les valoracions i 

consideracions realitzades abans d’iniciar el programa. La informació recollida 

pretenia verificar l’efectivitat i l’eficàcia del programa per a l’assoliment dels 

objectius i comprovar si aquesta tipologia de mesures d’intervenció podia ser 

factible d’aplicar a l’aula ordinària en benefici de tot l’alumnat.   

  

Resultats (Outcomes) 

A l’apartat anterior, s’han exposat les metodologies i tècniques emprades en 

aquesta intervenció per aconseguir resultats fiables que permetessin comprovar 

i determinar l’efectivitat i l’eficàcia d’aquest programa per ajudar i afavorir la 

motivació, l’autoconfiança i l’autopercepció tant a nivell acadèmic com personal 

dels alumnes participants. 

L’objectiu d’aquesta mesura d’intervenció educativa va ser proposar a aquests 

dos alumnes noves metodologies i diferents formes d’aprenentatge per 

comprovar si aquestes resultaven positives per al seu desenvolupament integral.  

Per poder comprovar canvis en els alumnes i obtenir resultats de tot el procés 

d’aprenentatge en aquest programa, es va decidir realitzar el següent tipus 

d’avaluació:  



11 
 

● Avaluació formativa: durant la implementació del programa, es va 

plantejar obtenir evidències, a través de l’observació, respecte a l’actitud, 

la implicació, la dedicació i el rendiment dels alumnes en cada tasca. 

D’aquesta manera, el que es volia aconseguir era comprovar l’assoliment 

dels objectius proposats i l’efectivitat del programa. A través d’aquest 

tipus d’avaluació es va fomentar la retroalimentació en cada tasca per 

descobrir i assegurar l’adequació de les propostes tant als objectius com 

a les necessitats dels alumnes. La retroalimentació va permetre la 

modificació i adequació de les activitats i/o metodologies les necessitats 

dels dos infants. García i Abaurrea (1997), consideren que la 

retroalimentació durant el procés d’avaluació és imprescindible per 

millorar la pròpia intervenció i poder ajustar cada proposta a les 

necessitats de millora d’aquests infants.  

D’aquesta avaluació, es pretenia obtenir informació concloent respecte si 

l’atenció i la intervenció educativa plantejada a través d’un programa 

d’enriquiment extracurricular resultava efectiva per a la millora de la 

motivació i l’autoconcepte d’aquests alumnes, així com, esdevenia útil per 

potenciar les seves capacitats i habilitats cognitives i per fer-los tornar a 

gaudir de l’aprenentatge.  

  

● Avaluació sumatòria: l’avaluació sumatòria va pretendre posar de 

manifest dades i informació sobre l’experiència d’aprenentatge dels 

alumnes, concretament quina evolució es va produir en els dos infants 

durant tot el procés d’aprenentatge. Per concretar i conèixer aquestes 

dades, els registres d’observació van ser les eines clau per poder realitzar 

el seguiment dels alumnes i determinar canvis en el seu 

desenvolupament i actitud.  

Així mateix, es va decidir realitzar aquest tipus d’avaluació per poder 

concretar que la tipologia d’activitats plantejades esdevenia adequada i 

afavoridora per aconseguir que els alumnes augmentessin la seva 

motivació i potenciessin positivament la seva autopercepció. 

La valoració de la implicació i la dedicació dels alumnes durant tot el 

programa i l’avaluació qualitativa del seu desenvolupament en cada una 

de les tasques, van ser les estratègies determinants per obtenir resultats 
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sobre si les propostes van contribuir a l’afavoriment del desenvolupament 

acadèmic, personal i emocional d’aquests dos alumnes. 

 

● Avaluació final: per poder realitzar una síntesi de tot el procés, es va 

concretar dissenyar i aplicar uns qüestionaris d’autoavaluació i 

d’avaluació del programa, per part dels alumnes i de les mestres 

implicades. A través d’aquests qüestionaris es pretenia recollir informació 

i dades que permetessin extreure conclusions de tot el procés. La 

informació i les dades obtingudes van ser contrastades amb les 

valoracions personals que els infants, les mestres i les tutores van aportar 

a través de les entrevistes.  

En aquest procés de valoració final, els objectius principals van ser: 

comprovar l’assoliment dels objectius establerts en el programa, 

determinar l’efectivitat i l’eficàcia del programa i verificar si aquesta 

metodologia d’intervenció resulta factible per ser aplicada a l’aula 

ordinària, amb les corresponents adaptacions a les necessitats de cada 

alumne. Així mateix, d’aquesta fase final d’avaluació, també es va voler 

conèixer i determinar si els alumnes havien rebut una correcta atenció 

per part de les mestres i quina valoració aportaven respecte al tractament 

rebut, l’atenció i la resposta que l’escola els hi va donar per atendre les 

seves necessitats i potenciar les seves capacitats.  

Evidències empíriques prèvies  

En aquest apartat, s’han recollit les principals teories i models explicatius que 

han permès contextualitzar el concepte d'altes capacitats intel·lectuals i 

evidenciar i justificar la proposta d’intervenció en què es basa aquest estudi.  

A partir d'una revisió de la literatura s'han exposat els enfocaments d'autors i 

experts que identifiquen les altes capacitats a partir de la interacció entre la 

capacitat cognitiva superior i altres components, com la motivació, la creativitat, 

aspectes socioemocionals, etc. 

Així mateix, donat que el treball s’ha centrat en la implementació d'un programa 

d'enriquiment extracurricular per afavorir la motivació i l'autoconcepte de dos 

infants d'educació primària, s'han analitzat estudis de cas per comprovar com 
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influeixen les dues variables esmentades en el desenvolupament integral i el 

rendiment acadèmic dels infants posseïdors d'altes capacitats. 

 

Nivell 1: evidències científiques externes.  

La concepció de superdotació ha anat evolucionat al llarg del temps a partir de 

les diferents teories i enfocaments que han aportat experts en aquest camp.  

Peña del Agua (2004) porta a terme una revisió de les diferents teories de la 

intel·ligència i analitza la relació que existeix amb la superdotació. Avalua els 

principals models d’intel·ligència per poder comprendre i fonamentar la 

concepció de superdotació que es contempla avui dia.  

Les primeres teories sobre intel·ligència parteixen d’un enfocament monolític, 

que considera la intel·ligència com una unitat estàtica i com un factor psicomètric.  

Un dels primers a aportar evidències sobre la intel·ligència des d’aquest 

enfocament, és Galton (1883, citat a Peña del Agua, 2004), el qual realitza un 

estudi sobre la intel·ligència considerant factors hereditaris i psicofisiològics. 

Els enfocaments que donen suport a la mesura psicomètrica de la intel·ligència 

compten amb aportacions com la defensada per Binet, que considerant la 

mesura del Coeficient Intel·lectual (igual o superior a 130 per considerar 

superdotació), introduït per Stern (1991, citat a Peña del Agua, 2004), dissenya 

l’escala mètrica d’intel·ligència per mesurar l’edat mental. Aquest enfocament 

comença a definir el concepte de superdotació, ja que un desenvolupament 

superior de les tasques implica, segons Binet, una major edat mental.  

Un altre enfocament d’aquesta teoria monolítica d’intel·ligència és el proposat 

per Spearman, el qual determina la intel·ligència general com a factor “g” i 

anomena factor “s” a factors específics implicats en l’activitat intel·lectual. 

Aquesta teoria comença a apartar-se de la concepció d’intel·ligència com a factor 

psicomètric, i s’aproxima a teories més psicològiques.  

Thurstone (1938, citat a Peña del Agua, 2004), aprofitant la teoria de Spearman, 

sobre l’anàlisi de factors específics, presenta la Teoria dels factors primaris, la 

qual es basa en un model d’intel·ligència factorialista que contempla altres 

components relacionats entre si.  Igual que Thurstone, Guilford (1967, citat a 

Peña del Agua, 2004) defineix la intel·ligència a partir d’un perfil d’aptituds 

distingides, relacionades o independents. 
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A finals del segle XX, les poques evidències que aportaven aquestes teories fan 

que altres autors es dediquin a investigar variables i factors determinants en la 

identificació de la superdotació. Aquestes teories contemplen la intel·ligència 

com un concepte dinàmic i com un conjunt de capacitats variades que els 

individus poden desenvolupar.   

Sternberg i Gardner, entre altres, aporten les seves perspectives i teories per 

definir la superdotació considerant aspectes cognitius i no cognitius. Dites teories 

s’atansen a una perspectiva psicològica acadèmica i  han tingut una gran 

influència a nivell educatiu i professional. 

Sternberg (1985, citat a Peña del Agua, 2004) defensa l’existència de processos 

cognitius específics per processar la informació. Afirma que la conducta 

intel·ligent ve determinada per la interacció, en els éssers humans, de tres 

subteories: componencial, experiencial i contextual. Segons el grau de possessió 

dels components esmenats, Sternberg divideix la intel·ligència en 3 tipus: 

analítica, creativa i  pràctica. 

Gardner (1984, citat a Peña del Agua, 2004) aporta un enfocament més 

innovador en relació a les darreres teories. Tot i que reconeix que el component 

genètic i el context són factors influents en el funcionament intel·lectual, parteix 

de la idea que existeixen diferents tipus d’intel·ligència. Considera que la 

intel·ligència ve donada per les operacions que els individus processen per 

adquirir informació, crear productes i descobrir nou coneixement. Partint 

d’aquesta premissa, aposta per la teoria de les Intel·ligències múltiples i inclou 8 

àrees del coneixement: lingüística-verbal, lògico-matemàtica, musical, visual-

espacial, corporal-cinestèsica, naturalista, interpersonal i intrapersonal.  

 

La falta de conclusions evidents sobre la identificació de la superdotació, va 

donar pas a nous models explicatius que fonamenten la seva classificació en una 

divisió segons l’objecte d’estudi: el rendiment, aspectes socioculturals, factors 

cognitius i les capacitats. 

Martínez Torres (2014) recull en el seu article de revisió les principals teories que 

defineixen aquests models explicatius de les altes capacitats, els quals han tingut 

una important influència en l’àmbit educatiu.  

Com a models basats en el rendiment destaquen autors com Renzulli (1978, 

citat a Martínez Torres, 2014), amb la seva teoria dels Tres anells que aposta 
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per la interacció de 3 trets: habilitat per sobre de la mitjana, compromís alt per la 

tasca i motivació i nivells alts de creativitat. Per a Renzulli la persona amb altes 

capacitats es situa al mig de la intersecció.  

Un altre autor referent d’aquest model és Gagné (1985, citat a Martínez Torres, 

2014) que aporta el model diferenciat de dotació i talent (MDDT), considerant la 

dotació com la competència per sobre de la mitjana en un o més dominis de 

l’aptitud humana (G) i el talent (T) com el rendiment superior que es produeix en 

un o més camps de l’activitat humana. Així mateix, considera com a factors 

influents aspectes  intrapersonals, ambientals, la casualitat i la sort. 

Per entendre els models d’enfocament psicosocial s’han de referenciar autors 

com Tannenbaum i Mönks. Tannenbaum aporta el model psicosocial dels factors 

que componen la superdotació (1986, citat a Martínez Torres, 2014), el qual dona 

importància al context social i cultural en què l’individu es desenvolupa. 

Considera que la superdotació necessita intel·ligència però també atributs com 

la personalitat, experiències enriquidores i oportunitats. Defineix la superdotació 

basant-se en 5 factors estàtics i dinàmics: 1. Capacitat general, 2. Aptituds 

específiques, 3. Factors no intel·lectius, 4. Ambient influent i estimulant i 5. Factor 

sort o oportunitat.  

Mönks (1992, citat a Martínez Torres, 2014) defensa el model de la 

interdependència triàdica, basat en el model dels Tres anells de Renzulli, però 

afegeix la interacció de l’individu amb l’escola, els seus iguals i la família, com a 

agents influents en el desenvolupament.  

El referent dels models cognitius és Sternberg (1986; 1993, citat a Martínez 

Torres, 2014) amb la seva teoria Triarquia de la intel·ligència.  

Per últim, es donen els models basats en les capacitats, en els quals pren 

referència Gardner (1995; 2001 citat a Martínez Torres, 2014) amb la seva teoria 

de les Intel·ligències Múltiples. Gardner entén la intel·ligència com l’habilitat per 

resoldre un problema o per elaborar productes que són importants en un context 

cultural.  

En l’anàlisi de les diferents teories i model explicatius proposats pels autors 

esmenats, es fa palès del desacord entre experts per concretar els factors que 

influeixen i són determinants en la identificació de la superdotació, en endavant 

altes capacitats. Tanmateix, coincideixen en la necessitat de considerar altres 

variables en la identificació i no prestar únicament atenció a les proves 
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psicomètriques que ajuden a determinar el CI dels infants. Parteixen de la base 

que la detecció de les altes capacitats ha de considerar-se un procés 

multidimensional que ha de poder contemplar i atendre a variables cognitives i 

no cognitives. En la mateixa línia, aquests models aposten per introduir 

dimensions com la creativitat, la motivació, l’autoconcepte, la capacitat de 

lideratge, la capacitat física, la socialització i factors fortuïts no intel·lectius. 

 

La branca de la psicopedagogia ha analitzat i investigat les diferents teories dels 

models explicatius per poder dissenyar mesures d’intervenció educativa que 

queden recollides en el marc legislatiu i normatiu de l’escola inclusiva. 

Resulta important conèixer les metodologies i estratègies d’intervenció educativa 

que s’implementen per atendre a l’alumnat amb altes capacitats per fonamentar 

i justificar la proposta de programa presentada en aquest estudi.  

Martínez Torres (2014) recull en la seva revisió, la implicació dels models 

d’explicació de les altes capacitats en l’avaluació i la intervenció dels alumnes 

d’altes capacitats. Destaca que aquests models proposen un model d’intervenció 

educativa mitjançant l’enriquiment i l’agrupament perquè permet afavorir les 

expectatives del professorat envers els infants amb altes capacitats, 

compatibilitzar l’escolaritat i la integració i enriquir tot el context de l’aula i de 

l’escola. Així mateix, el model per capacitats, també aposta per l’acceleració. 

Martínez Torres (2014), explica les principals característiques d’aquests models 

d’intervenció dividint les propostes en mesures ordinàries, extraordinàries i 

excepcionals. 

Les mesures ordinàries responen a les estratègies d’organització del procés 

d’Ensenyament-Aprenentatge, com els ajustos curriculars, metodològics, 

organitzatius i de clima d’aula. Aquestes mesures pretenen garantir el 

desenvolupament equilibrat de l’alumnat en relació a les capacitats i 

competències recollides en els objectius de cada àrea i etapa educativa. 

D’aquestes mesures destaca l’agrupament que es realitza a partir de l’atenció 

individualitzada dins l’aula ordinària; mitjançant grups d’aprenentatge fora de 

l’aula ordinària o a partir de grups flexibles (Martínez Torres, 2014). 

Martínez Torres (2014), també parla de mesures extraordinàries, les quals 

estan destinades a oferir als infants una resposta educativa específica adaptada 

a les seves necessitats a partir d’experiències d’aprenentatge enriquidores, 
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motivadores i amb major nivell cognitiu. Les més aplicades a la pràctica són les 

adaptacions curriculars d’ampliació. Existeixen dos tipus d’enfocament 

d’aquestes mesures: l’enriquiment horitzontal que connecta i amplia els 

continguts i objectiu del nivell escolar de l’alumne i l’ampliació vertical que 

aprofita els continguts de cursos superiors que poden ser factibles per als infants 

amb altes capacitats.  

L’enriquiment curricular proposa la integració de continguts o estratègies 

d’Ensenyament-Aprenentatge que el currículum ordinari no contempla o no 

aprofundeix. Ofereix major diversitat, amplitud i profunditat dels continguts. Va 

més enllà del que proposa el currículum i pretén ampliar la complexitat dels 

continguts a partir de la investigació i el desenvolupament del pensament 

divergent i creatiu. Tal com exposa Martínez Torres (2014), existeixen dues 

tipologies d’enriquiment: curricular o extracurricular. La primera modalitat 

planteja activitats i estratègies per atendre les necessitats dels infants i els seus 

interessos dins l’aula ordinària i permet la participació de tot el grup-classe. La 

segona mesura, i en la qual es fomenta aquest treball, també aposta per una 

resposta a les necessitats dels infants amb altes capacitats, però a través de 

programes que s’imparteixen fora del centre educatiu o en horari no lectiu. 

Finalment, es donen les mesures de caràcter excepcional, les quals 

necessiten una avaluació psicopedagògica exhaustiva per determinar que 

l’alumne té capacitats i habilitats cognitives i acadèmiques significativament 

superiors a les del seu grup-classe. Dins d’aquestes propostes la més destacada 

és l’acceleració (Martínez Torres, 2014). 

De les diferents mesures existents que han estat exposades, la proposta de 

programa en què es fonamenta aquest treball, impulsa a la necessitat 

d’aprofundir en la mesura d’enriquiment extracurricular.  

La decisió d’enfocar el programa de manera extracurricular ve justificada per la 

necessitat d’ampliar coneixements, desenvolupar estratègies que afavoreixin a 

l’aprenentatge transversal i promoure actituds diverses. L’objectiu principal és 

motivar els infants i reduir el pensament negatiu que tenen sobre si mateixos per 

poder gaudir de l’aprenentatge.    

La cerca d’estudis empírics que sustentin la proposta d’implementació de 

programes d’enriquiment extracurricular ha estat certament difícil. Són molts els 

experts que parlen d’aquesta mesura d’intervenció educativa des de la revisió de 
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teories o idees en relació a aquesta metodologia, però cal incidir en la falta de 

propostes que s’han dut a la pràctica i de les quals existeixen resultats empírics. 

Pomar, Calviño, Irimia, Rodríguez i Reyes (2014) realitzen una revisió teòrica de 

les principals característiques dels programes d’enriquiment prenen com a 

exemple un programa d’enriquiment extracurricular. 

Segons aquests autors, l’enriquiment extracurricular es pot definir com una 

mesura d’intervenció que permet l’ampliació de coneixements, el 

desenvolupament d’estratègies i d’experiències d’aprenentatge diferenciades i 

“la promoció d’actituds diverses” (Pomar et al., 2014, p. 29) lligades a les 

capacitats, aptituds, interessos i estils d’aprenentatge dels infants amb altes 

capacitats.  

Es considera que aquesta tipologia de programes específics han de poder 

satisfer necessitats intel·lectuals, socials i emocionals i oferir oportunitats més 

enllà del currículum ordinari per desenvolupar el pensament crític i divergent. 

Aquests autors defensen els programes d’enriquiment extracurricular perquè 

permeten una estructura acadèmica diferent, ofereixen noves formes d’aprendre 

i pensar i influeixen en aspectes com l’autoestima, l’autoconcepte i 

l’autopercepció (Pomar et al., 2014).  

En la seva anàlisi, Pomar et al., (2014) destaquen i exposen els 3 nivells 

d’enriquiment basats en la Teoria Triàrquica d’enriquiment de Renzulli (1977, 

citat a Pomar et al., 2014). Aquesta pretén afavorir el talent creatiu-productiu dels 

infants amb altes capacitats a partir de propostes que permetin el 

desenvolupament d’habilitats de processament de la informació i 

d’aprofundiment de coneixements.  

Aquests tres nivells tenen un tipus d’enfocament o un altre segons la finalitat de 

la proposta. El primer nivell d’enriquiment ofereix a l’alumnat experiències noves 

i amplia varietat d’activitats de caràcter exploratori. El nivell 2 aposta per 

l’entrenament cognitiu i de procés per poder desenvolupar el pensament creatiu 

i crític i resoldre problemes aplicant diferents habilitats. El nivell 3 va directament 

relacionat amb el nivell 2, però parteix de l’objectiu de crear un producte que ha 

de ser presentat a l’audiència desitjada mitjançant el desenvolupament 

d’habilitats i actituds de responsabilitat, planificació, presa de decisions, 

autoavaluació i compromís i motivació per la tasca (Reis i Renzulli, 2009).  
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Resulta significatiu conèixer les característiques d’aquest últim nivell, donat que 

la proposta de programa d’enriquiment extracurricular ha partit d’un projecte 

basat en l’organització de la sortida de final de curs, amb la finalitat de presentar 

un producte final davant de les famílies, el professorat implicat i els seus iguals. 

Les propostes han estat orientades al treball transversal i interdisciplinari, amb 

l’objectiu de permetre als infants desenvolupar un pensament crític i divergent 

per resoldre diferents plantejaments. Així com, potenciar la seva motivació i 

estimular el seu autoconcepte positiu. 

Narea, Lissi i Arancibia (2006) analitzen en la seva investigació, els resultats d’un 

estudi exploratori-descriptiu sobre l’impacte que ha tingut a l’aula ordinària, la 

participació d’un o més alumnes amb altes capacitats en un programa 

d’enriquiment extraescolar. L’estudi aporta un seguit de dades que convé 

analitzar i considerar per determinar si pot existir repercussió negativa en els dos 

infants als quals va destinat el programa. 

L’estudi pren com a referència l’anàlisi d’un programa anomenat PENTA-UC 

realitzat a Xile. La informació s’ha obtingut d’entrevistes individuals (a professors, 

infants i directius) i de la recollida de dades de grups focals (professors i 

companys de l’aula ordinària). 

Els resultats descriptius obtinguts determinen que els infants participants han 

experimentat canvis positius i aquests han estat rebuts favorablement pels 

companys de l’aula ordinària. Els alumnes participants consideren que han 

desenvolupat una major maduresa, que han augmentat la seva autoestima i 

seguretat en ells mateixos i que han superat actituds com la timidesa o la por a 

parlar en públic (Narea, Lissi i Arancibia, 2006).  

Els diferents actors analitzats perceben que els infants han adquirit majors 

habilitats cognitives, algunes necessàries per a l’aprenentatge i altres més 

específiques com l’increment de l’atenció, el raonament i la creativitat.  

En línies generals, el professorat percep que la motivació d’aquests infants per 

aprendre ha augmentat considerablement. També, afirmen que els alumnes 

desenvolupen actituds més crítiques i participen més a l’aula (Narea, Lissi i 

Arancibia, 2006).  

Respecte a les relacions interpersonals entre alumnes i alumnes i professorat, 

aquestes han millorat positivament, sobretot pel que fa a la percepció docent de 

les altes capacitats. Els professors després de participar en el programa mostren 
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expectatives positives envers les altes capacitats i són partidaris d’implicar més 

a aquests alumnes a l’aula. Tanmateix, els propis participants i entrevistats de 

l’aula ordinària comenten que, a vegades, es dona un tracte preferencial als 

alumnes del programa. No ho consideren negatiu, però sí que reflecteix la 

importància d’atendre a tot l’alumnat des de la diversitat públic (Narea, Lissi i 

Arancibia, 2006).  

Finalment, Narea, Lissi i Arancibia (2006) analitzen les opinions dels participants 

des d’una perspectiva socioafectiva, i determinen que aquests manifesten que 

tenen una major actitud d’ajuda amb els seus companys i que aquests valoren 

positivament aquesta solidaritat i el suport que reben.  

El que es pot concloure de l’anàlisi d’aquest estudi és que els programes 

d’enriquiment extracurricular són metodologies complementàries que no resten 

a aquests infants, sinó que contribueixen a la millora de les seves capacitats 

cognitives i potencien habilitats relacionades amb la motivació i els aspectes 

socials i emocionals. També, evidencia que aquestes mesures no repercuteixen 

en les activitats o plantejaments que es proposen a l’aula ordinària ni tenen 

perquè afectar a les relacions interpersonals entre els infants i els seus 

companys o professors, al contrari poden arribar a reforçar-se. 

Prenen com a referència aquest programa, Arancibia (2018) realitza una revisió 

dels principis del PENTA UC i analitza una mostra de resultats obtinguts de 

l’avaluació dels infants per part del professorat.  

En aquesta revisió es dona a conèixer el programa i es defineixen les línies 

d’intervenció. Tal com s’exposa, el PENTA UC és un programa d’enriquiment 

extracurricular pioner a Xile, que parteix de la necessitat de donar resposta a les 

necessitats i capacitats educatives d’alumnes amb talent acadèmic o altes 

capacitats en edats d’11 a 18 anys. El programa es fonamenta en 3 pilars 

importants: models d’enriquiment, identificació i selecció dels alumnes 

participants i característiques del currículum, aplicació de pràctiques 

pedagògiques i avaluació (Arancibia, 2018). 

PENTA UC busca atendre el currículum de manera integral, a partir d’activitats 

individuals i en petit grup. Aposta per experiències d’aprenentatge motivadores i 

significatives, amb continguts ampliats i avançats que possibilitin el 

desenvolupament d’habilitats cognitives així com, les relacionades amb el 

desenvolupament afectiu i social. 
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El professorat implicat és l’encarregat de plantejar els objectius d’aprenentatge i 

d’avaluar l’assoliment d’aquest al final de cada etapa. Elabora un informe per a 

cada alumne, assenyalant el nivell d’assoliment dels objectius.  

D’aquesta anàlisi, Arancibia (2018) ha recollit una petita mostra dels resultats 

obtinguts en el curs 2004. Aquests resultats es determinen en 4 nivells 

d’assoliment, on l’1 representa un assoliment molt escàs dels objectius i el 4 el 

nivell d’excel·lència. En l’anàlisi s’ha diferenciat als alumnes d’educació bàsica i 

els d’educació mitjana i s’ha presentat la puntuació total obtinguda d’ambdós 

grups. Considerant els resultats totals, les dades obtingudes, conclouen que un 

nivell molt baix d’alumnes, 4.5%, han assolit escassament els objectius; un nivell 

baix dels alumnes, 20.5%, han aconseguit mitjanament assolir els objectius; la 

majoria dels alumnes, 48.7% han assolit tots els objectius. Finalment, la mostra 

indica que un 15.8% dels estudiants han aconseguit l’assoliment dels objectius 

amb excel·lència (Arancibia, 2018).  

Aquestes mostres evidencien l’efectivitat dels programes d’enriquiment 

extracurricular sempre que considerin les diferències individuals dels 

participants, estimulin el desenvolupament de les seves capacitats i el 

pensament divergent i creatiu i ofereixin experiències motivadores, enriquidores 

i funcionals per estimular la satisfacció per l’aprenentatge i potenciar habilitats 

socials i emocionals. 

Un altre estudi analitzat és el que presenta Krissia Morales (2014), el qual pretén 

avaluar un pla d’intervenció psicoeducacional per a infants amb altes capacitats 

mitjançant un programa d’enriquiment extracurricular que aborda aspectes 

multidimensionals. Se centra en la intervenció d’aquests infants a partir d’un 

programa basat en l’atenció psicològica individual per estimular les seves 

capacitats, activitats de suport i capacitació per a pares i orientació i capacitació 

docent. 

El problema d’investigació parteix de la inexistent o escassa identificació i atenció 

dels infants amb altes capacitats. La proposta educativa d’enriquiment 

extracurricular i la seva implementació pretenen atendre i intervenir als alumnes 

amb altes capacitats perquè puguin disposar d’una educació de qualitat i 

adaptada a les seves necessitats i capacitats (Morales, 2014).   

L’objectiu principal és plantejar una proposta d’enriquiment extracurricular per 

atendre de manera integral als infants amb altes capacitats, considerant les 
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seves necessitats educatives específiques. En el projecte participen i s’atenen 

14 infants amb altes capacitats (6 nenes i 8 nens) d’entre  4 i 6 anys, famílies i 

docents. La metodologia de treball del programa es dona de la següent manera: 

atenció psicopedagògica individual amb els infants participants; treball de 

l’autogestió, l’empoderament, la solució de problemes i acompanyament de les 

famílies i assessorament, acompanyament i capacitació amb els docents. 

L’avaluació del programa es realitza tenint en compte l’anàlisi de l’àmbit cognitiu, 

creatiu, sensomotor, socioafectiu i ètic-moral (Morales, 2014). 

Considerant totes aquestes variables, la implementació del programa 

d’enriquiment extracurricular aporta una anàlisi dels resultats, dels quals s’han 

analitzat els relacionats amb els infants avaluats, ja que es considera que són 

els protagonistes principals del projecte. D’aquesta anàlisi, Morales (2014) ha 

pogut concloure el següent: en relació a la variable cognitiva intel·lectual, el 

100% dels infants amb altes capacitats han respost de manera efectiva i molt 

efectiva a la intervenció en aquest àmbit. Concretament, 12 dels 13 infants 

avaluats han mostrat més de 10 vegades la conducta, l’actitud o l’assoliment que 

es pretenia obtenir. Únicament, 1 nen mostra un assoliment eficient i 1 nena per 

circumstàncies familiars i desmotivació no participa en el programa (la mostra no 

va ser comptabilitzada). Respecte a l’àmbit creatiu, 9 infants van mostrar més de 

10 vegades les actituds desitjades amb un grau alt d’eficiència; 3 participants 

presenten un progrés eficient; 1 nen mostra un assoliment regular i 1 nena, 

deficient (Morales, 2014).  

En l’àmbit sensomotor, Morales (2014) indica que els resultats mostren que el 

72% dels infants participants en el programa van tenir assoliment molt deficient 

(5) i eficient (5); 2 nens mostren assoliment regular i 2 més assoliment deficient. 

En relació a l’àmbit socioafectiu, el 86% dels casos van resultar satisfactoris. 5 

infants van mostrar conductes molt eficients; 7 nens, eficients; 1 nen, regular i 1 

nena no participa en totes les activitats. Segons Morales (2014), aquests 

resultats mostren que els infants que es senten més integrats, acceptats i 

compresos per les famílies i docents senten més seguretat afectiva.  

Per últim, a l’àmbit ètic-moral, es conclou que el 86% dels participants valora molt 

eficient i eficient la millora d’aspectes ètic-morals; 3 infants mostren assoliment 

molt eficient; 9, assoliment eficient; 1 nen, regular i 1 nena no participa en totes 

les tasques. 
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Respecte a la població participant, és important indicar que aquest estudi 

representa una mostra d’infants de curta edat. Tot i que és evident que en nens 

amb més edat, es podrien donar resultats completament diferents, resulta 

interessant valorar aquestes dades per comprovar l’eficàcia dels programes 

d’enriquiment extracurricular i conèixer en quin àmbit pot haver-hi major 

implicació. Una vegada s’ha aclarit la situació, les dades analitzades i els 

resultats obtinguts de la implementació d’un programa d’enriquiment 

extracurricular, permeten determinar que existeix correlació entre les capacitats 

dels infants amb altes capacitats i el tipus de resposta educativa que se’ls hi 

proposa. Que una acció psicopedagògica guiada i adequada ajuda a potenciar 

les seves fortaleses (Morales, 2014). Així mateix, encara que els resultats de 

l’avaluació de l’àmbit familiar i escolar no s’han considerat especialment, sí que 

resulta important destacar que l’estudi indica que existeix una relació directa 

entre el nen o nena, l’escola i la família. Morales (2014) conclou que és 

necessària aquesta relació entre els infants i els dos agents de socialització per 

poder garantir el seu desenvolupament integral. També, confirma que les 

famílies i el professorat han d’estar compromesos en l’educació i atenció 

d’aquests infants. 

Aquest estudi ha permès identificar variables que poden treballar-se des d’una 

intervenció psicopedagògica a partir d’un programa d’enriquiment extracurricular. 

També, ha remarcat la importància de l’atenció i intervenció atenent les 

necessitats d’aquests infants i partint de les seves fortaleses. Per últim, queda 

evident que ha d’haver-hi un treball conjunt entre les famílies i l’escola per 

afavorir el desenvolupament d’aquests infants i potenciar habilitats 

socioemocionals, necessàries per estimular la motivació i el gust per 

l’aprenentatge. 

Així mateix, són poques les dades que apareixen respecte a l’efectivitat dels 

programes d’enriquiment extracurricular, fet que limita l’estudi i que posa en 

evidència la necessitat d’una identificació primerenca i una intervenció adequada 

a cada alumne.  

 

Com s’ha comentat, aquest treball final de màster ve fonamentat per la creació 

d’un programa d’enriquiment extracurricular per estimular la motivació i afavorir 

a l’autoconcepte positiu de dos infants posseïdors d’altes capacitats. 
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Per poder fer una anàlisi de com influeix la variable motivacional i emocional en 

els infants amb altes capacitats, s’ha hagut de fer una revisió de les teories que 

identifiquen les altes capacitats des de la interrelació de components biològics, 

ambientals, cognitius, socials, creatius i motivacionals. En l’elaboració d’aquest 

projecte, no hi ha cabuda a la concepció unitària de la intel·ligència. 

Blumen (2008) realitza una revisió de les principals teories i perspectives que 

consideren la motivació com un factor determinant en la concepció de les altes 

capacitats.   

Es parteix de l’enfocament que proposa Renzulli (1978, citat a Blumen, 2008) per 

entendre que la motivació és un factor determinant en les altes capacitat. Així 

mateix, Mönks (1985, citat a Blumen, 2008) va més enllà d’aquesta teoria i 

assenyala  un altre factor influent com és el context social (família, escola i iguals) 

on els alumnes amb altes capacitats són estimulats i es poden desenvolupar.  

Tal com exposa Blumen (2008) la motivació s’ha d’entendre com un concepte 

multidimensional amb diferents factors influents en l’alumne. Entre aquests 

components destaquen l’autoeficàcia, el valor que li donen els alumnes a la 

tasca, la utilitat que troben en aquesta i la motivació que senten per dur-la terme. 

Així com, les influències emocionals que poden afectar a l’Infant.  

Per tant, tal com contemplen Lens i Rand (2000, citat a Blumen 2008) és 

important que les propostes que s’ofereixen des de l’escola puguin afavorir a 

l’estimulació de la curiositat intel·lectual o epistèmica, així com al 

desenvolupament d’experiències motivadores, enriquidores i funcionals.  

Blumen (2008), també assenyala que les experiències relacionades amb les 

capacitats, l’esforç i els interessos d’aquests infants seran les que ajudaran a 

millorar la motivació, l’autoconcepte i l’autoeficàcia.  

Com a docents, resulta significatiu entendre i considerar totes aquestes 

propostes, ja que la falta d’adequació a les necessitats d’aquests infants pot 

esdevenir un risc per al seu desenvolupament integral i equilibrat. 

 

S’han analitzat estudis que defineixen el perfil motivacional i emocional dels 

alumnes amb altes capacitats per poder comprovar a través de la pràctica com 

aquestes variables poden perjudicar els infants. Els resultats i conclusions 

obtinguts d’aquestes recerques permeten construir un referent d’investigació per 

ajudar a avalar la proposta d’aquest treball. 
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García del Canto (2014) realitza un estudi per determinar el perfil de motivació 

cap a l’aprenentatge de l’alumnat d’Educació primària i Secundària diagnosticat 

amb altes capacitats. La investigació parteix d’una avaluació per definir el perfil 

motivacional d’infants amb altes capacitats, comparant-lo amb el dels seus iguals 

de capacitat normal. L’objectiu és determinar diferències significatives entre els 

dos grups.  

La mostra s’obté de l’aplicació de l’instrument Cuestionario de Estrategias de 

Aprendizaje y Motivación (CEAM) de Ayala, Martínez i Yuste (2004, citat a García 

del Canto, 2014), que analitza  variables com: la valoració de l’estudi, la motivació 

intrínseca, estratègies socials, desig per destacar o necessitat de reconeixement, 

autoeficàcia i contemplació interna de l’èxit. La investigació mostra únicament 

variables significatives o properes a la significació (p <.05) o puntuacions directes 

d’ambos grups. 

De l’anàlisi de les diferents dades obtingudes, es pot concloure que els infants 

amb altes capacitats presenten un perfil de motivació ideal, ja que valoren 

positivament els estudis en relació al seu futur professional (.055), presenten 

major motivació intrínseca per l’aprenentatge (puntuació directa 32-33), 

demostren major autoeficàcia (.012) i revelen atribució interna de l’èxit (puntuació 

directa 40) (García del Canto, 2014).  

Tot i que les dades indiquen el perfil motivacional per excel·lència d’un infant 

amb altes capacitats, per aconseguir aquests nivells alts de motivació, és 

necessària una atenció i intervenció adequada a les necessitats i capacitats 

d’aquest alumnat. S’han de poder respectar les seves diferències individuals i 

oferir “experiències acadèmicament estimulants per a l’autoconcepte i 

l’autoeficàcia” (Blumen, 2008, p. 160).  

En la revisió de la teoria relacionada amb les altes capacitats i les 

característiques socioemocionals dels infants d’aquest col·lectiu, es troba una 

revisió realitzada per Soriano de Alencar (2008), en la qual es descriuen les 

dificultats socioemocionals dels infants amb altes capacitats. L’autora explica 

que la majoria de dificultats que s’observen en aquest alumnat estan 

relacionades amb la desmotivació, la frustració per un programa acadèmic 

inadequat i per un clima d’aula poc adequat a les seves capacitats superiors. 

Culpa del baix rendiment a ambients poc estimulants, metodologies i activitats 
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repetitives, conformisme, poca flexibilitat curricular, pressuposició del mateix 

ritme d’aprenentatge de tots els alumnes, etc. (Soriano de Alencar, 2008). 

De manera similar, Renzulli afirma que el professorat a causa de la diversitat 

d’alumnat que té a l’aula, li resulta difícil ampliar el currículum i adaptar el ritme 

d’ensenyament als infants amb altes capacitats, fet que propicia el desinterès i 

la insatisfacció d’aquests alumnes i té un impacte en l’autoestima i l’adaptació. 

Per tant, d’acord amb el que exposava Emerick (1992, citat a Pomar i Díaz, 1998) 

les experiències que no s’adeqüen a les necessitats i capacitats dels infants amb 

altes capacitats i que per a ells resulten desagradables, poden repercutir 

negativament tant en l’aprenentatge com en les seves actituds i l’autoconcepte, 

tal com ha succeït amb els infants d’aquest cas. 

L’anàlisi i comprensió d’aquestes teories, idees i els resultats obtinguts d’alguns 

estudis posen de manifest la importància de realitzar i aplicar mesures i 

estratègies educatives d’adaptació i ampliació adequades a les capacitats i 

habilitats d’aquests infants i sobretot crear un context que estimuli la investigació, 

el pensament divergent i proporcioni experiències enriquidores i funcionals. 

 

Nivell 2: opinions expertes o fruit de l’experiència clínica.  

En aquest nivell, s’ha contextualitzat la intervenció de les altes capacitats a partir 

del marc normatiu i legislatiu que contempla l’atenció a la diversitat. Així mateix, 

s’ha exposat un informe procedent d’una conferència d’experts en altes 

capacitats que recull dades significatives sobre els beneficis d’un programa 

d’enriquiment extracurricular de caràcter socioemocional. 

 

Els models explicatius de les altes capacitats i les teories i/o contemplacions 

educatives envers aquest àmbit, parteixen de la primera definició oficial de 

superdotació que apareix en l’informe Marland (1972) de l’Oficina d’Educació 

dels EEUU, la qual indica que: 

Gifted and talented children are those identified by professionally qualified 
persons who by virtue of ou -tanding abilities, are capable of high 
performance. These are children who require differentiated educational 
programs and/or services beyond those normally provided by the regular 
school program in order to realize their contribution to self and society. (p.8)  
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A nivell estatal, l’actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa (LOMCE), la qual modifica l’anterior Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (LOE), es basa en aquesta última per determinar 

que l’alumnat amb altes capacitats requereix una atenció específica i situa a 

aquests infants en el col·lectiu d’alumnat amb necessitats específiques de suport 

educatiu.  Concretament, l’article 71 exposa que: 

Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas 
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en 
todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado. (p. 39) 

 

En la mateixa línia, a Catalunya la Llei d’Educació de Catalunya (LEC, 2009) 

exposa a l’article 83. Criteris d’organització dels centres per a atendre els 

alumnes amb altes capacitats que: “El projecte educatiu de cada centre ha 

d’incloure els elements metodològics i organitzatius necessaris per a atendre els 

alumnes amb altes capacitats, amb programes específics de formació i flexibilitat 

en la durada de cada etapa educativa” (p. 91). 

És important conèixer quins criteris contempla el marc normatiu respecte a la 

intervenció d’infants amb altes capacitats, per poder actuar d’acord amb les línies 

de treball que determina la normativa. 

Els programes d’enriquiment queden integrants en mesures per al 

desenvolupament o entrenament metacognitiu. El programa que es planteja en 

aquest treball, ha tingut la peculiaritat que tot i que s’ha presentat de manera 

extracurricular, s’ha dut a terme en el context de l’escola per afavorir el rendiment 

educatiu dels alumnes, la concepció de l’escola com a espai d’oportunitats i evitar 

que la motivació no es trobi en el context d’aprenentatge (Carreras, Valera i Reig, 

2006). Així mateix, la proposta no ha pretès ser substitutòria si no 

complementaria a les que es proposen a l’aula ordinària.  

En relació a la planificació del programa, ha estat interessant analitzar un 

document-guia elaborat pel Departament d’Educació, Política Lingüística i 

Cultura del Govern Basc. Orientaciones educativas. Alumnado con altas 

capacidades intelectuales (Albes et al., 2013) recull els principis de l’escola 



28 
 

inclusiva i els fonaments de l’atenció a la diversitat. La guia ofereix els principals 

objectius en què es fonamenten els programes d’enriquiment extracurricular. 

Concretament, determina que aquesta mesura ha de poder oferir noves àrees 

no contemplades en el sistema escolar; plantejar activitats motivadores que 

possibilitin el desenvolupament del pensament divergent i de la creativitat; 

desenvolupar habilitats socials i afectives que ajudin a millorar l’autoestima dels 

infants; estimular la intel·ligència emocional i col·laborar amb iniciatives 

col·lectives. Els objectius proposats a la guia, s’adeqüen al tipus de plantejament 

en què es basa el programa. Aquestes mesures han de poder ser aplicades a la 

pràctica per garantir la correcta atenció i intervenció amb aquest alumnat.  

Altres programes existents han servit com a exemple per poder planificar i 

dissenyar les propostes d’aquest programa. Entre els més destacats es poden 

trobar el Programa Estrella (Institución Educativa SEK, 1990), els tallers 

PREPEDI l (Jiménez, 2005), el Programa PEAC (Dirección General de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid, 1999), 

etc.  

Un dels principals programes d’enriquiment extracurricular que s’ha analitzat, ha 

estat el Programa de enriquecimiento extracurricular: Actividades para estimular 

el crecimiento divergente en el alumnado de Educación Primaria (PREPEDI I) 

impulsat pel Govern de Canàries l’any 2002-2003.  

Aquest projecte recull un total de 96 activitats per estimular el pensament 

divergent, la creativitat i les intel·ligències múltiples de l’alumnat d’educació 

primària amb altes capacitats. Parteix d’una metodologia mixta, flexible i oberta 

a noves propostes i estratègies d’acord amb les necessitats que es produeixen 

durant el procés d’Ensenyament-Aprenentatge. Així mateix, aposta per activitats 

d’ajustament socioemocional que ajudin a evitar l’individualisme.  

D’aquest programa no es coneixen resultats evidents per constatar la seva 

eficàcia, tanmateix, després de cada curs realitzen una avaluació de tot el 

projecte per revisar i millorar l’adequació de les propostes. Tenint compte 

aquesta situació i la participació dels infants en cada curs, l’efectivitat del 

programa queda contrastada.  

IdeaAcció inclou en la publicació de desembre del 2012 el recull de conferències 

realitzades per experts en altes capacitats, en el IX Congreso Iberoamericano de 

Superdotación, Talento y Creatividad. Buenos Aires (Argentina), Octubre 2012. 
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Dels diferents informes que apareixen, resulta d’interès el que han elaborat 

Maggio, Carracedo i Curcio (2012), presidenta i professionals de la Fundación 

para la Evolución del Talento y la Creatividad. L’informe exposa els principis i 

objectius d’un programa per afavorir les relacions socials i els aspectes 

emocionals d’infants amb altes capacitats. Tal com s’ha anat exposant en aquest 

treball, el programa plantejat ha pretès afavorir el desenvolupament equilibrat de 

dos infants amb altes capacitats, els quals presenten desmotivació per 

l’aprenentatge que genera en un autoconcepte acadèmic i personal negatiu. 

Conèixer com aquesta fundació intervé amb infants amb altes capacitats per 

tractar aspectes socioemocionals, ha esdevingut rellevant per enfocar el 

programa i aconseguir resultats favorables.    

El programa parteix d’un enfocament que considera les intel·ligències múltiples i 

analitza aspectes emocionals, socials vinculats a la família i a l’escola. Realitza 

un diagnòstic diferencial per conèixer l’afectació d’aquests infants i determinar si 

presenten conductes disruptives, hipersensibilitat, baixa tolerància a la frustració 

o baix nivell d’autoestima, possiblement per falta de valor propi. Els tallers 

ofereixen un entorn estimulant perquè els infants participants puguin 

desenvolupar-se de manera integral resolent activitats integrades en diverses 

àrees del coneixement. Les diferents propostes brinden eines i recursos per 

potenciar les relacions socials i l’autoeficàcia, dos aspectes rellevants per al 

desenvolupament d’aquests nens i nenes. 

El que conclouen les conferenciants Maggio, Carracedo i Curcio (2012), 

considerant la pràctica i l’experiència dels infants en aquests tallers és que la 

intervenció dels alumnes amb altes capacitats ha de contemplar-se des de les 

diferències individuals per poder donar una resposta adequada a les seves 

necessitats i capacitats. També, determinen que el reconeixement dels docents 

i de la família, fa que aquests infants actuïn amb més dedicació, ja que es valoren 

les seves necessitats i inquietuds. Així mateix, confirmen que aquesta valoració 

i atenció estimulen l’augment de l’autoestima i l’autoeficàcia. Segueixen indicant 

que és necessari aplicar un canvi metodològic que permeti a l’infant potenciar la 

seva imaginació i creativitat i que contribueixi a l’enriquiment de tot el grup. En 

relació a les emocions i l’autoconcepte, Maggio, Carracedo i Curcio (2012) 

aposten per un entorn favorable i estimulant, un acompanyament de l’infant i 

propostes que permetin desenvolupar habilitats socioemocionals. Consideren 
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que el desenvolupament socioafectiu s’aconsegueix quan els infants es senten 

identificats amb altres nens i nenes propers a la seva edat mental. Finalment, 

extrauen de la pràctica que els alumnes recuperen l’autoestima i es senten 

integrats i emocionalment satisfets gràcies a l’estimulació rebuda en els tallers i 

a les relacions interpersonals que s’han produït amb els seus iguals. Defensen 

la necessitat d’abordar les altes capacitats des de tots els aspectes per 

aconseguir el desenvolupament integral de la persona. 

 

Nivell 3: Evidències fruit de les perspectives del receptor.  

En aquest últim nivell, s’ha analitzat una entrevista realitzada a dos experts en 

altes capacitats coordinadors d’un programa d’enriquiment extracurricular i s’han 

valorat les opinions de dos joves participants en aquesta tipologia de programes 

d’enriquiment. 

 

La meva participació en aquest programa d’enriquiment extracurricular ha vingut 

motivada per la necessitat de conèixer i aprofundir més en el camp de les altes 

capacitats i poder així, donar una resposta educativa adequada i personalitzada 

a les necessitats i capacitats que presenten aquests infants. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, aquest ha esdevingut un programa pilot, 

que respon a un tipus de metodologia que no ha estat mai aplicada a l’escola i 

per tant, la inexperiència prèvia pot esdevenir una limitació important. Tanmateix, 

l’equip de mestres implicats s’ha trobat motivat i amb expectatives positives per 

afrontar aquest repte. 

Com a mestra novell, abans de participar en el programa, vaig experimentar 

incerteses i dubtes en relació a com esdevindria la meva dedicació i implicació 

en una intervenció d’aquestes característiques. La falta d’experiència em va 

retraure, però a la vegada em va motivar a participar i col·laborar en aquest 

projecte per atendre a aquests infants i a donar-los-hi la millor resposta a les 

seves capacitats i habilitats. 

Abans de començar el projecte, per motu propio, vaig indagar sobre les altes 

capacitats buscant opinions expertes respecte a aquest camp i concretament 

sobre la implementació de programes d’enriquiment extracurricular. 

Aquesta indagació em va portar a una entrevista realitzada al Doctor Javier 

Martínez, gerent de la xarxa de Centres Programa Despierta i per Maria Pilar 
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Herce, psicòloga especialista en altes capacitats, professora del màster en 

detecció, diagnòstic i intervenció educativa de la Universitat de València i 

coordinadora de la xarxa de centre Programa Despierta (Kishinchand, 2017).  

En aquesta entrevista, els dos responsables del programa experts en altes 

capacitats, parlen dels principis del programa Despierta i de la necessitat 

d’identificar i detectar altes capacitats des del sistema educatiu. Fan una crida 

d’atenció a les polítiques educatives, destacant la importància de l’atenció 

específica i de qualitat per a infants amb altes capacitats.  

En l’anàlisi de l’entrevista, s’han omès les preguntes més generals i s’han 

prioritzat aquelles que responen a la identificació de les altes capacitats i a la 

implementació d’un programa d’enriquiment extracurricular. 

Martínez i Herce comencen destacant en aquesta entrevista la importància i la 

necessitat que el sistema educatiu prengui mesures per a la detecció i 

identificació primerenca de les altes capacitats i impulsi procediments específics 

per a la intervenció educativa d’aquests infants i joves així com, per a la formació 

del professorat. Exposen que comunitats autònomes com Andalusia, Canàries o 

Múrcia estan més conscienciades en l’atenció i intervenció d’aquests infants.  

 

En la recerca d’informació i estudis que s’han realitzat sobre programes 

d’enriquiment extracurricular, els projectes de les comunitats autònomes 

esmenades són els més destacats i els que s’han pres com a referència en 

l’anàlisi d’evidències.  

La detecció i identificació d’aquests infants és significativament important per 

poder atendre les seves necessitats i donar una resposta educativa a les seves 

capacitats. Tot i ser considerades com a necessitats educatives especials o de 

suport educatiu tal com ho contempla el marc legislatiu, les altes capacitats no 

s’intervenen amb tanta consideració a diferència d’altres trastorns o dificultats 

d’aprenentatge. Convé destacar aquest punt, perquè la falta d’actuacions i 

mesures d’intervenció amb aquests infants pot esdevenir un risc per al seu 

desenvolupament integral i equilibrat i pot arribar a convertir-se en fracàs escolar. 

 

Els entrevistats aposten i defensen la creació de programes d’enriquiment per 

poder atendre de manera específica a les necessitats d’aquest col·lectiu. Així 

mateix, destaquen la importància de la coordinació i el treball conjunt amb els 

http://www.elreferente.es/emprendedores/indra-kishinchand-10
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centres educatius i les famílies per poder assolir els objectius que s’estableixen 

en el programa. Consideren que “la millora de les nostres polítiques educatives 

en l’atenció dels més capaços és imprescindible.” 

És cert que la coordinació de diferents professionals implicats amb les altes 

capacitats i la col·laboració de les famílies és clau per poder satisfer les 

necessitats dels alumnes. Així com, un treball conjunt i continu per garantir 

experiències motivadores i funcionals que permetin el desenvolupament integral 

i equilibrat. De fet, les famílies dels dos infants d’aquest estudi s’han mostrat 

participatives i col·laboradores en la formació i atenció dels seus fills/es. Així 

com, les tutores i altres mestres implicats que s’han preocupat per l’atenció 

d’aquests infants i pel seu desenvolupament en el context escolar. 

 

Se’ls hi pregunta com el programa és capaç d’adaptar-se als diferents perfils 

d’altes capacitats que existeixen. Recalquen que el programa Despierta Grupal 

parteix de l’agrupament d’infants en petits grups (màxim 8) per poder atendre les 

seves necessitats de manera més personalitzada i que l’estructuració de les 

diferents tasques que es desenvolupen “permeten adaptar el mode d’actuar a 

tots els perfils”. Aposten per una tipologia d’activitats que puguin ser enriquidores 

i que permetin als infants modelar-se els uns als altres per “millorar els seus 

processos mentals, els seus punts forts i els seus punts”. Cada proposta pretén 

donar resposta als aspectes característics de la majoria dels infants amb altes 

capacitats, no obstant això, es parteix de les diferències individuals per adaptar 

cada plantejament a les seves necessitats.  

Tanmateix, segons les necessitats concretes dels infants es pot fer una 

intervenció més individualitzada a través del programa Despierta Individual. 

Aquest es centra en aspectes més concrets com la motivació per la tasca, la 

tolerància o la frustració, les relacions amb el grup d’iguals, etc.  

Com és evident cada infant presenta unes capacitats i habilitats cognitives i no 

cognitives diferents i respon a unes necessitats concretes. Aquest fet indica, que 

tot i treballar de manera conjunta amb els infants, les propostes han de poder ser 

flexibles i adaptar-se a cada un d’ells. Han d’oferir diferents possibilitats i 

estratègies, perquè els infants puguin donar resposta o resoldre una 

problemàtica segons les seves percepcions i aptituds. El programa que es 

planteja ha partit de diferents activitats que els infants han hagut de resoldre de 
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manera conjunta i cooperativa. Com bé han comentat els experts en l’entrevista, 

els alumnes han de poder enriquir-se de les aptituds dels altres. Així mateix, tot 

i que ells afirmen que treballen la motivació, la frustració o les relacions personals 

des d’un enfocament individual, cal dir que en el programa d’enriquiment 

dissenyat, tots aquests elements s’han reforçat a través de les diferents 

propostes que s’han dut a terme i mitjançant les relacions que s’han generat 

entre els dos infants participants. 

 

Els experts confirmen que les diferents mesures, estratègies o actuacions que 

es plantegen en el seu programa, parteixen d’una avaluació prèvia d’aquests 

infants, realitzada des de l’escola. Martí i Herce, analitzen les dades i 

complementen la informació amb qüestionaris inicials que permeten enfocar el 

projecte. Així mateix, col·laboren en la detecció i identificació de nens amb altes 

capacitats des d’un enfocament lúdic i enriquidor, promovent campionats de 

talents. 

Aquest aspecte és fonamental, ja que sense una avaluació psicopedagògica 

prèvia no es poden determinar actuacions ni mesures concretes per atendre a 

aquest alumnat. Convé conèixer exhaustivament el seu perfil d’altes capacitats, 

per valorar i implementar estratègies i aplicar mesures que s’adeqüin a les seves 

necessitats i capacitats. Així i tot, tal com s’ha explicat anteriorment, la detecció 

i identificació primerenca és imprescindible per poder atendre a aquests infants. 

 

Es pregunta als entrevistats sobre els resultats obtinguts amb aquests infants 

després d’haver participat en el programa. Confirmen que el programa ha permès 

potenciar totes les seves habilitats i que s’ha orientat professionalment a aquests 

infants a partir dels interessos que mostraven. Segons Martínez i Herce els 

infants participants en el programa Despierta han satisfet els seus interessos 

personals i s’han convertit en professionals qualificats en el camp que desitjaven.  

 

Respecte al programa que es planteja en aquest treball, entre altres fites, el que 

s’ha volgut aconseguir ha estat que els alumnes poguessin valorar 

l’aprenentatge com a una oportunitat per aconseguir allò que es proposen. Que 

es poguessin sentir motivats i entusiasmats per aprendre i que entenguessin que 

amb esforç i constància poden convertir-se en grans professionals. Tanmateix, 
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la responsabilitat no recau únicament en ells, sinó que l’escola ha de poder 

identificar aquestes necessitats i actuar d’acord amb el perfil d’aquests alumnes.  

 

Resulta interessant poder disposar de diferents perspectives i punts de vista 

d’experts en altes capacitats, per poder planificar i aplicar mesures d’intervenció 

adequades a aquest alumnat. Així mateix, conèixer l’experiència d’alumnes 

participants en programes d’enriquiment extracurricular també esdevé 

significatiu per comprovar l’efectivitat d’aquests programes, com contribueixen 

en la formació i el desenvolupament integral dels alumnes i si resulten 

beneficiosos per potenciar habilitats socioemocionals.  

Programa de Enriquecimiento Educativo para alumnado con Altas Capacidades 

de la Comunidad de Madrid de Reyzábal, et al. (2007) es va iniciar el curs 

1999/2000 amb el propòsit de donar una resposta diferenciada als infants amb 

altes capacitats per atendre a les seves necessitats i potenciar les seves 

capacites i habilitats superiors.  

Aquest programa no consta d’una validació científica en relació a la seva 

implementació, però sí que ha realitzat estudis per identificar diferències de 

gènere en les altes capacitats. Tot i resultar interessant, aquesta anàlisi no ha 

estat avaluada ni contemplada, perquè no repercuteix en la proposta de 

programa d’aquest treball.  

El que sí que ha esdevingut important ha estat conèixer les valoracions i 

percepcions de famílies i antics estudiants participants els quals, mitjançant 

entrevistes, avaluen la seva participació en el programa, l’efectivitat d’aquest i el 

seu desenvolupament des de l’inici fins que finalitzen la seva etapa educativa.                                                                                                                                                                                                  

Analitzar aquestes aportacions, fruit de l’experiència, resulta significatiu per 

justificar la importància d’implementar aquesta tipologia de programes 

d’enriquiment. 

Reyzábal, et al. (2007) analitzen dues entrevistes realitzades a dos participants 

del programa, concretament a una jove i un jove que han finalitzat aquest 

programa i que actualment són universitaris i assessors en el programa en el 

qual van participar. 

L’anàlisi d’aquestes aportacions, permet concloure que: els mestres es veuen 

superats per poder atendre als infants amb altes capacitats a l’aula ordinària. 

Que la desmotivació és un factor de risc que comporta baix rendiment i 



35 
 

conseqüentment, genera resultats negatius que poden ser decisius per al fracàs 

escolar. Que formar part d’un programa d’enriquiment extracurricular és un 

complement per al desenvolupament integral d’aquests infants. Que els 

programes ha d’enriquir a tots els membres que formen part: infants i joves, 

famílies i professionals implicats. Que aquests programes resulten gratificants si 

estimulen les capacitats cognitives i sobretot si afavoreixen el creixement 

personal i humà dels participants. Que la societat i el sistema educatiu ha 

comprès que persones amb discapacitats, trastorns, problemes d’atenció o 

comprensió necessiten ajuda, però pel que fa a les altes capacitats aquestes no 

tenen una resposta adequada per falta de detecció i d’identificació. Que la 

societat ha d’estar informada sobre aquestes capacitats superiors per evitar 

prejudicis i per facilitar la integració d’aquests infants i joves (Reyzábal et al., 

2007).   

Les aportacions d’experts i la visió des de l’experiència de joves participants en 

programes d’enriquiment extracurricular, ratifiquen la necessitat de crear 

programes i aplicar mesures d’intervenció educativa amb infants amb altes 

capacitats. Resulta necessari que les polítiques educatives siguin conscients de 

la necessitat d’atendre a aquest alumnat per evitar l’abandonament de 

l’escolaritat i el fracàs escolar.  

La visió de l’alumnat del projecte, ha estat clau per corroborar que un programa 

d’enriquiment extracurricular, com el que s’ha portat ha terme, pot esdevenir una 

mesura adequada i satisfactòria per afavorir la motivació d’aquests infants 

envers l’aprenentatge i per estimular habilitats socials i emocionals que els 

ajudaran a la millora de l’autoconcepte. 

Objectius de la intervenció o acció  

La proposta d’intervenció fonamentada en aquest treball de final de màster va 

consistir en un programa d’enriquiment extracurricular destinat a la intervenció 

educativa de dos alumnes, de 5è i 6è de primària, posseïdors d’altes capacitats 

intel·lectuals. El treball va quedar justificat per la necessitat de donar una 

resposta educativa a aquests infants en els quals es va detectar desmotivació i 

desinterès per les propostes d’aprenentatge de l’aula ordinària fet que va 

repercutir en el seu autoconcepte acadèmic i personal. 
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Esdevenia important poder promoure una adequada atenció educativa d’acord 

amb les seves necessitats específiques, per preveure possibles problemes a 

nivell escolar, personal i socioemocional. 

El model de treball acordat va partir de l’atenció i intervenció d’aquest alumnat 

en horari no lectiu, per facilitar l’ampliació del currículum, mitjançant propostes i 

activitats que van quedar definides per la transversalitat i interdisciplinarietat dels 

continguts. Es va pretendre potenciar les seves competències bàsiques, afavorir 

la motivació i estimular l’autoconcepte positiu a través d’experiències 

enriquidores, significatives i funcionals. 

Considerant el marc teòric amb el qual s’ha fonamentat aquest treball i amb el 

propòsit de donar una resposta adequada a aquests infants, es va establir un 

objectiu general i uns objectius específics que es van assolir en un curt i mitjà 

termini.   

L’objectiu general de la investigació va ser optimitzar l’atenció de l’alumnat amb 

altes capacitats, mitjançant un programa d’enriquiment que potenciés les seves 

capacitats, afavorís la motivació per l’aprenentatge i estimulés positivament 

l’autoconcepte acadèmic i personal. 

Per poder aconseguir l’assoliment de l’objectiu general, es van establir altres 

objectius de caràcter específic relacionats amb el programa i amb la implicació 

dels alumnes participants: 

 Aconseguir el desenvolupament d’habilitats intel·lectuals per estimular el 

pensament crític, creatiu i divergent. 

 Millorar la motivació per l’aprenentatge mitjançant propostes basades en 

els seus interessos i adequades a les seves capacitats i habilitats 

cognitives.  

 Enfortir l’autoeficàcia i les habilitats afectives i emocionals per afavorir el 

creixement personal i un autoconcepte acadèmic i personal positius.  

D’acord amb els diferents enfocaments analitzats en el marc teòric, es va 

considerar que un programa d’enriquiment extracurricular esdevindria la mesura 

d’intervenció adequada i favorable per donar resposta a les necessitats 

concretes que presentaven els dos infants del cas.  

Es va creure que aquesta mesura podia ajudar a resoldre les necessitats que 

manifestaven aquests nens, perquè partia d’un projecte basat en una temàtica 

interessant i atractiva, com la sortida de final de curs. Tenint en compte aquesta 
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premissa, que en si resultava motivadora i afí als seus interessos, els infants 

havien d’investigar, cercar i donar resposta a diferents propostes pensades per 

ser treballades de manera transversal, connectant totes les àrees del currículum 

i dissenyades per afavorir el desenvolupament del pensament crític, creatiu i 

divergent.  

A través del projecte el que es pretenia era que els alumnes desenvolupessin 

habilitats com la responsabilitat, el compromís per la tasca i la presa de 

decisions, aspectes fonamentals per aconseguir que es poguessin sentir 

compresos, perquè valoressin positivament el seu autoconcepte i perquè 

comprovessin que l’escola responia a les seves capacitats i necessitats. 

La revisió teòrica va permetre conèixer diversos programes d’enriquiment 

extracurricular realitzats fora dels centres educatius. Aquests programes oferien 

tallers d’enriquiment específicament destinats per estimular l’aprenentatge i les 

capacitats dels infants amb altes capacitats. Va resultar significativament útil 

disposar de models de programa per poder conèixer metodologies, estratègies i 

activitats per intervenir amb aquests alumnes.  

Respecte a altres programes d’enriquiment extracurricular, aquest es va 

desenvolupar al mateix centre educatiu aprofitant els recursos i estímuls que 

l’escola ofereix. Així mateix, com aspecte innovador, es va decidir que en 

finalitzar el projecte, els alumnes havien de presentar els productes i explicar tot 

el procés d’intervenció i la seva experiència davant una audiència.  

Característiques de l’acció o intervenció (basada en les 

evidències empíriques prèvies) 

Aquest estudi té la base metodològica d’una investigació qualitativa, ja que ha 

respost a l’objectiu de realitzar una observació constant dels participants per 

analitzar i descriure el seu comportament en una determinada situació.  

S’ha desenvolupat un estudi a petita escala que únicament s’ha representat a si 

mateix, és a dir, no ha existit un estudi cohort o aleatori amb el qual realitzar una 

retrospecció. Tal com afirmen Pita i Pértegas (2002), l’estudi qualitatiu es basa 

en l’anàlisi i la comprensió dels subjectes i dels fenòmens des del procés.  

La recollida de dades s’ha realitzat a través dels dos mètodes per excel·lència 

de la metodologia qualitativa: l’observació i les entrevistes. Aquestes tècniques 
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d’avaluació, han permès una descripció rica, detallada i narrativa de la mostra. A 

través d’aquestes tècniques, s’han aconseguit dades i informació sobre l’actitud 

i el desenvolupament dels participants durant el programa d’enriquiment 

extracurricular, que han esdevingut rellevants per concretar si han existit canvis 

actitudinals envers l’aprenentatge i respecte al seu estat emocional. 

Les dades recollides durant el procés, a través de l’observació i les entrevistes, 

han estat contrastades amb la informació obtinguda de qüestionaris dissenyats 

específicament per comprovar el desenvolupament dels infants i l’adequació del 

programa des de les perspectives dels alumnes i les mestres implicades. Així 

mateix, ha resultat significatiu recopilar informació a través de les entrevistes 

realitzades als diferents actors implicats, per poder confirmar l’assoliment dels 

objectius i verificar l’eficàcia del programa.   

  

Participants i Organització.  

En primer lloc, convé precisar que aquest treball ha pretès analitzar i descriure 

una problemàtica que ha experimentat un grup de població concret. Per aquest 

motiu, es pot afirmar que la investigació tracta un estudi de cas, que ha volgut 

aconseguir, a través de l’observació controlada, conèixer, definir i extreure dades 

sobre els esdeveniments o comportaments d’uns subjectes concrets.  

Robert Stake (1999) definia l’estudi de cas com un procés que tracta la 

complexitat d’un cas particular, per poder comprendre la seva activitat en 

determinades circumstàncies o situacions.   

Abans d’explicar amb més detall la població tractada, convé exposar les 

principals característiques del context educatiu on s’ha desenvolupat la 

intervenció.  

 Context educatiu: característiques de l’entorn i de l’escola 

El centre educatiu on es va desenvolupar el programa es situa a un municipi de 

la comarca de l’Urgell, a Catalunya.  

És una localitat de 1.217 habitants (dades de l’INE, any 2018), que creix 

urbanísticament a peu de carretera i que d’una manera radial, uneix camins que 

surten del poble amb altres carrers transversals, enllaçant les primitives vies 

públiques (Projecte Educació de Centre, 2018).  



39 
 

El principal sector econòmic de la zona és l’agricultura. La construcció del Canal 

d’Urgell, va transformar les terres en grans extensions de regadiu, que van 

ocupar gairebé tot el territori. Actualment, el regadiu segueix sent la principal 

base econòmica del municipi gràcies als conreus de cereals (blat, blat de moro), 

a les plantes farratgeres (alfals i altres) i a les hortalisses. La població, també es 

dedica a la cura i la cria del bestiar porcí, boví i a l’avicultura.  

Així mateix, el municipi es sustenta d’activitats industrials derivades de 

l’agricultura i de les adoberies, així com, de les indústries de la pell, la confecció, 

les bombes hidràuliques, eines per a la fusteria i tallers mecànics.   

El sector terciari posseeix poc pes en l’economia de la localitat. El nombre de 

persones que es dediquen al sector serveis és ínfim, només es compta amb 

alguns establiments de petit comerç. En algunes famílies, un dels membres, 

normalment la dona, sí que es dedica a activitats del sector serveis, fora de la 

localitat i inclús fora de la comarca. Tanmateix, el principal sustentador econòmic 

de la família segueix sent l’home.  

L’escola respon a un centre de titularitat pública, d’educació infantil i primària 

situat als afores de la localitat. Es tracta d’una escola de nova construcció, la qual 

va ser inaugurada el primer trimestre de l’any 1995. Consta d’una línia per a cada 

curs, amb ràtios reduïdes, les quals, la majoria no aconsegueixen 20 alumnes 

per aula. Poder treballar amb un nombre reduït d’alumnes, facilita l’atenció a la 

diversitat mitjançant accions educatives comprensives per a tots els alumnes i 

possibilitant el treball conjunt i cooperatiu durant la major part de les activitats 

comunes per reforçar la consciència de pertinença al grup-classe.  

El Projecte Educatiu de Centre1 exposa que l’escola parteix d’un model educatiu 

aconfessional respecte a totes les religions, que com a tal mostra absolut 

respecte per les creences de cada persona. Entén l’educació com un fet que 

abraça els diferents aspectes que integren la personalitat de cada infant i posa 

els mitjans per potenciar-lo. 

La línia metodològica que defineix l’escola es caracteritza per un tracte 

personalitzat, adequat al ritme evolutiu de cada infant i a les seves capacitats. 

En l'aspecte instructiu aposta per l’adopció de sistemes actius, no autoritaris, que 

                                                
1 El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis 
pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic (Documents per a l'organització i la gestió dels 
centres, Generalitat de Catalunya, 2018) 
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impliquen la participació dels alumnes en el propi procés d'aprenentatge. 

Tanmateix, tot i que existeix el compromís de fomentar en l'alumne una actitud 

curiosa, crítica i investigadora, mitjançant la comunicació i el treball, convé indicar 

que en el segon i tercer cicle d’educació primària, es prioritza l’aprenentatge a 

través del llibre de text. És cert que es realitzen racons de les àrees de llengua 

catalana, castellana i matemàtiques, una vegada per setmana, així com, tallers 

en anglès en les àrees d’art i en les ciències, però el principal recurs 

d’aprenentatge segueix sent la guia del llibre de text, fet que limita la descoberta 

i el desenvolupament del pensament divergent i creatiu.  

El català és la principal llengua d’Ensenyament-Aprenentatge de l’escola, amb la 

qual s’imparteixen les diferents àrees curriculars excepte l’anglès, l’Englart (Art 

en anglès) i el coneixement del medi natural, que també es fa en llengua 

estrangera. Tanmateix, l’escola dona importància al plurilingüisme i aposta per 

l’aprenentatge de les llengües com a eina per a la comunicació i per a la 

convivència. La llengua anglesa es fomenta des de l’Educació Infantil, a través 

d’activitats de parla, fins a l’últim curs d’Educació Primària on es realitza un treball 

més específic dels continguts en llengua anglesa. .  

L’escola consta d’un total de 120 alumnes amb diversitat pel que fa a les seves 

característiques personals, socioculturals i educatives. 

Pel que fa a l’origen i procedència de l’alumnat, aproximadament el 85% dels 

alumnes són nascuts a Catalunya, entre els quals, el 70% són famílies catalano-

parlant i el 15% castellano-parlants, aquesta última variable es defineix per 

l’existència de nombroses famílies d’ètnia gitana. El 15% de la població restant, 

correspon, majoritàriament, a famílies d’origen marroquí i romanès que han estat 

nouvingudes per l’oferta de treball al camp que ofereix el municipi. D’aquestes 

famílies, el 10% parlen àrab en el context familiar i el 5% parlen romanès. 

En relació a les necessitats educatives dels alumnes del centre, des del Pla 

d’Atenció a la Diversitat2 es planteja que cada alumne requereix una atenció i 

una resposta educativa més o menys diferenciades per aconseguir el seu 

desenvolupament equilibrat, integral i eficaç.  

                                                
2 El Pla d’Atenció a la Diversitat és un document que pertany al PEC el qual recull les mesures que l’escola 
proposa per atendre a la diversitat. Regula el diagnòstic de les necessitats dels alumnes, les persones que 
esdevenen responsables de decidir quines més sures són adequades, l’organització i aplicació, les 
persones encarregades de dur-les a terme i l’avaluació (Documents per a l'organització i la gestió dels 
centres, Generalitat de Catalunya, 2018).   
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Es prioritza l’atenció dels alumnes dins l’aula ordinària per afavorir la pertinença 

al grup i el treball cooperatiu i constructiu. Tanmateix, des de la CAD es 

determinen els criteris per a l’atenció a la diversitat, d’acord amb les necessitats 

educatives que pugui precisar l’alumnat. S’encarrega de formular les 

adaptacions corresponents, identificar els trets bàsics de les formes organitzaves 

i els criteris metodològics més idonis per a cada alumne. 

L’escola compta amb un petit nombre d’alumnes amb NEE (principalment, 

dificultats en les àrees de l’aprenentatge primàries com la lectura, escriptura i 

càlcul) o alumnes d’ètnies minoritàries que requereixen un suport  i una atenció 

més específics. En determinades sessions, la mestra d’educació especial 

treballa de manera individual amb l’alumnat nouvingut per afavorir l’aprenentatge 

de la llengua catalana. Amb els alumnes amb dificultats d’aprenentatge realitza 

un treball més específic d’acord amb les seves necessitats i dificultats, reforçant 

els continguts curriculars o realitzant activitats o tractaments més concrets per 

estimular les seves capacitats i habilitats i reduir les mancances o carències que 

presenten. 

Així mateix, per tal d'enfocar adequadament la sistematització d'aquesta atenció, 

el pla d’atenció a la diversitat distingeix diferents vessants de la diversitat, segons 

les necessitats de l’alumnat: el grup majoritari d'alumnes que pot avançar assolint 

els mateixos objectius bàsics comuns; aquells alumnes que poden perdre el ritme 

de treball i necessiten una adaptació metodològica temporal; aquells alumnes, 

quan es detectin, que precisen una adaptació curricular, per haver-se identificat 

com alumnes amb necessitats educatives especials o de suport educatiu. En 

aquests casos caldrà la intervenció de l'EAP (en aquest grup, formarien part els 

dos alumnes posseïdors d’altes capacitats intel·lectuals amb els quals s’ha 

treballat a través del programa d’enriquiment.); aquells alumnes nouvinguts al 

sistema educatiu català que precisin una atenció del Servei d'Incorporació 

Tardana i aquells alumnes amb carències instructives i problemes de marginació 

social que requereixen l'atenció del Servei de Compensatòria (Pla d’atenció a la 

diversitat). 
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 Participants 

La selecció mostral d’aquest estudi han estat dos infants, un nen i una nena, de 

5è i 6è de primària respectivament, posseïdors d’altes capacitats, que per falta 

d’atenció i intervenció educativa adequades a les seves necessitats i capacitats, 

van experimentar desmotivació i desinterès per l’aprenentatge. Aquesta situació, 

va comportar que els dos alumnes es veiessin poc compresos per l’escola, fet 

que va repercutir negativament en la seva autoestima i en el seu autoconcepte. 

Per poder comprendre l’objecte d’estudi, convé definir els perfils d’aquests dos 

infants participants. Abans d’iniciar aquesta descripció de la població participant, 

és important destacar que no va poder disposar de resultats de proves 

estandarditzades realitzades prèviament a aquesta intervenció, ja que la família 

va considerar que aquestes dades s’havien de preservar. Per tant, qualsevol 

dada o informació relacionada amb el perfil d’aquests alumnes ha estat fruit de 

l’observació i dels judicis emesos per les famílies o pels mestres implicats en el 

seu desenvolupament.  

 

La Martina (nom fictici) és una nena de 12 anys que cursa el darrer curs 

d’educació primària. Des de petita s’ha mostrat com una alumna inquieta, 

curiosa, que aprèn de manera molt ràpida i autònoma. De fet, va aprendre a llegir 

i escriure quasi de manera autodidàctica. 

En el context escolar, els mestres afirmen que la Martina és una alumna amb 

unes capacitats superior a la dels seus iguals de l’aula. Acadèmicament, és una 

nena molt notable, sempre obté resultats molt satisfactoris, rosant l’excel·lència. 

No necessita esforçar-se gaire per treure aquests resultats, però és cert que 

s’implica molt en les tasques i busca sempre l’enriquiment i poder anar més enllà 

de la proposta que treballa. Les mestres assenyalen que gaudeix molt de 

l’assignatura de coneixement del medi natural, Science a l’escola, ja que es fa 

en anglès, perquè ofereix una metodologia basada en la investigació, la recerca 

i l’experimentació. 

Tant els mestres com la família estan d’acord que la Martina és una nena molt 

creativa, que li agrada molt escriure relats fantàstics i crear històries a partir 

d’algun fet curiós que ha observat o que ha experimentat. 

A nivell socioemocional, la Martina, es mostra com una nena oberta, extravertida, 

amb un grup d’amistat consolidat. Sempre ofereix suport a aquells companys 
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que necessiten ajuda externa i a l’aula es mostra amable, simpàtica i molt 

respectuosa amb els companys i els mestres. Mostra empatia i sensibilitat envers 

les necessitats dels altres.  

En el context familiar, els pares determinen que l’actitud de la Martina sempre ha 

estat molt correcta. És una nena que li costa molt enfadar-se i només mostra 

descontent quan observa alguna injustícia. També, afirmen que amb ella el 

diàleg és constant, sempre exposa allò que percep o que vol comentar i ho fa 

amb un nivell de maduresa molt alt. La mare explica que la Martina i el seu pare 

són fanàtics dels documentals, dels debats i dels concursos que plantegen reptes 

cognitius. Que sempre juguen a veure qui encerta més respostes o comenten 

qualsevol curiositat que els ha cridat l’atenció. La mare també comenta que la 

Martina sempre ha manifestat que quan sigui gran vol dedicar-se a la investigació 

del càncer.  

 

El Josep (nom fictici) és un infant d’11 anys que cursa 5è de primària. La família 

comenta que des de petit ha mostra capacitats superiors a la dels seus iguals. 

Expliquen que amb 9 mesos d’edat va dir les seves primeres paraules de manera 

molt intel·ligible. Afirmen que amb 5 anys era capaç d’identificar països a través 

de les seves banderes. Així mateix, comenten que en aquesta edat, llegia contes 

cada nit. 

A nivell escolar, les mestres afirmen que és un nen molt capaç, que sempre obté 

resultats molt positius i que demana més reptes i feina quan acaba la que se li 

proposa. El Josep mostra preferència per les assignatures de coneixement del 

medi social i natural i per l’assignatura d’anglès, ja que vol ser pilot d’avió, 

l’apassiona viatjar i entén que ha d’estudiar anglès per poder fer els estudis de 

pilotatge.  

Com ja s’ha comentat, l’entusiasma viatjar i sempre que acaba la feina 

proposada, investiga a través de la xarxa curiositats sobre els països que li 

agradaria visitar. Així mateix, domina la geografia i a casa realitza maquetes de 

paisatges naturals.  

A nivell socioemocional, el Josep sempre s’ha mostrat tímid quan no coneix a les 

persones. Així mateix, és un infant respectuós, sociable i molt divertit. Sempre 

intenta a l’aula crear un clima favorable i positiu. La relació amb els seus 

companys és bona, té un tracte cortès amb tot el grup i mai ha tingut cap falta de 
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respecte envers els seus companys ni cap als mestres. Té el mateix grup 

d’amistat des que anava a la llar d’infants i juga a tenis amb ells al poliesportiu 

del poble.   

A nivell familiar, els pares afirmen que el Josep és un nen tranquil, que li agrada 

molt la música i li entusiasma veure vídeos a la xarxa sobre avions i viatges. Té 

un germà més petit, el qual cuida i estima molt i l’ajuda a fer les tasques que li 

envien des de l’escola, així com, ajuda en les tasques de la llar. La mare també 

explica que el Josep és un infant molt creatiu i inventiu que crea les seves pròpies 

maquetes i que llegeix llibres sobre vols i avions en anglès per estar informat 

abans d’iniciar els seus estudis.  

 

Determinats els perfils d’aquests dos infants, és important explicar que aquesta 

intervenció ve fonamentada pels canvis actitudinals i envers l’aprenentatge que 

es van observar en els alumnes.  

En el moment que es va detectar que aquests infants eren posseïdors d’altes 

capacitats, l’escola va proposar una ampliació del currículum, oferint a aquests 

infants feina extra, per ser realitzada una vegada haguessin acabat la que 

programada. Al principi, aquesta mesura va funcionar perquè per als infants va 

esdevenir una novetat i una manera de poder continuar aprenent. Tanmateix, a 

mesura que avançava el curs, aquesta metodologia va començar a quedar-se 

obsoleta, perquè les propostes no presentaven un nivell de dificultat major, no 

resultaven motivadores i els infants les resolien amb molta facilitat.  

El plantejament del centre d’ampliar el currículum era positiu, però les propostes 

no s’adequaven a les necessitats i capacitats d’aquests infants. Aquesta situació 

va resultar desfavorable per als alumnes, els quals van reduir la seva participació 

en l’aula i es van mostrar més inactius i desmotivats per l’aprenentatge. En 

conseqüència, van manifestar que l’escola no els ajudava en el seu aprenentatge 

i que no volien participar en l’aula perquè no sentien ganes de treballar.  

Aquesta problemàtica va impulsar al professorat a actuar amb immediatesa per 

evitar altres situacions que podien afectar considerablement al desenvolupament 

integral d’aquests infants. D’aquesta manera, es planifica i es dissenya el 

programa d’enriquiment extracurricular, la implementació del qual ha esdevingut 

l’objecte d’estudi d’aquest treball. 
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   Instruments i materials.  

Per poder realitzar l’avaluació de la intervenció, es van dissenyar i emprat 

diversos instruments que van permetre la recollida d’informació i dades de 

manera qualitativa amb l’objectiu de comprovar l’assoliment dels objectius i 

conèixer i verificar l’eficàcia d’aquest programa d’enriquiment extracurricular.  

Els instruments creats i aplicats van ser els següents: rúbriques d’observació per 

alumne i sessió, dissenyades amb indicadors específics; qüestionari 

d’autoavaluació i d’avaluació del programa destinat als alumnes i qüestionari 

d’avaluació del programa destinat a les mestres implicades en el programa 

(aquest últim recull dades quantitatives); entrevistes amb els alumnes i amb les 

famílies per poder fer el retorn de la informació i dels resultats obtinguts en 

aquesta investigació i entrevistes amb les tutores dels dos alumnes per poder 

informar del seguiment dels infants i poder fer una comparativa sobre el 

desenvolupament i l’actitud d’aquests, en dos contextos d’aprenentatge diferents 

on s’han desenvolupat: l’aula ordinària i les sessions del programa 

“M’enriqueixo”. 

Aquests instruments van ser aplicats en diferents períodes de temps, considerant 

un tipus d’avaluació continua, formativa i sumatòria. Es va decidir enfocar 

aquesta tipologia d’avaluació perquè permet anar informant dels processos 

d’Ensenyament-Aprenentatge, comprovar els progressos de l’alumnat i orientar 

al professorat per poder ajustar la tasca docent i la pràctica al progrés dels 

alumnes. És a dir, esdevé factible per obtenir dades durant tot el procés, de 

principi a fi, a través del seguiment continu dels infants, necessari per valorar la 

seva evolució, així com, per constatar l’adequació i efectivitat de cada proposta.   

En tot procés d’investigació, l’observació es converteix en l’element fonamental 

per obtenir el nombre més gran de dades. És per aquest motiu, que es va 

concretar avaluar el procés i l’evolució dels infants en cada sessió del programa 

a través de l’observació sistemàtica i continua. Així mateix, es va considerar que 

aquesta tècnica resultaria efectiva i favorable per avaluar els infants, perquè 

permet analitzar diferents variables implicades en el procés d’Ensenyament-

aprenentatge així com, determinar quines capacitats relacionades amb l’equilibri 

personal es potencien o es posen de manifest: autoestima, confiança, habilitats 

socioemocionals, relacions interpersonals, etc. 
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L’observació realitzada com a mètode d’avaluació no va partir de la improvisació, 

sinó que prèviament, va haver-hi una planificació amb la intenció explícita de 

decidir què resultava rellevant observar. Per poder planificar l’observació, es va 

tenir en compte el següent:  

 Què es volia observar: es volien observar en els alumnes aspectes 

relacionats amb les capacitats cognitives en la resolució de cada 

proposta, com aspectes vinculats a la manifestació d’habilitats 

socioemocionals durant la interacció amb els mestres i el/la company/a.   

  A qui es volia observar: als dos infants posseïdors d’altes capacitats 

participants en el programa d’enriquiment extracurricular.  

 On i quan es volia observar: l’observació es portaria a terme en el context 

de l’aula on els infants realitzarien el projecte. Aquesta observació es 

posaria en pràctica en cada una de les 9 sessions contemplades per 

desenvolupar cada proposta del programa. 

 Com es volia observar: per poder realitzar l’observació, es dissenyen uns 

registres d’observació amb ítems específics, repartits en 3 blocs, segons 

el que es volia avaluar.  

 Qui volia observar: les actores observadores serien les dues mestres 

implicades en el programa, la mestra d’educació especial i jo com a 

mestra de suport en el projecte.  

 Per quin motiu es volia observar: es va decidir enfocar l’avaluació i l’anàlisi 

dels infants des de l’observació en cada sessió del programa, per 

comprovar i reconèixer actituds canviants en els infants que ajudessin a 

determinar un augment de la seva motivació i del seu interès per 

l’aprenentatge. L’observació és una tècnica d’avaluació flexible que 

evidencia aspectes o factors que no es contemplen si no es fa un 

seguiment sistemàtic dels alumnes. Permet posar de manifest actituds i 

aptituds dels infants com el compromís per la tasca, la implicació, el 

desenvolupament cognitiu i les habilitats socials i afectives.  

Donar una resposta prèvia a aquestes qüestions va resultar certament útil per 

organitzar la informació i centrar l’observació en els aspectes que vertaderament 

esdevenien importants d’analitzar en relació a la implementació del programa.  
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Com s’ha comentat, per poder realitzar aquesta observació de manera 

estructurada, es van dissenyar ad hoc uns registres d’observació (vegeu annex 

1) amb ítems específics, repartits en 3 blocs de continguts: desenvolupament 

dels alumnes durant la realització de les propostes, actitud dels alumnes durant 

les sessions i adequació de les activitats a les necessitats i capacitats dels 

estudiants. 

La decisió de planificar i elaborar l’observació a partir d’aquests ítems ve 

justificada per l’objectiu principal que va perseguir aquest estudi: comprovar si 

aquesta mesura d’intervenció educativa atén a les necessitats d’aquests infants 

i estimula la seva motivació i interès per aprendre, així com, resulta òptima per 

potenciar habilitats emocionals positives i un autoconcepte favorable.  

Més enllà de valorar el resultat de cada activitat, el que interessava, era concretar 

que les activitats van esdevenir adequades a les capacitats d’aquests dos 

alumnes i van generar una experiència d’aprenentatge significativa, motivadora 

i enriquidora. Mitjançant l’observació, tenint en compte els indicadors establers, 

el que es va buscar, va ser comprovar que les actituds dels infants envers 

l’aprenentatge anaven canviant i evolucionant cap a percepcions positives per 

afavorir el seu desenvolupament acadèmic i emocional. 

 

Per a completar el procés d’avaluació i contrastar la informació obtinguda de les 

rúbriques d’observació, es van recollir més dades mitjançant la realització, per 

part dels alumnes, d’un qüestionari d’autoavaluació per valorar la seva 

implicació en el programa, així com, d’un qüestionari d’avaluació del programa 

respecte als objectius establerts i la presentació i adequació de les propostes. 

Les mestres implicades també van formar part d’aquesta valoració final, 

realitzant un qüestionari d’avaluació del programa per determinar l’eficàcia 

d’aquest considerant els diferents plantejaments que es van proposar d’acord 

amb les característiques dels infants.  

El que es va voler obtenir d’aquesta valoració final de la intervenció, a través 

d’aquests instruments, eren dades concloents que permetessin indicar 

l’efectivitat del programa, que explicitessin l’assoliment dels objectius establerts, 

que les activitats havien esdevingut adequades competencialment i 

cognitivament per als dos infants i que aquesta tipologia de tasques o mesures 

d’intervenció van resultar òptimes i factibles per poder ser aplicades a l’aula 
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ordinària amb tot el grup-classe adaptant cada contingut a les capacitats i 

necessitats de l’alumnat.   

Els qüestionaris es van dissenyar incloent preguntes i indicadors específics 

d’acord amb el desenvolupament i la implicació dels infants en el programa i en 

relació als plantejaments que proposava el programa. Cada qüestió va estar 

plantejada amb la finalitat de relacionar i contrastar les dades obtingudes durant 

tot el procés. El qüestionari aplicat per les mestres, es va dissenyar a partir de 

l’adaptació d’un qüestionari creat per Mozas Flores (1998) (vegeu annex 2) per 

valorar programes d’enriquiment.  

Els qüestionaris creats ad hoc per als infants, van respondre a una naturalesa 

qualitativa de les dades, ja que van partir del plantejament d’una sèrie de 

qüestions de resposta oberta perquè els alumnes exposessin les seves opinions 

i valoracions de manera justificada. En canvi, el qüestionari d’avaluació del 

programa realitzat per les mestres, es va basar en una naturalesa de les dades 

quantitativa, ja que els resultats es van obtenir mitjançant puntuacions 

valoratives lligades a un valor numèric.  

La finalitat d’aplicar qüestionaris d’avaluació del programa va ser poder realitzar 

una relació comparativa entre les aportacions i consideracions dels infants i les 

que van aportar les mestres respecte a la planificació i adequació del programa. 

El recull d’aquesta informació ha permès determinar quins han estat els punts 

forts i febles del programa i quins aspectes es poden millorar a favor de la 

intervenció educativa d’aquests infants.  

 

 Test d’autoavaluació per als infants (vegeu annex 3) 

A través d’aquest qüestionari els alumnes van respondre de manera oberta i 

justificada a qüestions basades en la valoració de la seva implicació, la seva 

aportació en el treball, quines van ser les seves fortaleses i debilitats i com es 

van sentir durant tot el procés. La seva opinió va esdevenir clau per valorar 

l’assoliment d’objectius i comprovar que les pràctiques i el projecte van resultar 

motivadors i funcionals. Les preguntes van ser elaborades per les mestres 

implicades amb l’objectiu d’obtenir dades des de la perspectiva i l’experiència 

dels alumnes en aquest procés. Aquestes dades van ser contrastades amb la 

informació recollida dels registres d’observació per determinar si el programa va 

possibilitar la implicació dels alumnes a través de les seves propostes, va resultar 
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afavoridor per motivar-los i fer-los gaudir de l’aprenentatge i va resultat eficaç per 

potenciar les seves habilitats socioemocionals.  

 

 Qüestionari d’avaluació del programa d’enriquiment per als infants 

(vegeu annex 4) 

En aquest qüestionari, els alumnes van donar resposta a un seguit de preguntes 

en relació al programa, en les quals van aportar les seves opinions i 

consideracions respecte a la planificació de les activitats, la seva adequació, els 

materials i recursos emprats i la valoració del professorat implicat.  

Les qüestions es van plantejar per obtenir informació sobre l’adequació i 

l’efectivitat del programa i per poder afirmar que cada plantejament, proposta i/o 

activitat va contribuir a la millora de la motivació d’aquests alumnes i a potenciar 

el seu interès per l’aprenentatge. Així com, van esdevenir positives perquè els 

alumnes poguessin tornar a gaudir de l’aprenentatge i poguessin sentir-se 

compresos de nou i correctament atesos per part de l’escola i dels mestres. 

Aquesta valoració del programa per part dels alumnes, també va resultar 

rellevant per comprovar si les tasques proposades al programa, la metodologia 

plantejada, els recursos utilitzats i la realització de cada producte van ser útils, 

enriquidors i motivadors per millorar el desenvolupament i l’actitud dels dos 

alumnes envers l’aprenentatge. A més a més, va valdre per comprovar si aquest 

tipus de plantejaments metodològics resulten factibles per ser aplicats a l’aula 

ordinària amb tot el grup-classe.  

 

 Qüestionari d’avaluació del programa d’enriquiment per les mestres 

(vegeu annex 5) 

Les mestres van realitzar un qüestionari per avaluar de manera formativa el 

programa d’enriquiment extracurricular. Aquest qüestionari va ser creat a partir 

de l’adaptació de la Pauta para la evaluación formativa de programas de 

enriquecimiento, proposada per Mozas Flores (1998). Aquest instrument-guia va 

ser adaptat pel seu propi autor Mozas Flores, d’un que va elaborar per a 

l’avaluació d’un programa escolar de prevenció de drogodependència. 

Tanmateix, la seva senzillesa feia que es pogués adequar a qualsevol programa 

educatiu. És per això, que va resultar útil per avaluar aquest programa 

d’enriquiment extracurricular, perquè permetia obtenir un perfil valoratiu dels 
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diferents elements i aspectes contemplats en el programa. Concretament, va 

possibilitar l’avaluació i l’anàlisi dels següents factors: aspectes generals del 

programa, objectius específics, continguts, metodologia, espais, activitats, 

temporització, rol docent, rol de l’alumnat, materials i recursos i avaluació 

plantejada en el programa.  

Mozas Flores (1998) va proposar aplicar aquesta pauta de manera sistemàtica 

durant la realització del programa, tanmateix, en aquesta intervenció, la pauta ha 

estat aplicada en finalitzar el projecte, per poder obtenir una valoració de tot el 

procés i poder determinar aspectes de millora a favor de l’aplicació de programes 

futurs.                           

 

Juntament amb l’observació, l’entrevista es converteix en una de les principals 

tècniques d’investigació des d’una perspectiva qualitativa. Tal com afirmen Ruiz-

Olabuénaga, Aristegui i Melgosa (2002), l’entrevista respon a “una tècnica 

d’obtenció d’informació, mitjançant una conversació professional amb una o 

diverses persones per a un estudio analític d’investigació o per a contribuir en 

els diagnòstics o tractaments socials” (p. 76). 

Principalment, es va decidir utilitzar l’entrevista per a la recollida de dades perquè 

respon a un mètode que afavoreix l’intercanvi i la recollida d’informació i el seu 

contrast amb els diferents subjectes implicats, que en aquest cas han estat les 

tutores dels alumnes, els propis infants i les seves famílies. Així mateix,  resulta 

una tècnica que permet l’obtenció d’informació contextualitzada, des del punt de 

vista de la persona entrevistada (Fàbregues, Meneses, Rodríguez-Gómez i Paré, 

2016). Per valorar l’eficàcia del programa i la seva efectivitat en relació als 

objectius establerts, resultava convenient conèixer les perspectives dels infants, 

com a principals agents participants, i les de les mestres de l’aula ordinària, ja 

que van realitzar un seguiment més exhaustiu de l’alumnat durant aquest procés 

d’aprenentatge. 

 

A continuació, es presenta l’organització de les entrevistes que es van realitzar 

per obtenir dades i informació des de la perspectiva dels diferents subjectes 

implicats en aquest procés:   
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 Entrevistes amb les tutores de l’aula ordinària 

Una de les propostes d’avaluació d’aquest programa va partir de la comparativa 

del desenvolupament dels infants i la seva actitud durant les sessions del 

programa i durant les propostes de l’aula ordinària. La falta de motivació i interès 

per l’aprenentatge van venir condicionats pels pocs estímuls que els alumnes 

van rebre a l’aula ordinària. Abans d’iniciar el programa, es va proposar a les 

tutores dels dos infants, que en algunes de les àrees curriculars poguessin 

aplicar canvis metodològics puntuals, que impliquessin a tots els alumnes de 

l’aula, com per exemple, la realització de projectes o la indagació i investigació 

sobre un tema interessant. La finalitat era descobrir si es produïen canvis 

actitudinals en aquests infants quan estaven exposats a propostes que 

esdevenien més atractives per a ells. Resultava interessant poder fer una 

comparativa de la implicació i el desenvolupament dels dos alumnes en aquests 

contextos els quals presentaven alternatives diferents, per poder comprovar 

quina era la causa principal d’aquesta desmotivació i baixa autoestima i donar 

una resposta educativa adequada per a aquest l’alumnat.  

Les entrevistes van ser les estratègies acordades amb les tutores dels infants 

per poder realitzar l’intercanvi d’informació i aportar dades respecte al seguiment 

que van dur a terme d’aquests dos nens durant el programa.  

En aquestes entrevistes, es van mostrar a les tutores les dades recollides dels 

registres d’observació, així com, les produccions dels infants per poder avaluar 

la seva capacitat resolutiva i el propi producte de manera qualitativa. Així mateix, 

les tutores també van aportar informació útil i rellevant per concretar l’evolució 

que van experimentar els alumnes i que es va poder veure reflectida a l’aula 

ordinària i per determinar l’efectivitat i adequació de les propostes a les seves 

necessitats i capacitats.  

Aquestes entrevistes es van portar a terme en finalitzar el programa, per poder 

fer un feedback i un intercanvi d’informació respecte al desenvolupament dels 

alumnes durant tot el procés. En aquestes trobades, es van comentar aspectes 

relacionats amb l’actitud, la implicació i la dedicació dels alumnes durant tot el 

programa; l’assoliment dels objectius; les actituds canviants dels alumnes i quina 

va ser la seva evolució des del principi del programa fins a finalitzar aquest.   
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A les reunions, també es va preguntar a les tutores sobre l’aplicació de canvis 

metodològics a l’aula ordinària, i com els alumnes van rebre i van actuar davant 

aquests canvis. Les dades recollides d’aquestes entrevistes van ser 

contrastades i justificades amb la informació obtinguda a través dels registres 

d’observació aplicats en cada sessió per poder realitzar la comparativa.  

 Entrevista amb els alumnes 

L’entrevista amb els alumnes es va realitzar en finalitzar el programa, per agrair-

los-hi la seva dedicació i implicació en el projecte i per dur a terme un feedback 

comentant aquells aspectes que es van observar i recollir durant l’observació del 

seu desenvolupament i la seva actitud en el programa.  

En aquesta entrevista, que inicialment pretenia realitzar-se de manera individual 

amb cada alumne, però que finalment els propis alumnes van decidir fer-la 

conjunta, es van comentar i analitzar les respostes obtingudes a través dels 

qüestionaris d’autoavaluació i d’avaluació del programa que havien realitzat, per 

poder fer una valoració de com va esdevenir el programa i que va suposar per a 

ells participar en aquest projecte.  

Els alumnes van adoptar una actitud crítica i reflexiva i van estar capaços 

d’exposar com s’havien sentit durant la realització del programa, de valorar 

aquesta mesura d’intervenció, d’argumentar si la proposta els hi havia resultat 

motivadora i enriquidora, de considerar quines havien estat les seves fortaleses 

i debilitats durant aquest procés i d’opinar sobre si consideraven factible que 

aquestes metodologies poguessin ser aplicades a tot el grup-classe, amb les 

corresponents adaptacions.  

 Entrevistes amb les famílies 

De manera individual amb cada família, en finalitzar el programa, es va realitzar 

una trobada oficial per parlar del desenvolupament dels infants durant aquest 

procés, determinar l’assoliment dels objectius i analitzar els resultats obtinguts. 

L’entrevista amb els pares, va adquirir un caràcter més personal i formal, ja que 

es van tractar aspectes acadèmics i personals dels seus fills. Cada reunió va ser 

celebrada a l’aula de tutoria, per establir un ambient càlid, tranquil i de confiança, 

aliè d’intervenció i interrupcions. 
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En aquestes entrevistes es van mostrar i analitzat les dades recollides a través 

dels registres d’observació, perquè les famílies poguessin ser conscients dels 

canvis en el desenvolupament i l’actitud dels seus fills i del grau d’implicació i 

compromís que han mostrat en cada tasca. També, es van ensenyar i comentar 

les produccions realitzades pels alumnes en cada proposta, perquè poguessin 

comprovar la capacitat cognitiva i resolutiva dels nens, així com, l’excel·lent 

treball que havien realitzat durant tot el programa. Es va comentar de manera 

detallada l’assoliment dels objectius i es van presentar les valoracions i 

aportacions que els alumnes havien fet de la seva pròpia experiència i del 

programa, a través dels qüestionaris, per assegurar i validar que havia existit un 

augment de la motivació i de l’interès per l’aprenentatge i que s’havia aconseguit 

estimular i potenciar les habilitats socioemocionals dels alumnes generant una 

millora de l’autoconcepte.  

En aquestes reunions, no només es va contemplar el traspàs d’informació per 

part de les mestres, sinó que es va pretendre que les famílies poguessin realitzar 

aportacions sobre com van valorar i contemplar educativament i emocionalment 

als seus fills durant i després d’haver participat en el programa.  

Se’ls hi va preguntar si havien vist i comprovat en els infants canvis d’actitud 

envers l’aprenentatge, si havien sentit que els alumnes es mostraven satisfets i 

compresos per l’escola, si havien considerat que la participació dels alumnes en 

programa va suposar per a ells una experiència enriquidora i motivadora, i si els 

nens els hi van transmetre les seves emocions, sentiments, opinions del 

programa, etc.  

Les aportacions i valoracions de les famílies van esdevenir rellevants per 

contrastar i verificar els beneficis que el programa d’enriquiment van poder 

aportar als infants. Així com, conèixer com van valorar aquesta mesura 

d’intervenció i com van percebre i considerar l’atenció i la intervenció que l’escola 

va oferir per atendre les necessitats dels seus fills.  
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Procediment.  

En tot procediment d’investigació, abans d’iniciar la intervenció que definirà 

l’estudi convé informar els participants del que es pretén portar a terme i explicitar 

els objectius i la finalitat que justifica i fonamenta la intervenció.  

En aquest apartat, s’han establert les diferents fases del procés que es van 

desenvolupar en aquesta intervenció: la recollida de consentiments, la 

planificació de la recollida de dades i de la intervenció, la planificació de l’anàlisi 

de dades i els procediments de desenvolupament de la intervenció.  

 Recollida de consentiments 

Primerament, jo com a estudiant del màster disposada a realitzar aquest estudi, 

vaig concretar una reunió amb la direcció del centre per explicar que estava 

interessada a participar d'aquest programa i analitzar la seva implementació i els 

resultats obtinguts a través d'un treball de final de màster. Vaig explicar amb 

detall en què consistia el treball i vaig exposar quins criteris o aspectes es 

treballarien en cada PAC. Així mateix, vaig comunicar a l'equip de direcció que 

no desenvoluparia la investigació sense el consentiment per part de les 

famílies.                                                                                              

La direcció no va presentar cap inconvenient, va comentar que estaven 

interessants en què pogués participar i analitzar la intervenció, perquè així es 

podrien obtenir dades i resultats fiables per poder verificar la utilitat i els beneficis 

d'implementar aquesta tipologia de mesura educativa. Van destacar que en 

finalitzar el programa, voldrien conèixer els resultats obtinguts. Així mateix, van 

insistir en la necessitat de disposar del consentiment de les famílies per poder 

portar a terme l'estudi, ja que l'última decisió la tenen ells com a principals agents 

en l’educació dels infants. 

Una vegada disposava del consentiment de la direcció, vaig acudir a la reunió 

que el centre va organitzar amb les famílies i els infants, a principis del mes de 

març, per tractar i explicar la situació que s’estava produint a l’aula ordinària amb 

els alumnes per falta de motivació i interès per l’aprenentatge a causa dels 

escassos estímuls que percebien des de l’escola.  

En aquesta entrevista amb les famílies i amb els dos alumnes, se’ls hi va explicar 

que s’havia estudiat amb altres professionals implicats, la possibilitat de realitzar 
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un programa d’enriquiment per atendre les necessitats que presentaven els dos 

alumnes i per millorar les seves actituds acadèmiques i personals.  

En aquesta reunió, es va contextualitzar el concepte de programa d’enriquiment 

extracurricular, es van exposar les principals característiques i es van presentar 

els objectius generals que defineixen aquest tipus de programa. També, es van 

aportar a les famílies, arguments perquè poguessin comprendre la decisió de 

realitzar el programa de manera extracurricular. Concretament, se’ls hi va 

exposar que aquesta mesura aposta per un treball personalitzat, que estimula 

les capacitats dels infants a través d’activitats i que es realitza fora de l’horari 

lectiu per evitar que els nens siguin segregats i exclosos de les activitats amb el 

seu grup-classe. A la reunió, es van plantejar i presentar la tipologia d’activitats i 

actuacions que es van pretendre realitzar entorn de la temàtica que escollida, la 

sortida de final de curs. Es va explicar que la decisió d’escollir aquesta temàtica 

no va ser un fet de l’atzar, sinó que es van considerar els interessos dels infants, 

per poder estimular i potenciar la seva motivació per l’aprenentatge.  

Es va comentar als pares que la intervenció amb aquest alumnat pretenia ser 

estudiada a través d’un treball de final de màster. Amb detall, es va explicar que 

l’objectiu d’aquesta investigació era estudiar i analitzar la implicació dels alumnes 

en el programa per poder aconseguir observar i determinar canvis a favor de 

l’aprenentatge. Per poder fer aquesta investigació, es va comentar a les famílies 

que els alumnes serien observats durant tot el procés, a través de rúbriques 

d’observació, per poder aprovar aquests canvis i valorar si les propostes 

esdevenien adequades a les seves necessitats i capacitats. També, se’ls va 

detallar quines serien les metodologies i instruments que s’utilitzarien per poder 

obtenir dades sobre el desenvolupament dels seus fills. En tot moment, es va 

recordar a les famílies que el recull de dades, únicament quedarien reflectides al 

treball i serien analitzades per les mestres implicades, que en cap moment, 

podrien ser emprades per tercers. Només tractarien la informació, les mestres 

implicades en el programa, l’equip directiu i el professorat de la universitat. Així 

mateix, se’ls hi va explicar que l’estudi quedaria plasmat a través d’un informe 

que ells podrien visualitzar i aprovar quan ho desitgessin i que els resultats els hi 

serien transmesos en finalitzar el programa. Finalment, se’ls va exposar que 

totes les dades i resultats obtinguts quedarien registrats a l’escola, perquè els 
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professionals poguessin realitzar una valoració exhaustiva i poguessin 

determinar actuacions en benefici del desenvolupament integral dels infants.  

Una vegada es van exposar els detalls del projecte, es van resoldre dubtes amb 

les famílies i se’ls va animar a prendre la decisió de què els infants poguessin 

participar en aquest programa. Convé destacar, que en cap moment es va 

demanar forçadament la participació dels infants i inclús se’ls hi va oferir una 

jornada de reflexió per valorar l’acceptació de la intervenció. Així i tot, les famílies 

en la mateixa reunió, van acceptar la proposta, ja que van considerar que 

esdevindria positiva i favorable per als seus fills. Sense cap mena d’impediment, 

van donar el seu consentiment signat al centre per elaborar i implantar aquest 

programa i també, van signar el document oficial que aprovava l’estada dels 

alumnes a l’escola fora de l’horari lectiu. Tanmateix, van informar que no 

donaven permís perquè les dades i les imatges dels seus fills poguessin ser 

enregistrades i transmeses.  

 Planificació de la recollida de dades i de la intervenció 

La intervenció ha estat fonamentada per dos criteris importants: per la necessitat 

d’atendre a aquests infants els quals han requerit una atenció personalitzada per 

les seves necessitats específiques de suport educatiu i per la falta de mesures 

educatives per part de l’escola que poguessin garantir una atenció i un 

tractament adequats a les seves necessitats i capacitats.  

Realitzar aquest estudi ha resultat significatiu, per poder obtenir dades i resultats 

concloents, basats en la pràctica i l’experiència, els quals han ajudat a conèixer 

i garantir que els alumnes han estat rebent una atenció personalitzada per 

afavorir el seu desenvolupament integral.  

Durant tot el procés d’intervenció, les mestres van recollir dades a través dels 

registres d’observació dissenyats específicament per obtenir informació sobre el 

desenvolupament, l’actitud, la implicació, la dedicació, etc., dels infants 

participants en el programa. 

La recollida de dades es va portar a terme en cada una de les 9 sessions 

programades per desenvolupar el projecte, repartides en 5 setmanes, entre els 

mesos d’abril i maig, amb una durada d’una hora per sessió.   

Concretament, les mestres, mitjançant l’observació, des de la participació com a 

guies en aquest procés, van analitzar cada situació en què es van desenvolupar 
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els infants i les seves actituds, mentre anotaven, als registres, el que 

consideraven oportú per a la seva anàlisi. En finalitzar cada sessió, es van reunir  

per tractar el transcurs de la sessió, organitzar la propera i completar el registres 

d’observació amb aportacions i interpretacions rellevants. En cada registre, van 

quedar recollides aquelles percepcions o aspectes que es pretenien millorar o 

aprofundir per a les properes sessions. 

El procés d’obtenció de dades i d’informació es va desenvolupar a l’aula 

assignada per dur a terme el programa. Es va considerar que els infants es 

trobarien més segurs i confortables a l’aula on treballen habitualment, tanmateix 

en ser de cursos diferents, es va decidir deixar a la seva disposició, l’elecció de 

l’espai d’aprenentatge. L’aula que van escollir, responia a una aula ordinària, la 

qual disposava de material divers, pissarra digital, dos ordinadors portàtils i un 

projector. Es va decidir que l’observació dels infants i el compliment dels registres 

d’observació també es realitzarien en aquella aula per poder disposar de les 

produccions elaborades pels dos alumnes. 

La decisió d’observar i valorar als infants en cada sessió va estar justificada per 

l’avaluació continua, sumatòria i formativa que es va proposar. Les actituds dels 

infants podien ser canviants en cada sessió, ja que existien factors que podien 

repercutir, com el tipus de proposta plantejada, el seu estat emocional, l’interès i 

motivació que sentien en un dia concret, etc., per aquest motiu, era necessari fer 

un seguiment exhaustiu de cada un dels alumnes. Així mateix, aquesta 

observació sistemàtica en cada jornada, era imprescindible per comprovar 

l’assoliment dels objectius i conèixer si les propostes del programa resultaven 

adequades per potenciar la motivació i l’interès per l’aprenentatge, així com, per 

millorar la percepció d’autoconcepte dels infants.  

La recollida de dades a través de l’observació va esdevenir útil i eficaç per 

determinar l’evolució dels alumnes, des de principi del programa fins al final, per 

concretar l’assoliment dels objectius i per comprovar un afavoriment del seu 

desenvolupament integral i equilibrat.   

La fase final del programa va incloure la presentació del projecte per part dels 

alumnes i el període determinat per realitzar l’avaluació final de tot el procés, a 

través dels qüestionaris d’autoavaluació i d’avaluació del programa que van 

realitzar tant els infants com les mestres implicades.  
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L’organització que es va realitzar del programa indica que la setmana del 13 de 

maig de 2019 es va dedicar a la implementació dels qüestionaris i a la realització 

de les entrevistes amb els infants, les mestres i les famílies per fer un retorn dels 

resultats obtinguts de l’observació dels infants.  

El dia 14 de maig, els alumnes van realitzar els qüestionaris d’autoavaluació i 

d’avaluació del programa. La durada aproximada per realitzar els qüestionaris va 

ser d’una hora, a través de l’ordinador a l’aula assignada on els infants van 

elaborar el projecte. 

Pel que fa a l’avaluació per part de les mestres, aquesta es va dur a terme el 

mateix dia 14 de maig. Les mestres es van reunir en un espai tranquil (l’aula de 

tutoria) per avaluar i valorar el programa a través d’un qüestionari específic per 

analitzar programes formatius. 

El dia 15 de maig les mestres també es van dedicar a l’anàlisi dels resultats 

obtinguts dels qüestionaris i van portar a terme la contrastació de la informació 

recollida a través dels registres d’observació.  

D’aquesta anàlisi es va pretendre concloure si va existir efectivitat del programa, 

si les propostes van resultar favorables per a l’assoliment dels objectius, si els 

infants van experimentar motivació i interès per l’aprenentatge, si es van sentir 

compresos, entesos i ben tractats per part de les mestres i finalment, si aquesta 

tipologia d’intervenció educativa va esdevenir factible de poder ser aplicada a 

l’aula ordinària amb tot el grup-classe. 

Una vegada les mestres van disposar de tota la informació, dades i resultats del 

procés, es van realitzar les entrevistes per fer el retorn de la informació.                                

Concretament, el mateix dia 16 de maig estava previst, realitzar les reunions o 

entrevistes amb els infants participants, per comentar tot el procés, valorar la 

seva implementació i dedicació, considerar el seu desenvolupament en cada 

tasca i comprovar com els va afavorir o repercutir treballar en el programa. Es va 

fer un retorn de les observacions que van resultar claus per a comprovar la seva 

evolució. Així mateix, se’ls hi va donar veu perquè poguessin exposar aquelles 

consideracions, apreciacions o propostes de millora que consideraven adients a 

favor de la implementació d’altes programes o mesures per ajudar als infants 

amb altes capacitats. També, es va voler conèixer que pensaven sobre la idea 

d’aplicar un canvi metodològic a l’aula ordinària, incorporant mesures com 

aquesta amb tot el grup-classe.  
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Les tutores de l’aula ordinària també van tenir un paper rellevant en aquesta 

recollida d’informació. Per aquest motiu, tal com va quedar establert a la 

planificació del programa, el dia 16 de maig es va celebrar una trobada per 

intercanviar informació, respecte als possibles canvis en l’actitud i en el 

desenvolupament dels infants en el context de l’aula ordinària i en el context del 

programa. Concretament, aquesta entrevista estava planificada perquè les 

tutores aportessin dades sobre l’actitud i el desenvolupament dels dos infants 

davant els possibles canvis metodològics aplicats a l’aula ordinària. Es va voler 

conèixer com van actuar i com es van implicar els alumnes en propostes més 

experimentals, basades en la investigació i en la resolució de reptes cognitius.  

Es va pretendre fer un contrast d’informació entre el que es va observar en les 

sessions del programa i entre el que la tutora va poder percebre a l’aula ordinària. 

A través d’aquesta anàlisi comparativa, es va voler determinar si les activitats o 

propostes més experimentals, de recerca i/o d’investigació resultaven més 

motivadores, enriquidores i afavoridores de l’aprenentatge, així com, eren útils 

per potenciar l’autoestima, l’autopercepció i l’autoconcepte dels alumnes. 

Finalment, el dia 17 de maig, es va acordar amb les famílies poder realitzar el 

retorn dels resultats obtinguts de l’avaluació dels infants i del programa. Les 

entrevistes es van realitzar de manera individual amb cada família.   

A la reunió es va presentar en detall tot el procés dels infants, es van mostrar les 

observacions realitzades en cada sessió, es van ensenyar  les produccions dels 

infants, es va fer una valoració de com havia esdevingut tot el programa i es va 

determinar si s’havien aconseguit assolir els objectius proposats. Les famílies 

van aportar les seves opinions, valoracions o percepcions sobre els canvis o 

millores dels seus fills durant i després d’haver participat en el programa. Van 

disposar de llibertat per valorar la implicació de les mestres, opinar sobre el 

programa i comentar quines propostes van considerar adequades per continuar 

intervenint educativament els seus fills.  

 

El programa d’enriquiment extracurricular, el qual va ser anomenat pels infants 

amb el nom de “M’enriqueixo”, va iniciar la seva primera sessió, el dia 2 d’abril 

de 2019, concretament el primer dimarts de mes. El programa es va realitzar dos 

dies a la setmana (dimarts i dijous), en horari no lectiu de 12:30h-13:30h. Es va 



60 
 

desenvolupar en 9 sessions, repartides en 5 setmanes entre els mesos d’abril i 

maig, de les quals la darrera va respondre a la presentació final del projecte. 

Aquesta recollida de dades no es pot entendre si no s’explica el procés 

d’intervenció i si no es defineixen les actuacions i propostes que van donar 

cabuda a aquest programa. El procés d’intervenció s’exposa considerant 3 fases 

del seu desenvolupament.  

Una fase inicial, en la qual es va presenta el programa, es van delimitar els 

objectius i es va prendre el primer contacte amb la temàtica. Una segona fase, 

en la qual es va concretar tot el desenvolupament de les accions i de les 

propostes que es van plantejar des del programa i en la qual es va determinar el 

procés d’avaluació que duria a terme mitjançant la recollida de dades a través de 

l’observació in situ dels infants. I per últim, una tercera fase que va correspondre 

al període de presentació del producte final elaborat pels infants i al procés final 

d’avaluació a través de qüestionaris. En aquesta última fase, també es va dur a 

terme, l’anàlisi de dades i resultats i es va iniciar el període d’entrevistes per 

realitzar els feedbacks amb els alumnes, les tutores i les famílies.  

El següent organigrama recull la temporització que es va plantejar per realitzar 

l’avaluació dels infants a través de l’observació, determina els dies concrets en 

els quals es van dur a terme els qüestionaris d’avaluació i les entrevistes finals i 

explicita el nombre de sessions i els dies en els quals es va desenvolupar el 

programa.  

 

ABRIL 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 2 

Fase inicial 

Sessió 1 

Observació a l’aula 

3 4 

Fase de 

desenvolupament 

Sessió 2 

Observació a l’aula 

5 

8 9 

Sessió 3 

Observació a l’aula 

10 11 

Sessió 4 

Observació a l’aula 

12 

15 
Festiu Setmana Santa 

16 
Festiu Setmana Santa 

17 
Festiu 

Setmana 

Santa 

18 
Festiu Setmana Santa 

19 
Festiu Setmana Santa 

22 
Festiu Setmana Santa 

23 
Festiu dia de lliure disposició 

24 25 

Sessió 5 

Observació a l’aula 

26 

29 30    
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Sessió 6 

Observació a l’aula 

 

MAIG 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

  1 2 

Sessió 7 

Observació a l’aula 

3 

6 

 

7 

Sessió 8 

Observació a l’aula 

8 9 

Fase de síntesi 

Sessió 9 

Presentació final 

10 

13 14 

Avaluació final 

(Qüestionaris) 

15 

Anàlisi de dades i 

resultats 

16 

Entrevista amb els 

alumnes i amb les 

tutores 

17 

Entrevista retorn a 

les famílies 

 Anàlisi de dades 

Per a l'anàlisi i la interpretació dels resultats d'aquesta investigació es decideix 

prèviament realitzar una codificació de les dades qualitatives obtingudes a través 

dels registres d'observació directa, de les entrevistes realitzades a diferents 

agents implicats i mitjançant qüestionaris que els infants han respost de manera 

oberta i reflexiva. 

Aquesta codificació parteix de la categorització de les dades segons els objectius 

establerts en el programa, la valoració del programa i una relació comparativa 

del desenvolupament de l'alumnat en dos contextos d'aprenentatge diferenciats: 

l'aula ordinària i en les sessions del programa d'enriquiment "M'enriqueixo". 

A continuació, s'explica a través d'aquesta taula, la categorització que ha fet 

possible el domini de la informació recollida i l'anàlisi i la interpretació dels 

resultats obtinguts en funció als objectius establerts. 

 

                 CODIFICACIÓ  DELS RESULTATS 

Categoria Subcategoria Resultats 

 Segons els objectius  

Desenvolupar 

habilitats 

intel·lectuals i del 

pensament 

 

- Desenvolupament dels 

alumnes en el programa 

 

 

En aquesta categoria s’analitzen les dades 

obtingudes de les rúbriques d’observació i les 

entrevistes, per afirmar que:  

- Els alumnes han potenciat les seves 

capacitats i habilitats durant el programa. 



62 
 

divergent, crític i 

creatiu 

- Implicació dels alumnes en 

el programa 

- Han desenvolupat el pensament divergent i 

creatiu que els ha fet solucionar cada 

plantejament satisfactòriament. 

- Han mostrat implicació, dedicació i 

compromís per la tasca. 

 

 

Millorar la motivació 

per l’aprenentatge 

mitjançant 

propostes basades 

en els seus 

interessos i 

adequades a les 

seves capacitats i 

habilitats cognitives.  

 

 

- Proposta metodològica 

 

 

- Activitats  plantejaments 

 

 

- Canvis actitudinals envers 

l’aprenentatge 

En aquesta categoria s’analitzen les dades 

obtingudes de les rúbriques d’observació, de les 

entrevistes i dels qüestionaris d’autoavaluació per 

confirmar que: 

- Els alumnes han sentit motivació gràcies a la 

proposta plantejada afí als seus interessos. 

- Les activitats i les propostes han resultat 

motivadores i funcionals perquè els  

alumnes han pogut connectar i 

interrelacionar aprenentatge amb la seva 

realitat. 

- La proposta de programa ha resultat 

favorable i efectiva per millorar la motivació 

dels infants i l’interès per l’aprenentatge, 

gaudir de l’aprenentatge i sentir que l’escola 

ha donat resposta a les seves necessitats.  

Enfortir  les 

habilitats afectives i 

emocionals per 

afavorir 

l’autoconcepte 

acadèmic i  personal 

dels alumnes. 

 

 

- Actituds prèvies al programa 

 

 

 

- Actituds durant el programa i 

postprograma 

A través de  les rúbriques d’observació i de les 

entrevistes dels alumnes i les tutores es pretén 

contrastar la informació per comprovar que: 

- Les activitats de l’aula ordinària no van estar 

en plantejades ni adaptades als alumnes, fet 

que va contribuir a la seva desmotivació i 

desinterès per l’aprenentatge. 

- Els alumnes es sentien poc entesos, poc 

valorats i amb poc interès per l’aprenentatge 

per falta d’estímuls. 

- Els alumnes manifestaven sentir-se 

diferents dels altres i preferien passar 

desapercebuts a l’aula. 

- Després de participar en el programa tornen 

a sentir-se motivats, amb il·lusió, ganes, 
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interès i mostren una actitud de suport 

envers els seus companys.  

 Valoració del programa  

Desenvolupament 

del programa 

 

- Valoracions del programa 

(alumnes i mestres) 

considerant: 

1. Aspectes generals del 

programa 

2. Objectius 

3. Continguts 

4. Metodologia 

5. Espais 

6. Activitats 

7. Temporalització 

8. Rol docent 

9. Rol alumnat 

10. Materials i recursos 

11. Avaluació del programa 

 

Mitjançant les entrevistes i els qüestionaris 

d’avaluació del programa, es vol aprovar l’efectivitat 

d’aquest. S’analitzaran les subcategories 

proposades per afirmar que: 

- La temàtica escollida ha resultat motivadora 

i afí als interessos dels alumnes. 

- Les activitats han esdevingut motivadores, 

enriquidores i funcionals. 

- La metodologia per projectes ha permès als 

alumnes potenciar les seves capacitats, 

respectar els seus estils d’aprenentatge, 

fomentar l’autonomia, la responsabilitat i la 

creativitat, ha permès la transversalitat dels 

continguts i ha estat accessible, factible i 

motivadora per als alumnes. 

- Els materials i recursos han contribuït a la 

resolució de les activitats correctament. 

- El temps ha facilitat el desenvolupament de 

cada sessió i de les propostes. 

- Les mestres i els alumnes aporten 

valoracions positives del programa i afirmen 

l’assoliment dels objectius.  

 Desenvolupament dels 

alumnes a l’aula ordinària i 

durant el programa. 

 

Relació 

comparativa: 

desenvolupament i 

actitud dels alumnes 

a l’aula ordinària i a 

les sessions del 

 

- Desenvolupament i 

actituds a l’aula ordinària 

 

- Desenvolupament i 

actituds a les sessions 

Es realitza una relació comparativa entre el 

desenvolupament i l’actitud dels alumnes a l’aula 

ordinària i en les sessions del programa, per 

concloure que:  

- Les metodologies i estratègies emprades a 

l’aula ordinària van resultar insuficients, 

inadequades i limitades per afavorir el 
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programa 

“M’enriqueixo” 

del programa 

“M’enriqueixo” 

desenvolupament dels alumnes i a la seva 

motivació i interès per aprendre. 

- El programa ha esdevingut una mesura 

adequada a les seves capacitats i habilitats, 

que els ha fet gaudir de l’aprenentatge, 

descobrir noves maneres de fer, els ha 

permès potenciar les seves capacitats i 

habilitats i enfortir la seva autoestima i el seu 

autoconcepte.  

 Intervenció 

Abans de determinar el procediment que es va dur a terme per poder realitzar la 

intervenció del programa, es considera convenient fonamentar teòricament la 

metodologia del programa i fer una petita contextualització de la temàtica per 

entendre les accions i activitats que van ser proposades. 

 

o Justificació teòrica 

El programa fonamentat i tractat en aquest estudi, va partir d’una metodologia 

d’aprenentatge basada en projectes. Des de l’escola, es van estudiar diferents 

propostes o maneres d’enfocar l’aprenentatge dels infants amb altes capacitats 

a partir d’un programa d’enriquiment extracurricular. Les mestres implicades van 

considerar que cada proposta o activitat plantejada havia de justificar-se des de 

la transversalitat i interdisciplinarietat dels aprenentatges i coneixements. No es 

podia dissenyar un programa a partir d’activitats descontextualitzades que no 

respectessin els interessos d’aquests infants i que no fossin funcionals. 

Per aquest motiu, es va proposar crear un programa a partir d’un projecte 

d’aprenentatge que, tal com indica Maldonado (2008) havia de convertir-se en 

una experiència en la qual l’infant pogués involucrar-se i adquirir un rol actiu per 

afavorir el desenvolupament de les seves capacitats, habilitats, actituds i valors.  

Les mestres van apostar per aquesta metodologia per diversos motius: afavoreix 

la motivació acadèmica dels alumnes; permet als alumnes traslladar i aplicar els 

aprenentatges fora del context escolar; permet la interacció entre els alumnes i 

les activitats proposades convertint l’aprenentatge en una experiència 

enriquidora i d’aprenentatge significatiu (Ausubel, 1976, citat a Rodríguez 
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Palmero, 2011); possibilita que els estudiants experimentin diferents formes 

d’interacció; permet combinar l’aprenentatge amb el desenvolupament de 

tasques que ajuden a augmentar l’autonomia per aprendre; afavoreix 

l’autoestima dels alumnes gràcies a la varietat de propostes i mecanismes que 

es poden realitzar per donar resposta al projecte, etc., (Maldonado, 2008). 

Aquesta metodologia també va permetre enfocar el treball a partir dels interessos 

dels infants participants. No tenia cabuda poder plantejar el programa imposant 

una temàtica que no s’adeqüés a les seves motivacions. L’elecció del tema de la 

sortida de final de curs, va ser una proposta molt acceptada per les mestres 

implicades, ja que es va valorar que era un dels esdeveniments de l’escola que 

més entusiasmava als alumnes. Que ells poguessin ser els organitzadors 

d’aquest esdeveniment, era una idea molt positiva, que es podia treballar de 

manera transversal i la qual es basava en els seus interessos. 

No obstant això, en la planificació i disseny del programa, es van considerar 

altres enfocaments o models d’intervenció, per poder crear un projecte adequat 

i de qualitat. 

Un dels plantejaments que més s’adequava al tipus de proposta que es va 

contemplar en aquest programa, és el que fonamenta la teoria Triàrquica de 

Renzulli (1977, citat a Pomar, Calviño, Irimia, Rodríguez i Reyes, 2014), la qual 

considera 3 tipologies o nivells d’enriquiment segons l’objecte d’estudi o la 

finalitat d’aquest. Concretament, aquest treball es dona suport del tercer nivell 

d’enriquiment, el qual especifica que està pensat per a alumnes compromesos 

que volen adquirir un coneixement més profund de diferents àrees d’interès a 

través de la investigació de problemes reals per a la vida real. El model tipus 3 

pretén estimular habilitats com l’autonomia o la creativitat a partir de la gestió de 

projectes que estan pensats i dissenyats per intervenir amb persones d’altes 

capacitats. Així mateix, proposa activitats d’investigació en les quals els alumnes 

han d’assumir el repte de desenvolupar un o diversos productes sobre un tema 

d’interès i aquests han de ser exposats davant d’una audiència.  

Aquest és exactament el model d’intervenció que es va proposar el programa 

dissenyat, crear productes sobre un tema real i d’interès per als infants, que en 

finalitzar el programa van ser exposats i presentats davant les famílies, els 

companys i els mestres. 
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L’objectiu principal de les mestres va ser en tot moment, poder garantir que les 

propostes, plantejaments i activitats resultessin motivadores i enriquidores i 

poguessin esdevenir funcionals, per traslladar els coneixements als diferents 

contextos on aquests infants es desenvolupaven i es desenvolupen. El programa 

va esdevenir una resposta immediata a les necessitats d’aquests alumnes, per 

evitar altres problemàtiques que podien haver-hi afectat negativament al seu 

desenvolupament integral i equilibrat. 

Així mateix, seguint la idea proposada per Renzulli (2010), els educadors han de 

proporcionar i oferir oportunitats i recursos als infants per potenciar els nivells 

més alts del desenvolupament del seu talent.  

 

o Contextualització 

Aquest any, l’escola va decidir que els infants realitzarien la sortida de final de 

curs a la Casa de Colònies “Les Tallades”, situada a Vilanova de Sau, Osona. 

Concretament, la sortida es durà a terme els dies 5, 6 i 7 de Juny. L’escola va 

acordar que els alumnes de cicle superior basarien la seva estada a través de la 

modalitat d’aventura de “Els Bandolers”, la qual ofereix diverses activitats 

d’aventura, rutes, jocs de nit, etc., en diferents entorns propers a la Casa de 

Colònies.  

 

o Seqüenciació d’activitats 

Com s’ha comentat a priori, es va decidir definir l’acció d’intervenció mitjançant 

3 fases que englobaven diferents períodes de temps, així com, diferents 

propostes d’actuació. 

Cal indicar, que a l’inici de cada sessió, les mestres realitzaven una explicació 

detallada de l’organització de la sessió i de les propostes plantejades. També, 

en acabar cada sessió, realitzaven una revisió d’aquesta per conèixer i descobrir 

com es sentien els infants en realitzar les activitats i per determinar aspectes 

millorables. Així mateix, durant les sessions duien a terme retroalimentacions per 

afavorir el procés d’Ensenyament-Aprenentatge i estimular els infants en cada 

activitat. Les retroalimentacions van esdevenir útils i eficaces per modificar o 

canviar les activitats i/o verificar la seva efectivitat i adequació.   

 



67 
 

Fase inicial. Aquesta primera fase va coincidir amb la primera sessió del 

programa en la qual es va realitzar una presentació del contingut i de la temàtica, 

així com, la presentació dels objectius. 

 Primera sessió (2 d’abril de 2019): Comencem el programa 

“M’enriqueixo”! 

En aquesta primera sessió es va contextualitzar la temàtica i es va realitzar amb 

els alumnes, una pluja d’idees o brainstorming per concretar que es volia treballar 

respecte a la temàtica tractada. Per poder fer aquesta pluja d’idees, es van 

proposar unes preguntes per ajudar a encabir i a centrar el contingut: 

 Què volem elaborar? 

 Què volem saber? 

 Què necessitem o ens agradaria saber del destí de les 

colònies? 

 Què volem ensenyar als companys sobre les colònies? 

 Quins continguts treballarem? 

 Què necessiten saber per elaborar el programa d’estada? 

 Com ho farem? 

Els alumnes anaven responent a aquestes preguntes a mesura que indagaven i 

investigaven a través de la xarxa, el destí, les activitats i els espais que visitaran  

durant el viatge de final de curs. En aquesta sessió, també, van buscar 

referències de la casa de colònies per conèixer la modalitat d’aventura que 

realitzaran. Tots dos alumnes, de manera conjunta, cercaven informació, mentre 

apuntaven a la pissarra digital, les idees que anaven sorgint, a la vegada que 

prioritzaven les que esdevenien més rellevants. 

  

Fase de desenvolupament. Aquesta segona fase de la intervenció respon al 

desenvolupament del projecte, és a dir, a la realització de totes les propostes 

plantejades o sorgides que han donat cabuda a aquest programa. Aquesta fase 

es va desenvolupar al llarg de 8 sessions.   
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 Segona sessió (4 d’abril del 2019): “Quin cost té el viatge d’anada i 

tornada de l’escola a Vilanova de Sau? Quin cost té l’estada?” 

Amb aquest plantejament es va iniciar la fase de desenvolupament del projecte. 

Els alumnes van haver de calcular el preu del viatge i de l’estada a la casa de 

colònies durant 3 dies. Per a fer-ho, van disposar d’una fitxa instructiva en la qual 

s’indicaven les accions que havien de dur a terme per poder donar solució a la 

proposta:   

 Sol·licitar el pressupost de l’autocar, d’anada i tornada, a través de 

l’empresa d’autocars Gamon, mitjançant la seva pàgina web que 

permet omplir un formulari de sol·licitud de pressupost (haureu de 

facilitar un dels vostres correus perquè us puguin enviar el pressupost). 

Aquesta és la seva adreça http://www.autocarsgamon.com/autocares-

gamon-pide-tu-pressupuesto 

 Trucar a la Casa de Colònies per preguntar quin és el preu per nen i 

per dia amb la modalitat d’aventura “Els Bandolers” (les mestres us 

facilitaran el número de telèfon). 

 Calcular la quota individual que hauran de pagar els alumnes pel viatge 

d’anada i tornada (recordeu que són 3 dies). 

 Calcular la quota total d’allotjament a pensió completa. 

 Calcular la quota individual d’allotjament per nen i per dia a pensió 

completa.  

 Calcular el preu final de l’estada per alumne, tenint en compte que 20 

alumnes tenen un descompte del 30% per la recaptació que va fer 

l’AMPA a través de la festa de Nadal. 

 

Materials i recursos: fitxa instructiva, ordinador amb connexió a internet, telèfon 

de l’escola per realitzar la trucada i document Word per elaborar els càlculs.  

 

 Tercera sessió (9 d’abril de 2019): Elaboració de l’itinerari del viatge 

En aquesta activitat els dos alumnes van haver d’elaborar un itinerari del viatge, 

incloent-hi la ruta d’anada i tornada que es farà amb l’autocar, així com, les rutes 

que la casa de colònies proposa realitzar a través de la modalitat “Els Bandolers”. 

http://www.autocarsgamon.com/autocares-gamon-pide-tu-pressupuesto
http://www.autocarsgamon.com/autocares-gamon-pide-tu-pressupuesto
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Per poder fer l’activitat, les mestres van proporcionar als dos alumnes, una fitxa 

instructiva amb indicacions per poder dur a terme l’activitat: 

 Cerqueu, indagueu i tafanegeu una estona l’eina Google Maps. 

 L’itinerari s’ha de poder elaborar a través d’aquesta eina, Google 

Maps. 

 En aquest itinerari s’han de traçar les rutes que realitza l’autocar 

d’anada i tornada i les rutes que ofereix fer la casa de colònies (teniu 

l’explicació d’aquestes rutes al programa de la casa de colònies, el 

podeu trobar a la seva direcció web: 

https://www.lestallades.cat/inicio.html). 

 Heu de localitzar i marcar la comarca o les comarques per on passa 

l’autocar durant el viatge i marcar la capital de comarca. 

 Heu de fixar amb un punt les diferents unitats de relleu per on passa 

l’autocar, com per exemple muntanyes, rius, etc.  

 A l’itinerari s’han de poder marcar el punt de partida i els quilòmetres 

que hi ha d’un punt a un altre. 

 Heu de localitzar la casa de colònies i marca-la com a punt d’ubicació. 

 Heu de fer una captura del mapa, adjuntar-la en un document Word i 

guardar aquest document a la carpeta del programa, amb el nom  

“M’enriqueixo”. 

 

Materials i recursos: fitxa instructiva, ordinador amb connexió a internet, eina 

Google Maps per dissenyar l’itinerari i document Word per adjuntar el mapa.   

 

 Quarta sessió (11 d’abril de 2019): Quin lloc amaga un secret?  

Aquesta proposta pretenia donar a conèixer el destí escollit per realitzar la sortida 

de final de curs. Els infants van haver de fer una cerca detallada dels llocs que 

visitaran i van haver de trobar aspectes curiosos o importants que poguessin 

cridar la seva atenció i la dels seus companys. En aquesta activitat es va posar 

especial èmfasi en la recerca d’informació d’un lloc que amaga un secret: el 

Pantà de Sau. Després de cercar informació sobre els llocs que visitaran, es va 

demanar als alumnes anar més enllà i tractar la informació del Pantà de Sau 

resolent diferents propostes. 

https://www.lestallades.cat/inicio.html
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Per poder guiar l’activitat, les mestres van aportar la fitxa instructiva que contenia 

alguns plantejaments: 

 Heu de cercar informació sobre el Pantà de Sau, un dels llocs 

especials que visitareu durant l’estada a Vilanova de Sau. 

 A través de l’eina Google Maps, identifiqueu en el mapa on es troba 

el pantà de Sau. Feu una captura i adheriu la imatge en un document 

Word. En aquest document, heu de plasmar informació important 

sobre el pantà. 

 Quan tingueu la informació i hagueu descobert el secret que amaga 

el pantà, haureu d’explicar aquesta història enigmàtica als vostres 

companys. Aquesta vegada, no us donàrem cap indicació escrita de 

com presentar la història, vosaltres decidireu la manera i la forma 

d’explicar-la. Per poder guiar-vos en aquest procés, us recomanem 

que expliqueu els fets de manera visual, per facilitar l’entesa. 

Endavant! 

 Els dos alumnes decideixen presentar la història amb un format 

diferent i atractiu. Volen explicar els fets a través d’imatges que 

crearan en format fotografia Polaroid, com es feia antigament. 

Han acordat que adjuntaran les imatges amb el marc estil 

Polaroid i darrere de cada imatge explicaran amb les seves 

paraules i amb la seva lletra, el moment que reflecteix la 

fotografia, com si haguessin viscut els esdeveniments en 

primera persona.  

 

Materials i recursos: ordinador amb connexió a internet, document Word per 

realitzar les fotografies amb el marc Polaroid, material d’escriptura per explicar 

la història darrere les imatges. 

 

 Cinquena sessió (25 d’abril de 2019): Fem de meteoròlegs! 

En aquesta activitat els infants van haver de cercar informació sobre el clima que 

fa al mes de juny a Vilanova de Sau. L’objectiu d’aquesta proposta era conèixer 

quin temps farà per poder indicar al programa d’estada, el tipus de vestimenta 

que els infants hauran de portar, els accessoris imprescindibles segons la 

climatologia, etc. Així mateix, l’activitat no consistia únicament a cercar el clima, 
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sinó a dissenyar un mapa del temps. Per poder fer aquesta tasca, també es va 

presentar una fitxa amb indicacions: 

 Heu de cercar informació sobre la previsió de temps del mes de juny, 

concretament dels dies 5, 6 i 7. Per a fer-ho heu de trobar aplicacions 

o pàgines web que permetin realitzar previsions meteorològiques 

introduint una ubicació concreta. 

 Quan tingueu disponible aquesta informació, heu d’elaborar un mapa, 

per cada dia, que inclogui totes les dades meteorològiques que heu 

cercat: temperatura alta i baixa, precipitacions i velocitat del vent. 

 Podeu fer una captura de pantalla del mapa a través de l’eina Google 

Maps i mitjançant el programa Word, dissenyar cada mapa incloent 

les dades i símbols representatius de cada element meteorològic. 

 

Materials i recursos: fitxa instructiva, ordinador amb connexió a internet per 

cercar la informació i les imatges dels símbols meteorològics, eina Google Maps 

per capturar el mapa i document Word per dissenyar els mapes meteorològics. 

    

 Sisena sessió (30 d’abril de 2019): Dissenyem el programa de les 

Colònies 

En aquesta sessió, els alumnes van haver d’elaborar el programa de les colònies 

disposant de tota la informació que havien anat recopilant i treballant en aquest 

programa, així com, la que proporcionava el programa de la casa de colònies 

“Les Tallades”. 

Aquesta activitat no va presentar un alt nivell de cognició per als infants, però sí 

que formava part del procés de creació i preparació de la sortida de final de curs 

i per tant, esdevenia una tasca més a desenvolupar en aquest projecte. Per 

poder treballar la transversalitat dels continguts, es va decidir que el programa 

s’elaboraria en anglès. Els dos alumnes presenten un domini notable de la 

llengua anglesa i mostren molta disposició pel seu aprenentatge.  

Per evitar que la tasca pogués esdevenir poc interessant, es va proposar fer el 

programa de l’estada en format de revista. Les mestres van aportar la 

corresponent fitxa instructiva amb pautes per realitzar la pràctica: 
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 Per dissenyar el programa en format de revista podeu utilitzar el 

programa Powerpoint. 

 A la revista han d’aparèixer tots els elements considerables per 

elaborar el programa de les colònies: 

 Portada (el nom de la revista resta a la vostra elecció o invenció). 

 Introducció (explicació del destí, Vilanova de Sau i del lloc d’estada, la 

casa de colònies “Les tallades”). 

 Programa que proposa les colònies en la modalitat “Els Bandolers”. 

 Informació sobre el clima (adjuntar els vostres mapes).  

 La vestimenta adequada segons les activitats i el clima previst. 

 Objectes que es poden o no portar i documents necessaris per al 

viatge. 

 Notes importants i recordatoris. 

 La revista serà impresa a l’escola i s’entregarà a les famílies i els 

companys el dia de la presentació.  

 

Materials i recursos: fitxa instructiva, ordinador amb connexió a internet per 

cercar el programa de la casa de colònies i descarregar imatges relacionades 

amb la temàtica i document PowerPoint per dissenyar el programa en format 

revista. 

 

 Setena sessió (2 de maig del 2019): Preparació del document 

audiovisual 

En aquesta sessió es va realitzar amb els alumnes un feedback per comentar i 

valorar totes les activitats realitzades, ja que s’atansava el final de la intervenció. 

A través d’aquesta pràctica es pretenia recopilar tota la informació treballada i 

organitzar les activitats elaborades per poder realitzar la presentació dels 

productes i el vídeo explicatiu de tot el procés.  

Per poder estructurar la informació i les activitats, es va retrocedir a la primera 

sessió per repassar les preguntes que es van plantejar per conèixer la temàtica 

i que es volia treballar. Aquestes preguntes van afavorir l’organització dels 

continguts i van facilitar la creació del producte audiovisual. Prenen com a 
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referència aquestes preguntes, es van plantejar hipotètiques respostes per 

ajudar als alumnes a realitzar la pràctica:  

 Què volem elaborar? Un vídeo recopilatori de totes les activitats 

realitzades en el projecte per explicar a les famílies i els companys que 

ha suposat formar part d’aquest programa. 

 Quin és el cost de la sortida? Els alumnes participants haurien 

d’explicar com han aconseguit elaborar els pressupostos que inclouen 

el preu final del viatge i de l’estada.    

 Què necessitem o ens agradaria saber del destí de les colònies? Els 

alumnes de l’aula ordinària han de saber on van, quins llocs podran 

visitar i quins espais resulten atractius i curiosos de veure i conèixer.  

 Què volem ensenyar als companys sobre les colònies? Els alumnes 

voldran saber on està situada la casa de colònies, com és, quines 

activitats ofereix i com serà el seu dia a dia durant l’estada. 

 

Materials i recursos: recull de totes les activitats realitzades, ordinador amb 

connexió a internet per complementar la informació i buscar imatges 

relacionades, document PowerPoint per elaborar la presentació i programa 

Moviemaker per introduir el so i crear el document PowerPoint en format vídeo.  

 

 Vuitena sessió (7 de maig de 2019): Preparació de la presentació 

Els dos alumnes coneixien que el dia 14 de maig de 2019 era el dia assignat per 

realitzar la presentació de tot el projecte amb les famílies, els seus companys 

d’aula i els mestres implicats. Per aquest motiu, en aquesta sessió, es va treballar 

l’exposició oral de la presentació. 

Amb els dos infants es van acordar els continguts que s’exposarien i es va 

preparar un guió amb la informació rellevant que es volia transmetre.  

En aquesta sessió, els alumnes van determinar que l’exposició es dividiria en 

dues parts o fases: van decidir que a la primera fase explicarien el perquè 

d’aquest projecte, el seu desenvolupament, com van plantejar la temàtica, com 

van elaborar les activitats i quines van ser les seves percepcions envers el 

programa. A la segona fase van decidir que exposarien tot el treball realitzat a 

través del programa, que mostrarien les produccions i explicarien amb detall la 



74 
 

recerca i la investigació que van realitzar per poder crear aquest contingut. 

També, van considerar que en aquesta segona fase, proporcionarien a les 

famílies i als companys, les revistes que van dissenyar i elaborar per presentar 

el programa de l’estada. 

Els alumnes volien impressionar i captar l’atenció del públic durant tota la 

intervenció, per aquest motiu decideixen que presentar els continguts com si fos 

un noticiari de l’escola. El que van proposar va ser: presentar el contingut de 

manera lúdica i connectant coneixements i experiències prèvies, mostrar les 

produccions com a mostres i proves del procés i finalment, convertir-se en 

reporters per preguntar al públic quines impressions i opinions tenien respecte al 

que s’estava exposat.  

 

Materials i recursos: full en blanc i material d’escriptura per elaborar el guió i 

planificar les notícies.  

 

Fase final o de síntesi: Aquesta fase va correspondre al final del programa, és 

a dir, a la finalització de totes les sessions planificades per desenvolupar el  

programa.  En aquesta fase final, els alumnes van realitzar la presentació de tot 

el treball davant les famílies, els companys de cicle i altres mestres implicats. 

Aquesta fase també va correspondre al període d’avaluació final del programa, 

en el qual els alumnes van haver de realitzar els qüestionaris dissenyats per 

autoavaluar-se i per avaluar el programa. Les mestres també van realitzar  

aquesta avaluació del programa mitjançant un altre qüestionari específic.  

 

 Novena sessió. Sessió final. (9 de maig de 2019): Presentació 

La presentació del programa es va realitzar a la biblioteca de l'escola, ja que 

esdevé l'espai més ample, el qual disposa d'un gran projector que va resultar útil 

per poder presentar el vídeo. És un espai que genera un ambient càlid, tranquil, 

que convida a l'escolta i on els alumnes van poder exposar el seu projecte sense 

cap element extern que pogués interferir. Així mateix, les grans dimensions de la 

biblioteca, van permetre l'exposició de les produccions que els alumnes van 

elaborar durant el programa. 
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La presentació es va desenvolupar satisfactòriament pel que fa a l'exposició 

realitzada pels alumnes del programa i per la implicació, el respecte i la tolerància 

que va demostrar l'audiència. 

Les dades i la informació recollides als registres d'observació realitzats en la 

sessió de presentació, van indicar que tot l'esforç i dedicació que els alumnes 

van demostrar i van mantenir durant tot el projecte, va donar pas a una 

presentació final carregada d'aprenentatges, d'entreteniment i d'emocions. Els 

alumnes van estar capaços de presentar el projecte amb motivació, il·lusió i 

captant l'atenció dels espectadors durant tota l'exposició. Van fer gaudir i van 

entretenir a l'audiència, van exposar el contingut de manera clara i reflexiva, van 

interactuar amb el públic durant tota la presentació per afavorir la motivació 

d'aquest i el seu interès i van saber explicar la seva experiència traslladant a les 

famílies, companys i mestres els seus aprenentatges i el plaer que van 

experimentar realitzant el projecte. 

 

o Materials i recursos emprats en la intervenció 

És important parlar dels materials i recursos que es van utilitzar per poder donar 

resposta a tots els plantejaments i activitats, dissenyats per motivar i enriquir a 

aquests infants a través del programa d’enriquiment.  

 

En la planificació del programa es va apostar per l’ús de les TIC com a principal 

recurs per accedir a la informació, poder contrastar-la i seleccionar-la i realitzar 

una cerca exhaustiva d’un contingut. Es va considerar que basar el treball en la 

cerca i investigació a través de la xarxa, esdevindria un tipus d’aprenentatge 

motivador, funcional i a la vegada significatiu, ja que permet als alumnes apropar-

se a la seva realitat connectant aprenentatges i continguts. A més a més, l’ús de 

les TIC en la dinàmica de l’aula permet que l’alumne sigui el protagonista del seu 

propi aprenentatge i sigui capaç de construir coneixements, amb la guia i el 

suport del mestre. Aquesta va esdevenir la principal fita a aconseguir a través 

d’aquest programa, que els infants en tot moment fossin conscients del seu 

procés aprenentatge, que mostressin iniciativa durant el desenvolupament de les 

tasques, que aportessin les seves percepcions i maneres de fer i que fossin 

capaços de comprovar la funcionalitat dels seus coneixements i dels 

aprenentatges.  
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Seguint el que proposen Marqués (2011, citat a Cuen i Ramírez, 2013) i Moreno 

(2012, citat a Cuen i Ramírez, 2013), les tecnologies tenen un efecte directe en 

l’aprenentatge dels infants, destacant els següents:  

 Motivacionals: L’ús de les TIC incideixen de manera positiva i 

favorable en els estudiants, fent que la tasca esdevingui més 

motivadora.  

 El desenvolupament de la iniciativa: Les TIC estimulen la iniciativa 

dels alumnes, els quals han de prendre decisions de manera constant 

davant les respostes de les TIC a les seves accions. 

 El desenvolupament d'aprenentatges significatius: Les TIC 

permeten fer connexions i relacions entre els coneixements adquirits i 

els nous que s’estan aprenent per crear un aprenentatge significatiu i 

funcional que ajudi a atribuir significats a la realitat i reconstruir-la 

(Ausubel, 1976, citat a Cuen i Ramírez, 2013). 

 Desenvolupament d'habilitats de recerca i selecció de la 

informació: En la recerca d’informació, és molt important, que els 

alumnes coneguin tècniques i criteris per poder verificar la informació 

i fer una selecció d’aquesta des dels paràmetres de la fiabilitat i 

veracitat. Esdevé clau per a l’aprenentatge, que els alumnes siguin 

capaços d’excloure i rebutjar informació falsa o poc fiable procedent 

de llocs webs que no apliquen criteris de validació.   

 Rendiment acadèmic:  En aquest programa s’aprova l’aprenentatge 

i la investigació a través de les TIC, perquè es considera que els 

alumnes sentiran major motivació i comprensió amb el seu procés 

d’aprenentatge i el seu rendiment acadèmic esdevindrà més favorable.  

Qualsevol producció realitzada pels infants en aquest programa, va estar 

elaborada a partir de la recerca d’informació a través de la xarxa o posant en 

pràctica programes de processament de textos o de presentacions, així com, 

descobrint i treballant a través d’eines en xarxa com Google Maps. Els alumnes 

van disposar d’absoluta llibertat per plantejar les activitats com ells consideraven, 

tanmateix, les mestres com a guies del procés van oferir fitxes amb les mínimes 

instruccions per poder guiar la proposta i desenvolupar-la correctament.  
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Avaluació dels resultats de l’acció o intervenció 

Per a l'anàlisi i la interpretació dels resultats d'aquesta investigació, prèviament 

es va realitzar una codificació de les dades qualitatives obtingudes a través dels 

registres d'observació directa, de les entrevistes realitzades a diferents agents 

implicats i mitjançant qüestionaris que els infants han respost de manera oberta 

i reflexiva. L’anàlisi d’aquestes dades ha resultat significatiu per poder obtenir 

resultats concloents que ajudin a comprovar l’efectivitat del programa i la seva 

eficàcia en l’assoliment dels objectius establerts. 

Per poder determinar els resultats, ha esdevingut necessari poder avaluar i 

analitzar diferents variables implicades en el procés de desenvolupament del 

programa. Concretament aquestes variables han quedat repartides en 5 

subapartats en els quals s’han interpretat i contrastat els resultats obtinguts. 

Els 3 primers subapartats pertanyen a la categorització dels objectius establerts 

en el programa:  

1. Desenvolupar habilitats intel·lectuals i del pensament divergent, crític i creatiu.   

2. Millorar la motivació per l’aprenentatge mitjançant propostes basades en els 

seus interessos i adequades a les seves capacitats i habilitats cognitives.  

3. Enfortir les habilitats afectives i emocionals per afavorir l’autoconcepte 

acadèmic i  personal dels alumnes. 

Després de l’obtenció de resultats atenent als objectius establerts, es realitza 

una anàlisi exhaustiva de la influència del programa en l’assoliment d’aquests 

objectius i en relació a la seva adequació i efectivitat per afavorir el 

desenvolupament integral dels alumnes. 

4. Desenvolupament del programa 

Finalment, amb les dades recollides de les rúbriques, dels qüestionaris i de les 

entrevistes amb les tutores, es procedeix a l’obtenció i interpretació de resultats 

obtinguts d’una comparativa del desenvolupament i l’actitud dels alumnes en 

diferents contextos d’interacció i aprenentatge. 

5. Relació comparativa: desenvolupament i actitud dels alumnes a l’aula 

ordinària i a les sessions del programa “M’enriqueixo” 
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1. Desenvolupar habilitats intel·lectuals i del pensament divergent, 

crític i reflexiu 

Per poder plasmar els resultats d’aquesta categorització, primerament convé 

explicar i exposar quines dades han estat analitzades i quina ha estat la proposta 

implementada per obtenir resultats.  

Per obtenir informació i dades concloents respecte al desenvolupament del 

pensament divergent, crític i reflexiu dels alumnes, principalment, s’han analitzat 

els indicadors establers a les rúbriques d’observació relacionats amb el 

desenvolupament dels alumnes en cada tasca del programa, la seva implicació, 

la dedicació i com han estat capaços de resoldre de manera autònoma cada 

plantejament aportant les seves idees, els seus estils d’aprenentatge i les seves 

estratègies metodològiques.  

És cert que cada activitat presentava unes pautes instructives en forma de guia 

per poder encabir i donar resposta a cada proposta, però el que s’ha valorat i 

s’ha tingut en compte per poder afirmar un desenvolupament del pensament 

divergent, han estat les variables esmenades, la capacitat resolutiva i la pròpia 

iniciativa dels dos alumnes en cada sessió del programa. 

Així mateix, les activitats plantejades han estat dissenyades perquè els alumnes 

desenvolupessin la capacitat de generar diverses solucions d’un mateix 

problema, potenciant el seu enginy i la seva creativitat.  

Cada activitat o tasca ha estat treballada des de la transversalitat i la flexibilitat, 

perquè els alumnes fossin capaços de mostrar idees innovadores i originals i 

poguessin connectar diferents camps del coneixement per desenvolupar la seva 

capacitat inventiva. D’aquesta manera, el que es pretenia és que l’elaboració de 

cada producte fos la recreació de les pròpies idees dels alumnes.  

Els resultats obtinguts de l’anàlisi dels ítems de les rúbriques d’observació sobre 

el desenvolupament dels infants en cada activitat del programa demostren que 

els alumnes han estat capaços de transformar les seves idees en coneixements; 

de connectar els seus aprenentatges previs per aconseguir la funcionalitat dels 

continguts; d’adquirir nous coneixements o dominar més els que tenien assolits 

i de buscar alternatives per donar la millor resposta a cada plantejament. Han 

aconseguit analitzar els diferents punts de vista d’una mateixa problemàtica, en 

aquest cas proposta, modificants els seus hàbits de pensament per generar 

idees innovadores i creatives, que han transformat en producte, gràcies a la 
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possibilitat de demostrar els seus criteris, els seus estils d’aprenentatges i les 

seves maneres de fer. 

L’autonomia i la responsabilitat que se’ls hi va atorgar des de l’inici del programa, 

per poder organitzar-lo i dur-lo a terme, ha generat en ells la capacitat 

d’aprofundir sobre un contingut o una temàtica, anar més enllà i descobrir les 

diferents perspectives que cadascú tenia sobre el mateix concepte. Així mateix, 

les activitats proposades els hi han permès agilitzar la ment per comprendre i 

aplicar noves metodologies, a les quals no estaven acostumats a fer a l’aula 

ordinària.  

L’objectiu del projecte ha estat impulsar l’exploració de noves idees i reptes 

diferents dels que convencionalment estaven acostumats, per estimular i 

potenciar les seves habilitats cognitives, afavorir al desenvolupament d’idees 

més creatives i oferir-los-hi propostes que requereixen una solució original, 

creativa i menys convencional (Jiménez, 2000 citat a Álvarez, 2010). 

Es pot afirmar que els alumnes han aconseguit desenvolupar el pensament 

divergent, crític i reflexiu, perquè, tal com ha quedat reflectit a través dels 

registres d’observació, han proposat les seves idees de manera reflexiva i 

respectuosa, argumentant cada proposta en benefici de la resolució de l’activitat; 

han sabut prioritzar les propostes i idees més adequades en relació al contingut 

treballat; han aportat alternatives diverses per resoldre una mateixa 

problemàtica, així com, han aportat els seus criteris i coneixements pràctics per 

completar l’activitat i elaborar productes de qualitat. No ha existit conformisme 

en relació a les pautes instructives que les mestres els hi proporcionaven com a 

guia, sinó que els alumnes han volgut anar més enllà, i a través de la cerca, la 

investigació i la indagació mitjançant els recursos TIC i els seus propis 

coneixements, han sabut portar, organitzar i presentar un projecte educatiu amb 

excel·lència.   

Les aportacions que van dur a terme les mestres durant les entrevistes amb les 

famílies dels alumnes, han demostrat la intenció del programa a favor de 

potenciar les capacitats cognitives dels infants i de desenvolupar el pensament 

divergent, crític i reflexiu:  

“[...] vertaderament el que es pretenia era que els alumnes fossin els 
responsables i organitzadors d’un projecte. Donar-los-hi la capacitat i la 
confiança de crear, inventar, dissenyar i ser protagonistes d’un treball fet per 
ells mateixos. D’aquí la idea d’enfocar la intervenció a partir d’un projecte 
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que treballés la transversalitat dels continguts, pogués posar en pràctica 
coneixements ja adquirits dels alumnes i s’adeqüés als seus interessos.” 
(Tutora alumna, Entrevista famílies) 

 

La finalitat d’impulsar i estimular el desenvolupament del pensament divergent, 

crític i reflexiu dels alumnes, va venir determinada per la necessitat de treure’ls 

de la seva zona de confort de treball a l’aula ordinària, que els hi estava resultant 

perjudicial, ja que les propostes no s’adequaven a les seves capacitats i habilitats 

cognitives i no esdevenien motivadores ni contextualitzades. Seguint la idea de 

Jiménez (2010), aquests alumnes requerien un canvi que els permetés emprar 

la seva intel·ligència per resoldre diferents reptes o problemes de manera 

autònoma sobre situacions a les quals no solen estar acostumats. Era necessari 

deixar-los indagar, descobrir, equivocar-se perquè fossin conscients del seu 

procés d’aprenentatge i poguessin adaptar les seves capacitats als diferents 

contextos d’aprenentatges. Es va considerar que només d’aquesta manera el 

seu procés d’Ensenyament-Aprenentatge esdevindria motivador i enriquidor.  

Tal com exposa Secadas (2002, citat a Álvarez, 2010) no es pretén que els 

alumnes únicament aprenguin cognoscitivament, sinó que s’ha de poder afavorir 

que “[...]l’escolar que sigui creatiu i aplicat, i que sent-ho, gaudeixi de la seva 

intel·ligència, que és el nucli de la seva personalitat; que, en definitiva, es senti 

realitzat, pletòric i feliç a l’escola.” (p. 20) 

De fet, les aportacions que els alumnes van realitzar a través de les entrevistes, 

confirmen que el programa els ha ajudat a sentir-se entesos i atesos per l’escola 

i amb la capacitat de demostrar que saben fer, sense haver d’ocultar-se: 

“[...] m’he sentit atès, comprès, he sentit que podia posar en pràctica tots els 
meus aprenentatges, que podia mostrar les meves maneres de fer i sentir-
me com sóc jo, un noi que li agrada estudiar [...].” (Alumne, 11 anys, 
Entrevista alumnes) 
 
 

2. Millorar la motivació i l’actitud d’interès cap a l’aprenentatge 

L’anàlisi de resultats d’aquesta categoria, ha estat una dels més rellevants de 

valorar, donades les circumstàncies inicials que presentaven aquests dos 

alumnes, abans de participar en el programa. 

El programa d’enriquiment ha estat, com ja s’ha exposat, la mesura presa per 

part de l’escola per estimular i millorar la motivació d’aquests dos alumnes d’altes 

capacitats i potenciar el seu interès per l’aprenentatge.  



81 
 

Per poder fer aquesta anàlisi i extreure resultats concloents d’aquesta categoria, 

s’han valorat de nou els indicadors de les rúbriques d’observació, en aquest cas 

els vinculats amb l’actitud dels alumnes, el compromís que han demostrat per la 

tasca, la interacció que s’ha produït entre els alumnes i amb les mestres i com 

s’han implicat en cada sessió guiant i/o donant suport al seu company en la 

realització de cada proposta.  

L’objectiu d’analitzar i valorar aquests indicadors ha estat comprovar canvis 

actitudinals en els alumnes que ajudin a determinar que ha existit en aquest 

alumnat, una millora de la motivació i un augment de l’interès per aprenentatge. 

Per poder verificar i afirmar que s’ha complert l’assoliment d’aquest objectiu 

establert, s’han contrastat les dades obtingudes i analitzades de les rúbriques 

d’observació amb les aportacions i valoracions que els estudiants participants i 

les mestres van realitzar a través dels qüestionaris i les entrevistes.  

Les evidències han demostrat la influència de diversos factors condicionants els 

quals han estat els elements que han generat canvis positius en l’actitud dels 

alumnes envers els estudis i la seva formació. Aquests factors han estat 

analitzats considerant les variables avaluades a través de les rúbriques 

d’observació i mitjançant el contrast de la informació amb les dades dels 

qüestionaris i les entrevistes.  

 

 La proposta plantejada ha esdevingut adequada als seus 

interessos  

Proposar el programa a partir dels interessos i de les motivacions dels alumnes, 

ha resultat certament motivador per als infants. Les rúbriques d’observació 

recullen que els alumnes des de l’inici del programa s’han mostrat motivats i 

entusiasmats per realitzar el projecte sobre la temàtica tractada. Així mateix, les 

seves valoracions a través de les entrevistes i dels qüestionaris, reafirmen 

aquesta idea: 

“Quan ens vau dir que el tema que tractaria el programa era el de la 
sortida de final de curs, em vaig ficar super contenta, perquè tinc moltes 
ganes d'anar a la sortida i sincerament, poder ser nosaltres els que 
l'anàvem a organitzar... pues imagina't, quina il·lusió." (Alumna, 12 anys, 
Entrevista alumnes) 
 
“Per a mi que ens hagueu ofert aquest tema, ha estat la millor idea 
possible per fer aquest projecte. M’agraden molt altres temes com la 
geografia, la història, els viatges, però a través d’aquesta temàtica de la 
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sortida de final de curs hem pogut treballar tots aquests aspectes, 
connectats a les assignatures de l’escola. Poder treballar d’aquesta 
manera resulta interessant i motivadora perquè fas de tot, sense adonar-
te’n i aprens d’una manera divertida i lúdica.” (Josep, 11 anys, 
Qüestionari avaluació programa)  
 

Tal com afirma Anguita (2009), els interessos i les motivacions dels alumnes són 

els eixos conductors de l’aprenentatge, que els hi estimulen i fan que siguin 

capaços de connectar el que han adquirit a l’escola amb la realitat.   

 

 En general, les activitats han resultat motivadores i interessants 

Valorar com els alumnes s’han implicat i compromès amb les propostes 

d’activitats realitzades, ha estat certament útil per analitzar i comprovar si 

aquestes han esdevingut factibles, motivadores i enriquidores. Les rúbriques 

d’observació indiquen amb un valor qualitatiu de Sí en tots els ítems, que els 

alumnes han valorat positivament totes les activitats, que tot i no presentar alts 

nivells de cognició, els hi ha resultat interessants i que han demostrat motivació 

i interès en cadascuna de les tasques elaborades. Per poder confirmar aquestes 

dades, s’analitzen les seves aportacions i valoracions realitzades als 

qüestionaris i a les entrevistes. Els alumnes confirmen la informació recollida a 

través de l’observació en cada sessió, i indiquen que:  

“[...] heu plantejat unes activitats que potser no és que fossin molt difícils 
però sí que eren motivadores, adequades a allò que a nosaltres ens agrada, 
perquè som nens encara i sobretot, per la meva part, he sentit que tenia una 
responsabilitat [...]” (Alumna, 12 anys, Entrevista alumnes)  
 
“[...] Les activitats plantejades per a mi han estat molt adequades, ja que han 
tractat diferents temes, diferents continguts, hem tingut la possibilitat de 
presentar cada activitat segons les nostres idees i percepcions i com he dit 
abans, han permès connectar coneixements de totes les àrees i ens han fet 
descobrir nous aprenentatges. A més a més, les activitats generalment totes 
han sigut molt motivadores i interessants i ens hem implicat al màxim en la 
solució de totes...” (Alumne, 11 anys, Qüestionari avaluació programa) 

 

Les mestres a través de les entrevistes també han donat suport a aquesta 

informació recollida mitjançant l’observació i a les percepcions que els alumnes 

han mostrat amb les seves respostes a les entrevistes i als qüestionaris. Les 

seves valoracions contribueixen a l’afirmació que les activitats han esdevingut 

motivadores i interessants, per la responsabilitat i la confiança que van atorgar 

als alumnes per crear un projecte sota el seu criteri i a partir de les seves idees i 

estils d’aprenentatge. 



83 
 

“Tampoc hem volgut fer activitats amb un nivell cognitiu molt alt, perquè el 
programa no consistia únicament a potenciar aquestes capacitats, 
vertaderament el que es pretenia era que els alumnes fossin els 
responsables i organitzadors d’un projecte. Donar-los-hi la capacitat i la 
confiança de crear, inventar, dissenyar i ser protagonistes d’un treball fet per 
ells mateixos.” (Laura Morales, Entrevista família alumna) 
 

 Canvi de l’actitud dels alumnes envers l’aprenentatge 

El canvi d'actitud dels alumnes durant aquest procés, ha estat un aspecte 

fonamental d’anàlisi per obtenir resultats concloents que indiquin que s’han 

produït millores en la motivació i l’interès d’aquests alumnes respecte a la seva 

formació.  

La motivació s’ha d’entendre com un concepte multidimensional, que depèn de 

diversos elements interrelacionats: l’autoeficàcia, el valor que els alumnes li 

donen a la tasca, la utilitat que troben en aquesta i les ganes i interès que senten 

per realitzar-la (Blumen, 2008). En aquest sentit, els alumnes van deixar de 

creure en les seves capacitats, van reduir el seu interès per l’aprenentatge i van 

experimentar desmotivació per uns ambients poc estimulants, metodologies i 

activitats repetitives, poca flexibilitat curricular i la consideració que el seu ritme 

d’aprenentatge podia ser igual o adaptar-se al de la resta de grup-classe. 

(Soriano de Alencar, 2008). 

Les observacions registrades a través de les rúbriques indiquen que els alumnes 

han experimentat una evolució des de l’inici del programa, respecte a la seva 

actitud positiva envers l’aprenentatge i en relació a la seva autopercepció. Tots 

dos alumnes han obtingut una puntuació de Sí, en cadascun dels indicadors 

analitzats, ja que per a ells, tal com ha quedat demostrat, el programa ha 

esdevingut una oportunitat per demostrar les seves capacitats i habilitats, 

situació que a l’aula ordinària es veia limitada. Ha quedat evidenciat que s’han 

implicat i dedicat en cada tasca d’una manera satisfactòria i que han mantingut 

durant tot el programa una actitud activa, de compromís, d’interès i d’entusiasme.  

Per garantir que aquestes observacions han estat encertades i no són fruit de 

valoracions sense cap tipus d’evidència, és important, contrastar la informació 

amb les aportacions que els alumnes i les mestres han realitzat als qüestionaris 

i a les entrevistes.  
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Concretament, els alumnes han manifestat la motivació que han sentit en 

realitzar el programa, i com aquesta ha influït en la seva autopercepció 

acadèmica i personal.   

“El primer dia em sentia molt motivat però amb molts dubtes, tenia por que 
el programa no em fes gaudir. En el moment en què ens presenten la primera 
activitat i veig que tracta, la meva motivació va augmentar i només tenia 
ganes de començar a treballar en el projecte. Aquesta motivació i interès 
van anar augmentar dia a dia a partir de les diferents propostes que ens 
plantejàvem i sobretot perquè el treball era nostre, l’havíem de crear 
nosaltres i teníem tota la responsabilitat. Per a mi cada sessió era un repte i 
això ja resultava motivant i estimulant.” (Alumne, 11 anys, Qüestionari 
autoavaluació) 
 
“Des del primer dia m’he sentit molt motivada per fer aquest projecte. En cap 
moment he sentit que perdia l’interès o les ganes de fer les activitats 
proposades, inclús em sentia molt activa per fer aquelles activitats que 
potser no em sortien tan bé o no eren tan motivadores [...]” (Alumna, 12 anys, 
Qüestionari autoavaluació) 
 

Les dades obtingudes de les rúbriques d’observació i la informació recollida a 

través de les aportacions dels alumnes en els qüestionaris i les entrevistes, 

permeten confirmar que ha existit una millora de la motivació i de l’interès per 

l’aprenentatge d’aquests dos alumnes,  respecte al seu canvi motivacional durant 

aquest procés, ja que han mostrat  una predisposició pel programa i per les 

activitats des del primer dia, han vingut amb una actitud oberta a conèixer noves 

metodologies que els hi ha permès estimular i potenciar les seves capacitats i 

habilitats i perquè, tal com ells han afirmat, les sessions han esdevingut 

motivadores i interessants.  

Seguint la idea que proposen Lens i Rand (2000, citat a Blumen 2008), l’escola 

a través d’aquesta mesura, ha ofert propostes per estimular la curiositat 

intel·lectual o epistèmica, fet que ha afavorit el desenvolupament d’experiències 

motivadores, enriquidores i funcionals que han resultat interessants per als 

alumnes. S’ha aconseguit estimular i augmentar la motivació dels alumnes, 

gràcies al fet que la proposta d’intervenció ha resultat adequada a les seves 

necessitats i habilitats, s’han planificat activitats, que tot i que no suposaven gran 

nivell de cognició, han estat afins als seus interessos i han resultat funcionals, ja 

que els infants han pogut traslladar els aprenentatges a diferents contextos. Així 

mateix, donar-los-hi l’oportunitat de treballar segons les seves maneres de fer i 

els seus estils d’aprenentatge, també ha contribuït a la millora de la motivació 

per aprendre.  
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“Aquesta motivació i interès van anar augmentar dia a dia a partir de les 
diferents propostes que ens plantejàvem i sobretot perquè el treball era 
nostre, l’havíem de crear nosaltres i teníem tota la responsabilitat. Per a mi 
cada sessió era un repte i això ja resultava motivant i estimulant.” (Alumne, 
11 anys, Qüestionari autoavaluació) 
 
 

 El treball cooperatiu ha esdevingut un factor motivador 

Per als dos alumnes ha estat realment gratificant, constructiu i enriquidor treballar 

de manera cooperativa en la resolució de cada proposta del programa. A les 

rúbriques d’observació ha quedat registrat que els dos alumnes han aportat idees 

que han treballat i reformulat de manera conjunta per trobar la millor solució a 

cada plantejament. Així mateix, s’han donat suport l’un a l’altre en cada sessió i 

han compartit responsabilitats per fer un projecte de qualitat. 

Les seves aportacions recollides dels qüestionaris i les entrevistes han demostrat 

que el treball cooperatiu els ha motivat, els ha enriquit i els ha estimulat per 

treballar cada proposta potenciant les seves capacitats i habilitats. Ambdós, 

reconeixen que el treball que han realitzat amb l’altre ha estat clau per poder 

desenvolupar el programa de manera exitosa i poder sentir-se satisfets. Tots dos 

han valorat de manera molt positiva l’actitud del seu company en la realització 

del programa i han lloat la seva implicació.  

“Penso que en totes les sessions ens hem esforçat al màxim i si a un li 
costava fer una cosa, l’altre l’ajudava. Hem sabut potenciar les nostres 
capacitats i reduir les nostres mancances, gràcies que hem treballat sempre 
junts per aconseguir els millors resultats.” (Alumne, 11 anys, Qüestionari 
autoavaluació) 
 
“Sense el treball conjunt no hagués estat possible finalitzar el projecte i fer-
ho tan bé com ho hem fet.”  (Alumna, 12 anys, Qüestionari autoavaluació) 
 

L’anàlisi de les dades recollides a les rúbriques, ha possibilitat que les mestres 

poguessin ser conscients d’aquesta situació i confirmar que el treball conjunt i 

cooperatiu dels alumnes durant la realització del programa, ha esdevingut 

certament significatiu per aconseguir assolir l’objectiu d’augmentar la motivació i 

l’interès per l’aprenentatge, així com, per a comprovar que treballar amb una 

persona que comparteix capacitats i entusiasme per l’aprenentatge els hi ha 

resultat positiu, significatiu i enriquidor (Bandura, 1977 citat a Torrego, 2011). 

Així mateix, també ha provocat que els alumnes es poguessin sentir entesos, 

compresos i capaços de demostrar les seves capacitats i habilitats.  
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“[...] les mestres estem molt agraïdes i satisfetes de la relació que s’ha creat 
entre els dos infants. Gràcies a la seva coordinació i cooperació en cada una 
de les tasques i el seu treball cooperatiu per donar resposta als 
plantejaments, s’ha aconseguit desenvolupar aquest projecte.” (Laura 
Morales, Entrevista família alumne)  

 

3. Enfortir les habilitats afectives i emocionals per afavorir 

l'autoconcepte acadèmic i personal dels alumnes. 

Aquesta categoria juntament amb la categoria relacionada amb l'objectiu de 

millorar la motivació de l'alumnat, han estat analitzades amb més detall per 

comprovar canvis actitudinals en els infants, ja que el propòsit d’aquesta acció 

educativa ha perseguit principalment l’assoliment d’aquests objectius. En aquest 

apartat, s’han tractat resultats relacionats amb els canvis dels alumnes a nivell 

socioemocional i en relació a l'autoconcepte positiu. 

L’anàlisi de les dades per comprovar resultats favorables respecte a la millora de 

les habilitats socioemocionals i afectives, ha partit de l’exposició de les 

valoracions dels alumnes respecte a la seva situació emocional prèvia al 

programa:   

 “Jo sentia que a la classe no podia fer el que sé que fer. Em resultava molt 
fàcil fer totes les activitats que els mestres em manaven i aquelles activitats 
extres que tenien preparades per a mi, també eren molt fàcils i ràpides de 
fer. Jo vaig perdre l’interès quan veia que cada dia es feia el mateix [...]. Al 
principi pensava que jo tenia la culpa, perquè sempre hem treballat així i 
mai m’havia sentit d’aquesta manera, però quan sortia de l’escola jo seguia 
tenint ganes de veure vídeos sobre història, seguir llegint llibres d’avions i 
d’aventures, veure documentals o jugar amb el meu pare a concursos de 
la tele... per tant, em vaig adonar que el problema no era meu, sinó de com 
es feien les coses a l’escola. [...].” (Alumne, 11 anys, Entrevista alumnes) 
 
“Mira jo portava molts dies que a classe m’avorria molt, no sabia que fer, 
les activitats per a mi eren molt fàcils i les poques que feien que 
m’agradaven i em motivaven, com per exemple fer un petit projecte, doncs 
es feien en poques ocasions i la resta de vegades era tot igual que 
sempre.” (Alumna, 12 anys, Entrevista alumnes) 
 

S’ha considerat oportú indicar aquestes percepcions inicials dels alumnes, per 

comprendre que aquestes actituds possiblement van venir condicionades per un 

programa acadèmic inadequat i per un clima d'aula poc adient a les seves 

capacitats superiors (Alencar, 2008).  

Emerick (1992, citat a Pomar i Díaz, 1998) també dona suport a aquesta idea i 

afirma que les experiències que no resulten adequades a les necessitats i 
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capacitats dels alumnes amb altes capacitats, poden repercutir negativament en 

el seu procés d'aprenentatge, en les seves actituds i en l'autoconcepte. 

Valorant aquests enfocaments, es comença a analitzar l’actitud dels alumnes  

des del primer dia en què s’inicia el programa. Les rúbriques d’observació han 

permès recollir dades rellevants sobre aquest objectiu i han possibilitat la 

determinació de canvis positius dels alumnes a nivell socioemocional i afectiu. 

L’anàlisi de les rúbriques ha determinat que els indicadors relacionats amb l’estat 

emocional dels alumnes durant el programa, han obtingut una valoració de Sí en 

tots ells. Des de la primera sessió del programa, ha quedat comprovat que els 

alumnes han mostrat una actitud diferent de la que manifestaven a l’aula 

ordinària. Han assistit al programa mostrant-se alegres, motivats, entusiasmats i 

amb molta disposició. Les rúbriques d’observació també han fet constar que en 

totes les sessions, els alumnes socioemocionalment, han valorat positivament la 

interacció entre companys i amb les mestres, així com el suport que s'han brindat 

per poder resoldre cada proposta de manera excel·lent. Aquest fet, ha contribuït 

que poguessin sentir-se cofois i satisfets.  

L’anàlisi d’aquests resultats han estat fruit de l’observació sistemàtica que s’ha 

fet dels alumnes durant tot el programa, tanmateix, convé incidir en què la 

interpretació dels estats d'ànims i de les emocions d'uns subjectes pot esdevenir 

un aspecte subjectiu que pot limitar l’anàlisi d’una investigació per falta 

d’evidència. Per aquest motiu, els resultats que vertaderament s’han valorat per 

afirmar la millora de les habilitats socioemocionals i afectives dels alumnes, han 

estat els que s’han obtingut de la valoració i l’anàlisi de les aportacions i 

percepcions dels alumnes a través de les entrevistes i els qüestionaris. 

Les valoracions dels alumnes sobre com s’han sentit emocionalment després 

d’haver participat en el programa determinen que: 

"En el moment que vam començar el programa, vaig començar a recuperar 
les ganes i la il·lusió per aprendre. Sentia que en aquestes sessions podia 
ser jo, mostrar les meves capacitats i coneixements sense sentir-me 
malament i mostrar tot el que sabia fer sense necessitat d'amagar-me o 
demostrar que no sé fer tan bé les coses." (Alumna, 12 anys, Entrevista 
alumnes) 

 
"[...] Quan vaig començar el programa, només a la primera sessió, sembla 
que és mentida, però la meva sensació va començar a desaparèixer. Em 
sentia content, alegre, amb ganes de què fos dimarts i dijous i sobretot molt 
entusiasmat per continuar amb el projecte. En totes les sessions m'he sentit 
alegre i sobretot valorat i entès tant per les mestres però molt més per la 
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meva companya. [...]Ella, en estar en la mateixa situació que jo, crec que 
m'entenia molt més i per això s'ha creat aquesta relació de treball tan 
positiva. Tenir algú al costat que s'assembla a mi o que compartia coses 
amb mi, em va fer canviar la manera de pensar i de com jo em veia. A 
vegades pensava que era molt diferent dels altres i no volia mostrar gaire 
com era jo." (Alumne, 11 anys, Qüestionari autoavaluació) 

 

4. Desenvolupament del programa d’enriquiment extracurricular 

“M’enriqueixo” 

El programa d'enriquiment extracurricular ha estat orientat a l'objectiu d'estimular 

el desenvolupament de la motivació intrínseca dels alumnes i d'afavorir les seves 

necessitats socioemocionals i afectives. Pretenia donar forma a les seves idees 

i motivacions d’acord els seus propis interessos, habilitats i capacitats. 

Per poder avaluar el programa i extreure resultats de com aquest ha esdevingut 

positiu, útil i eficaç per aconseguir estimular la motivació dels alumnes i afavorir 

el seu desenvolupament acadèmic, personal i socioemocional, es decideix 

realitzar una anàlisi exhaustiva del programa a partir de les dades recollides de 

les rúbriques d’observació, així com de la informació obtinguda a partir de les 

valoracions que els alumnes han realitzat a través dels qüestionaris i entrevistes 

i de les interpretacions que les mestres han dut a terme avaluant el programa 

mitjançant un qüestionari específic de naturalesa quantitativa.  

Es decideix analitzar els indicadors establerts als qüestionaris per recollir tota la 

informació i poder extreure resultats que ajudin a determinar l’efectivitat del 

programa i l’assoliment dels objectius gràcies a la seva implementació. 

Concretament, s’han analitzat les següents categories: 1. Aspectes generals del 

programa, 2. Objectius, 3. Continguts, 4. Metodologia, 5. Espais, 6. Activitats, 7. 

Temporalització, 8. Rol docent, 9. Rol alumnat, 10. Material i recursos i 11. 

Avaluació. Aquests criteris pertanyen als indicadors establerts en el qüestionari 

d’avaluació del programa realitzat per les mestres (adaptació de Pauta para la 

Evaluacion formativa de programes de enriquecimiento, Mozas, 1998), 

tanmateix, aquests ítems també han estat considerants a les rúbriques 

d’observació i als qüestionaris dels alumnes.  

És important destacar que el qüestionari aplicat per les mestres va permetre 

realitzar una avaluació quantitativa dels resultats a partir d’una escala de valor. 

Per poder plasmar els resultats, s’ha considerat adient crear un gràfic de barres, 

el qual ha estat analitzat i interpretat tenint en compte les puntuacions 
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numèriques obtingudes i els indicadors avaluats per poder obtenir resultats 

favorables sobre l’adequació i efectivitat del programa.  

Per comprendre com s’ha produït aquesta anàlisi, convé indicar que cada 

categoria ha estat avaluada segons les puntuacions obtingudes, les 

interpretacions que han considerat les mestres, a través de l’experiència i 

l’observació i les valoracions que s’han aportat dels alumnes per confirmar i 

verificar els resultats obtinguts de cada categoria.  

En aquest gràfic de barres s’han mostrat les puntuacions obtingudes de l’anàlisi 

del programa a través del qüestionari. La puntuació ha estat indicada a partir 

d’una escala de grau d’acord amb els judicis de valor que s’han ofert: puntuació 

màxima de 5, valor Molt d’acord; puntuació de 4, valor Acord; puntuació de 3, 

valor Indiferent; puntuació de 2, valor En Desacord  i el valor mínim puntuació 

d’1, valor Molt en desacord. 

Per aconseguir els resultats escalars mitjans de cada de la puntuació en cada 

categoria, s’han sumat les puntuacions obtingudes de cada indicador i el resultat 

d’aquesta suma, s’ha dividit pel nombre d’indicadors corresponents a cada 

categoria.   

Per poder plasmar els resultats de manera més intel·ligible, s’ha assignat a cada 

barra del gràfic un mateix color per cada resultat coincident, una vegada s’ha 

completat el valor escalar mig que recull la puntuació de tots els ítems analitzats. 

El color verd indica una puntuació màxima de 5 punts en la valoració, el color 

lila s’atribueix a una puntuació de 4, el color blau indica una puntuació de 4,75 i 

finalment, el color taronja indica una puntuació de 4,6.  

Les puntuacions numèriques obtingudes de l’anàlisi del programa a través 

d’aquest qüestionari, han oscil·lat entre les puntuacions de 4 i 5, corresponen als 

judicis valoratius D’acord i Molt D’acord pel que fa a l’efectivitat del programa 

considerant els ítems analitzats.  
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Gràfic 1. Mostra dels resultats obtinguts de l’avaluació el programa a través d’un qüestionari amb valors 

quantitatius d’1 a 5. Les barres indiquen els resultats totals obtinguts del valor escalar mig de cada categoria. 

 

A continuació, es presenta l’anàlisi de cada categoria i els corresponents 

resultats obtinguts:  

1. Aspectes generals del programa 

Els ítems valorats en aquesta categoria van ser: ha existit coherència i harmonia 

interna entre els diferents elements del programa; la implementació té cabuda a 

la programació ordinària del centre-cicle-aula i la proposta va acord amb els 

plantejaments educatius actuals. Tots tres indicadors van obtenir una puntuació 

de 5 punts, valor Molt d’acord.  

L’anàlisi de les dades recollides dels registres d’observació, així com, de les 

valoracions dels alumnes respecte al programa, permeten concloure que el 

projecte ha seguit el currículum oficial d’educació primària, ha resultat coherent 

amb els propòsits i objectius establerts i ha esdevingut factible per poder-se 

implantar a l’aula ordinària considerant les adaptacions pertinents atenent a les 

necessitats de l’alumnat.  

2. Objectius específics del programa 

Els objectius específics del programa van respondre als objectius establerts en 

aquest estudi. En relació als objectius, el qüestionari va permetre analitzar el 

següent: han estat adequats al nivell maduratiu dels infants; han estat 
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especificats de forma clara i precisa; han donat resposta a les necessitats dels 

alumnes i  han contribuït al desenvolupament educatiu dels estudiants.  

Després d’interpretar els resultats obtinguts de les observacions i de les 

valoracions dels infants, es dóna la màxima puntuació 5, valor Molt d’acord, a 

tots els ítems analitzats. 

Primerament, és important indicar que tant les famílies com els alumnes van ser 

coneixedores de la finalitat d’aquest programa i dels objectius que es pretenien 

assolir. Els objectius es van adaptar al nivell maduratiu i cognitiu dels alumnes i 

van donar resposta a la problemàtica d’aquests infants.   

Els resultats obtinguts indiquen que els alumnes han aconseguit millorar la seva 

motivació i interès per l’aprenentatge i han tornat a gaudir d’ell; el programa ha 

esdevingut una mesura d’intervenció adaptada a les seves necessitats, que ha 

permès enfortir i potenciar les seves capacitats i habilitats; els alumnes han pogut 

ser conscients del seu procés d’aprenentatge i enriquir-se de les capacitats i 

coneixements de l’altre durant tot programa. 

Per poder confirmar aquests resultats, s’aporten algunes de les valoracions que 

els infants han realitzat a través dels qüestionaris respecte a l’adequació dels 

objectius i l’assoliment d’aquests: 

“Si els objectius eren que nosaltres, la Martina (nom fictici) i jo, estiguéssim 
motivats per l’aprenentatge, gaudíssim d’ell i mostréssim interès i implicació 
per les tasques, puc dir que el programa ho ha aconseguit. [...] Potser el 
programa en si no ha fet que canviem d’actitud, sinó el fet de donar-nos 
responsabilitats, d’entendre que ens agrada i que som capaços de fer i 
deixar-nos mostrar les nostres capacitats sense haver d’amagar-se. El 
programa ha estat una oportunitat que ens ha fet sentir a gust, còmodes, 
implicats en una tasca i ens ha permès treballar de manera conjunta per 
complementar el que sabem l’un i l’altre.” (Alumne, 11 anys, Qüestionari 
avaluació programa) 

3. Continguts del programa 

La valoració dels continguts va partir de l’anàlisi de 4 indicadors: han estat 

suficients i actualitzats; han estat adequats al nivell maduratiu i cognitiu dels 

participants; han estat especificats de manera clara i ordenada i han estat 

coherents amb els objectius del programa.  

De nou, es va donar una puntuació de 5 a tots els ítems. Els resultats respecte 

a l’adequació dels continguts indiquen que aquests han esdevingut correctes i 

adequats al nivell maduratiu i cognitiu dels alumnes; han seguit la línia d’una 

temàtica afí als seus interessos; han permès la transversalitat i funcionalitat dels 
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aprenentatges; han estat exposats i tractats de manera clara a través de pautes 

instructives i han resultat coherents amb els objectius establerts, ja que els 

alumnes han pogut resoldre cada plantejament de manera satisfactòria, a partir 

dels seus criteris, idees i estils d’aprenentatges. Els continguts treballats han 

contribuït a l’augment de la motivació dels alumnes i del compromís alt per la 

tasca.  

Els estudiants a través de les seves valoracions sorgides de l’experiència viscuda 

en aquest procés, reafirmen aquests resultats:  

“La primera sessió ja em va resultar interessant, perquè vam conèixer com 
faríem el projecte i vam decidir la tipologia d’activitats i continguts que volíem 
tractar. Durant la resta de sessions, cada activitat i continguts treballats han 
estat diferents, interessants, alguns més motivadores que uns altres, però 
tots d’acord amb la temàtica [...]” (Alumna, 12 anys, Qüestionari avaluació 
programa) 
 
“Cada sessió presentava un contingut diferent però amb característiques de 
l’anterior i poder ampliar els coneixements i aprendre nous, m’ha fet gaudir 
molt [...]” (Alumne, 11 anys, Qüestionari avaluació programa) 

4. Metodologia utilitzada 

La metodologia basada en projectes, com ja s’ha exposat, va ser l’escollida per 

donar forma a aquest programa. Amb una puntuació de 5 en tots els indicadors,  

es pot afirmar que ha resultat activa i dinàmica perquè ha permès als alumnes 

aplicar els seus estils d’aprenentatge i els seus criteris; ha esdevingut adequada 

al seu nivell maduratiu i cognitiu perquè ha possibilitat el treball de cada contingut 

mitjançant diferents alternatives adequades a les seves capacitats i habilitats; ha 

resultat factible i positiva per afavorir el procés d’E/A, ja que els alumnes han 

guanyat autonomia, han desenvolupat responsabilitat en la creació d’aquest 

projecte i han estat conscients de les seves fortaleses i debilitats que han superat 

gràcies al treball cooperatiu, compartit i constructiu i ha esdevingut funcional i 

transversal perquè ha permès als alumnes connectar coneixements i 

aprenentatges, aprendre de nous i traslladar els sabers als diferents contextos 

on es desenvolupen.  

Els alumnes, en les seves valoracions i percepcions realitzades als qüestionaris 

d’avaluació del programa, han determinat que la metodologia ha resultat 

adequada i motivadora:  

“M’ha agradat molt poder treballar totes les matèries en un mateix projecte, 
perquè inclús hem fet un dels treballs en anglès i això també ens ha motivat 
molt. Personalment, el que més m’ha agradat és que poguéssim organitzar 
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el treball segons el nostre criteri. [...] He sentit que érem els encarregats de 
portar i crear el projecte i teníem una responsabilitat que potser no l’havíem 
tingut mai. Per a mi aquesta situació ha sigut nova però molt gratificant i l’he 
treballat amb molta il·lusió i amb molta implicació perquè tot sortís bé.” 
(Alumna, 12 anys, Qüestionari avaluació programa) 
 
“[...] el programa ha connectat totes les assignatures que donem a l’escola i 
ens ha permès aprendre més coneixements i a utilitzar correctament els que 
ja dominen.  Poder treballar un tema real també ens ha facilitat la feina 
perquè ens hem imaginat com seria posar a la pràctica cada activitat i 
aquesta situació ha enriquit el projecte.” (Alumne, 11 anys, Qüestionari 
avaluació programa) 

5. Espais 

Els indicadors referents a la categoria dels espais també van obtenir una 

valoració de 5 punts. Els alumnes van estar els que van decidir l’espai on 

treballar, amb l’única condició que estigués equipat amb el material i els recursos 

necessaris per a l’elaboració de les activitats del programa i fos un espai 

confortable i adequat per poder dur a terme el programa. Es van complir tots els 

requisits.  

6. Activitats 

Al qüestionari, la categoria d’Activitats, va obtenir una puntuació de 5, valor Molt 

d’acord en tots els indicadors establerts: han esdevingut suficients; han resultat 

adequades al nivell maduratiu i cognitius dels participants; han esdevingut 

adequades al nivell maduratiu i cognitius dels participants; han permès la 

transversalitat dels continguts i aprenentatges i han afavorit al procés d’E/A.  

Tot i que la puntuació total ha estat de 5 punts, per cadascun dels ítem analitzats, 

ha resultat convenient realitzar algunes puntualitzacions respecte a aquesta 

anàlisi. 

Es va considerar que el nombre d’activitats plantejades era correcte i suficient, 

tenint en compte que el projecte es va desenvolupar en el mes d’abril, període 

de temps coincident amb una setmana sense escolarització (Setmana Santa) i 

un dia festiu de lliure elecció. També, va influir en aquest nombre el fet que el 

programa havia de finalitzar abans d’acabar el trimestre i abans de la sortida de 

final de curs, perquè donés temps a realitzar la presentació dels productes, 

l’anàlisi de dades i les corresponents entrevistes de retorn d’informació i 

resultats.  
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Pel que fa a la resta d’indicadors analitzats, els resultats de les observacions i 

les entrevistes, indiquen que les activitats han resultat motivadores, enriquidores 

i funcionals perquè han permès als alumnes connectar els seus coneixements i 

aprenentatges; han tractat continguts del món real d’acord amb els seus 

interessos; han presentat diferents maneres i possibilitats de resolució i han 

possibilitat que els alumnes potenciessin les seves capacitats i la seva creativitat 

durant la realització de cada proposta. 

Els alumnes, als qüestionaris, han indicat i confirmat que les activitats van 

contribuir a l’augment de la seva motivació i del seu interès per l’aprenentatge:  

"Les activitats en general han estat molt adequades a la temàtica que 
tractàvem. Per a mi algunes han resultat més motivadores que unes altres, 
però en totes m'he implicat i m'he esforçat. [...] Si he de fer una valoració 
general, crec que totes han estat adequades, han tingut el seu interès i han 
estat útils per aplicar-les fora de l'escola." (Alumna, 12 anys, Qüestionari 
avaluació programa) 
 
“Les activitats plantejades per a mi han estat molt adequades, ja que han 
tractat diferents temes, diferents continguts, hem tingut la possibilitat de 
presentar cada activitat segons les nostres idees i percepcions i com he dit 
abans, han permès connectar coneixements de totes les àrees i ens han fet 
descobrir nous aprenentatges. A més a més, les activitats generalment totes 
han sigut molt motivadores i interessants i ens hem implicat al màxim en la 
solució de totes." (Alumne, 11 anys, Qüestionari avaluació programa) 

7. Temporalització 

Respecte a la categoria de temporalització, es va obtenir una puntuació de 4, 

valor Acord, en cada un dels dos indicadors analitzats: els temps invertit ha estat 

suficient; la distribució de temps per activitats ha resultat adequada.  

No es considera que el temps hagi estat mal distribuït per fer cada activitat, 

perquè en totes les sessions es va finalitzar el treball de manera satisfactòria, tal 

com va quedar recollit en les observacions. Tanmateix, el temps que es va 

planificar per desenvolupar el programa, va poder quedar limitat, per les 

adversitats que es van produir i perquè la mesura d’intervenció va haver de ser 

aplicada amb immediatesa. 

8. Rol docent 

En relació al rol docent, convé destacar que la puntuació va estar de 4,75, ja que 

un dels indicadors, el que fa referència a el professorat ha tingut formació 

suficient per desenvolupar el programa, es va valorar amb una puntuació de 4, 
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valor Acord.  La resta d’indicadors van estar valorats amb una puntuació màxima 

de 5 punts, valor Molt acord.  

Els indicadors que es van analitzar en aquesta categoria van ser: el professorat 

ha motivat suficientment als alumnes; el professorat ha mostrat una actitud 

positiva i activa durant el programa; el professorat ha tingut formació suficient per 

desenvolupar el programa i el professorat ha desenvolupat correctament les 

seves funcions.  

Les mestres van actuar com guies participants del procés, creant un ambient de 

treball actiu, motivador i enriquidor, van motivar als alumnes a través dels 

estímuls constants que els anaven donant per captar la seva atenció i afavorir la 

implicació i el compromís per les tasques i van saber donar responsabilitat i 

oportunitats als infants perquè poguessin ser els protagonistes absoluts de tot el 

seu procés d’Ensenyament-Aprenentatge. Tanmateix, es va considerar 

convenient donar una puntuació de 4 a l’indicador relacionat amb la formació 

docent, per 2 motius diferents: la immediatesa amb la qual es va intervenir a 

aquests alumnes, va dificultar l’adquisició d’una formació específica de tot l’equip 

docent per poder atendre a aquest alumnat amb majors coneixements, 

estratègies i metodologies adequades a les seves necessitats i capacitats. Jo, 

com a mestra novell, vaig voler ser partícip de la planificació i implementació 

d’aquesta intervenció per poder realitzar aquest estudi i aprofundir més en un 

àmbit que m’agrada i em resulta interessant. Així mateix, van existir certes 

limitacions per la falta de coneixença de metodologies i maneres d’actuar en 

benefici d’aquest alumnat. La falta prèvia d’experiència formativa i professional 

en aquest camp, va ser un factor que podia haver perjudicat al programa. 

Els alumnes a través del qüestionari van valorar la implicació i dedicació de les 

mestres. Les seves aportacions han permès concretar que han valorat 

satisfactòriament la guia que les mestres els hi han proporcionat durant tot el 

programa, el suport que els hi han propiciat per a la realització de cada tasca i la 

confiança, seguretat i responsabilitat que els hi han atorgat per realitzar el 

projecte. 

“Les mestres han estat pendents de nosaltres en tot moment i han donat 
suport quan ho requeríem. A més a més, han estat una guia de totes les 
activitats per poder fer-les de la millor manera possible. Ens han deixat 
llibertat i autonomia per crear el contingut segons el que nosaltres volíem i 
no han imposat cap norma per a fer-ho. Simplement ens donaven la fitxa 
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amb les instruccions per veure quina activitat havíem de fer.” (Alumna, 12 
anys, Qüestionari avaluació programa) 

“Estic molt contenta de les mestres que han treballat amb nosaltres perquè 
ens han entès, ens han ajudat, ens han comprès i ens han deixat ser 
nosaltres mateixos, sense imposicions. Ens han ajudat a valorar-nos millor i 
a reconèixer la nostra validesa i les nostres capacitats. S’han implicat des 
del primer dia en el programa i han treballat força perquè tot sortís perfecte.” 
(Alumna, 12 anys, Qüestionari avaluació programa)  

9. Rol alumnat 

Els indicadors referents al rol de l'alumnat: els alumnes han participat activament 

en les propostes; els alumnes han establert relacions i connexions entre els 

continguts i la seva vida real; els alumnes han interactuat positivament entre ells 

i amb les mestres durant el programa i els alumnes han valorat positivament la 

proposta, van estar valorats amb una puntuació de màxima de 5 punts, valor Molt 

d'Acord. 

En aquest apartat les observacions i les valoracions de les entrevistes i dels 

qüestionaris, anteriorment analitzats, han evidenciat que els alumnes han 

augmentat i millorat la seva motivació i interès per l'aprenentatge, han sabut 

potenciar les seves capacitats i habilitats connectant coneixements i 

desenvolupant el pensament divergent, crític, reflexiu i creatiu, i han enfortit les 

seves habilitats socioemocionals, a través d'un canvi d'actitud positiu que els va 

permetre tornar a creure en ells mateixos i sentir-se valorats i compresos per 

l'escola. Així mateix, les observacions han establert que els alumnes han mostrat 

una actitud activa en totes les sessions, s’han implicat i compromès en cada 

tasca per obtenir resultats favorables i han treballat de manera cooperativa i 

constructiva per potenciar les seves habilitats i reduir els seus punts febles.  

A través dels qüestionaris d’autoavaluació, els alumnes han valorat que la seva 

implicació, dedicació i treball conjunt durant el programa han estat claus per 

assolir els objectius i realitzar un projecte de qualitat.  

“Tant la meva dedicació com la del meu company ha estat molt positiva. En 
totes les sessions hem donat el màxim, hem aportat idees que han servit per 
trobar resposta a cada proposta i sobretot, per la meva part, m’he involucrat 
en aquest projecte perquè sentia que era nostre, que érem els encarregats 
de crear-lo i mostrar-lo als nostres companys. Ens hem esforçat perquè el 
resultat final sigui molt bo i els nostres companys i mestres estiguin satisfets 
del que hem estat fent durant aquestes setmanes.” (Alumna, 12 anys, 
Qüestionari autoavaluació) 
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“Sense el treball conjunt que hem fet els dos no podríem haver aconseguit 
fer el projecte. Perquè entre tots dos hem reforçat les nostres capacitats. Jo 
valoro el nostre treball com a molt eficient, perquè treballar de manera 
cooperativa i conjunta ha estat la clau. En cap moment hem rebutjat i 
menyspreat idees o aportacions de l’altre sinó que les hem debatut i 
argumentat per decidir la millor manera de fer l’activitat.” (Alumne, 11 anys, 
Qüestionari autoavaluació) 
 

Maggio, Carracedo i Curcio (2012) afirmen que els alumnes han millorat gràcies 

al fet que l'escola els va reconèixer i els va propiciar a actuar amb més dedicació 

perquè va entendre i valorar les seves necessitats i inquietuds. Aquest sentiment 

de comprensió, va esdevenir positiu i favorable per augmentar la seva 

autoestima i autoeficàcia.  

10. Materials i recursos  

Els indicadors avaluats sobre els materials i recursos van ser: han estat suficients 

per desenvolupar cada proposta; han estat adequats per desenvolupar cada 

proposta i han esdevingut factibles i útils per donar resposta a cada plantejament, 

van obtenir una puntuació total de 5 punts, valor Molt d’acord.  

Les observacions i valoracions dels agents implicats en el programa, han 

determinat que els materials i recursos van ser útils i eficaços per desenvolupar 

cada activitat, han permès crear produccions innovadores, variades i alternatives 

i han resultat suficients i adequats per donar resposta a cada plantejament. 

Les valoracions que van proporcionar els alumnes a través dels qüestionaris, 

mostren que han valorat de manera molt positiva el treball a través de les TIC, 

per la gran quantitat d’informació que van poder gestionar, la qual van saber 

tractar i seleccionar seguint criteris de fiabilitat. També, han contemplat 

favorablement les tecnologies per la varietat de possibilitats i eines que 

existeixen per crear productes utilitzant diferents programes informàtics. 

“Sí els materials i recursos han estat suficients i correctes per fer les 
activitats, perquè a través d’internet i dels programes informàtics que hem 
utilitzat, hem donat solució a totes les propostes i no ens han generat cap 
dificultat en el domini. Si algú dominava més una eina que una altra, se li 
ensenyava i ràpidament aprenia a utilitzar-la correctament.  No crec que ens 
hagi faltat cap recurs o material, perquè ho teníem tot a l’abast.” (Alumne, 
11 anys, Qüestionari avaluació programa) 
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11. Avaluació 

En aquesta categoria, s’ha valorat com la tipologia d’avaluació proposada per 

analitzar aquest estudi va esdevenir adequada al programa. 

Els indicadors que es van establir per aquesta categoria van ser: l’avaluació 

formativa i sumatòria ha contribuït a la recollida de dades; l’avaluació formativa i 

sumatòria ha contribuït a la millora del programa i les tècniques i instruments 

d’avaluació emprats han resultat efectius per valorar l’assoliment dels objectius. 

La puntuació total d’aquesta categoria va resultar de 4,6, ja que l’ítem relacionat 

amb les tècniques i instruments d’avaluació emprats, va rebre una puntuació de 

4, valor Acord. La resta d’indicadors van obtenir una puntuació de 5, valor Molt 

d’acord.  

Es pot afirmar que el model d’avaluació formativa i sumatòria ha resultat positiu 

i favorable per avaluar tots els components d’aquest programa i poder realitzar 

un seguiment exhaustiu dels infants, a través de les observacions, des de l’inici 

fins al final. Aquest model d’avaluació ha facilitat la retroalimentació en cada 

sessió amb l’objectiu de modificar o millorar aquells aspectes que podien quedar 

limitats o poc adequats i ha possibilitat la participació de les mestres en el procés 

per poder realitzar les observacions pertinents i interpretar la informació i les 

dades recollides durant tota la intervenció. Tanmateix, es va considerar puntuar 

amb una puntuació de 4, valor d’Acord, les tècniques i instruments d’avaluació, 

per la complexitat que ha comportat recollir dades de naturalesa qualitativa.  

La selecció d’aquestes tècniques i instruments per poder analitzar i avaluar als 

alumnes durant aquest procés ha esdevingut correcta, però la gran quantitat 

d’informació i dades que s’han obtingut a través d’aquests mètodes, ha complicat 

la seva anàlisi i la seva interpretació per obtenir resultats. Així mateix, el poc 

temps que s’ha disposat per fer aquesta interpretació, ha esdevingut una limitació 

tenint en compte que no només s’havien de codificar els resultats sinó que havien 

de ser tractats i referenciats amb evidències científiques.  

 
5. Relació comparativa: desenvolupament i actitud dels alumnes a 

l’aula ordinària i a les sessions del programa “M’enriqueixo” 

Entre els propòsits i objectius d'aquest estudi estava comprovar canvis 

actitudinals i motivacionals dels alumnes envers l'aprenentatge, a partir de 
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l'anàlisi dels dos contextos d'aprenentatge principals de l'escola on s’han 

desenvolupat: l'aula ordinària i a les sessions del programa d'enriquiment. 

S’ha volgut conèixer com els alumnes interactuaven i es desenvolupaven en 

aquests dos contextos, per poder comprovar si el focus de la problemàtica que 

estaven vivint es concentrava en les mesures educatives proposades a l'aula 

ordinària, així com per poder afirmar que el programa ha resultat efectiu i eficaç 

per solucionar aquesta situació. 

Per poder conèixer resultats rellevants d'aquesta anàlisi, s’ha partit de les dades 

recollides durant l'observació dels infants en les sessions del programa i de les 

valoracions dels alumnes i de les seves tutores a través de les entrevistes. 

 

 Anàlisi prèvia al desenvolupament del programa 

Es comença l’anàlisi, considerant les valoracions que els alumnes han aportat 

respecte com ells es sentien a l’aula ordinària a nivell acadèmic i socioemocional, 

prèviament a iniciar el programa: 

“El fet de no sentir motivació per aprendre creia que era culpa de què el 
centre no m’entenia i a vegades pensava no fer les coses tan bé i fer-les 
com si no fos tan capaç... no sé si m’explico.” (Alumna, 12 anys, Entrevista 
alumnes) 
 
“Jo també em trobava a la classe avorrit i perdut. M’estaven deixant 
d’interessar i d’agradar totes les assignatures inclús medi social que és la 
que més m’agradava. Sempre treballàvem amb el llibre i no era res 
interessant fer-ho així. Com a molt ficàvem algun vídeo interessant però ja 
està, res més.” (Alumne, 11 anys, Entrevista alumnes) 
 

Les valoracions que han aportat els alumnes, indiquen que inicialment, l’escola 

no va donar una resposta educativa encertada a aquests alumnes, per atendre 

les seves necessitats i capacitats. Els sentiments i percepcions que han 

expressat, demostren que a l’aula ordinària no es van prendre les mesures 

educatives adequades per atendre’ls, fet que va repercutir de manera negativa 

en la seva motivació i en el seu interès per l’aprenentatge per la falta d’estímuls 

i propostes educatives adequades al seu nivell cognitiu i al seu ritme de treball. 

Tal com afirma Ramos (2008), la resposta educativa d'aquests infants exigeix un 

ajustament curricular, metodològic i organitzatiu.  

Les tutores dels alumnes, a través de les entrevistes, també han donat suport a 

aquestes percepcions de l’alumnat i han identificat com actuaven i es 

desenvolupaven a l’aula ordinària abans d’iniciar el programa: 
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“Prèviament al programa, jo la veia trista, absent, poc entregada i amb 
poques ganes d’aprendre.” (Tutora alumna, Entrevista tutora) 
 
“Abans del programa es mostrava molt reticent a participar en les tasques, 
ho feia casi per obligació amb desgana, tot i els bons resultats [...]” (Tutora 
alumna, Entrevista tutora) 
 
“El Josep estava a les classes de l’aula ordinària com si no estigués. De ser 
un nen participatiu, obert, xerraire i molt col·laborador, va passar a estar a 
l’aula assegut a la cadira, realitzant les activitats que se li demanaven, o 
aquelles que se li donaven extra, i tornava a estar amb una actitud de 
desconnexió total.” (Tutora alumne, Entrevista família alumne) 

 

Les seves valoracions permeten reafirmar les percepcions dels alumnes, les 

quals exposen que des de l’escola, no es van aplicar les mesures i estratègies 

educatives adequades per a aquests alumnes. Es va partir d’un model 

d’intervenció que va resultar poc útil i ineficaç per poder garantir el 

desenvolupament integral d’aquests dos infants. 

 

 Anàlisi realitzada durant i en finalitzar el programa d’enriquiment 

A través de les aportacions i reflexions dels alumnes i de les mestres mitjançant 

les entrevistes, s’han pogut recollir dades i informació rellevant per comprovar 

canvis actitudinals dels alumnes durant el programa i una vegada aquest ha 

finalitzat. Així mateix, també s’han aportat les consideracions que les mestres 

han aportat a partir de l’observació de  l’actitud i el desenvolupament dels 

alumnes a l’aula ordinària, quan s’han aplicat certs canvis metodològics en 

moments puntuals. Aquestes percepcions han estat claus, per poder determinar 

l’eficàcia i efectivitat del programa en l’assoliment dels objectius.  

Els alumnes amb les seves aportacions han manifestat com s’han sentit mentre 

realitzaven el programa i en acabar-lo: 

“[...] m’he sentit atès, comprès, he sentit que podia posar en pràctica tots els 
meus aprenentatges, que podia mostrar les meves maneres de fer i sentir-
me com sóc jo, un noi que li agrada estudiar, que li interessa la història i la 
geografia i que l’apassiona viatjar.” (Alumne, 11 anys, Entrevista alumnes) 
 
“[...] després d’acabar el programa, que ara estic molt més motivada, he 
tornat a sentir ganes d’aprendre i interès per descobrir i investigar i vull que 
això també em passi a l’aula ordinària amb tots els meus companys.[...]” 
(Alumna, 12 anys, Entrevista alumne) 
 

Així mateix, les mestres també han identificat aquests canvis en finalitzar el 

programa, i exposen que:  
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“[...] els alumnes es mostren motivats, interessats per les tasques, 
gaudeixen de l’aprenentatge i mostren una actitud participativa, activa, 
energètica.” (MEE, Entrevista família alumna) 

 
La informació obtinguda a través de les entrevistes realitzades amb els alumnes, 

les mestres i tutores d’aquests, han estat contrastades amb un estudi empíric 

realitzat per Narea, Lissi i Arancibia (2006) en el qual s'ha avaluat l'impacte que 

va tenir a l'aula ordinària, la participació d'un o més alumnes amb altes capacitats 

en un programa d'enriquiment extraescolar. Es decideix portar a terme aquesta 

comparativa, per comprovar que les evidències aportades pels alumnes i les 

mestres han generat resultats favorables i positius per aprovar la millora del 

desenvolupament integral dels alumnes gràcies a l’efectivitat del programa.  

Els resultats d’aquest estudi presenten patrons similars respecte als resultats 

obtinguts en la implementació del programa d’enriquiment “M’enriqueixo”. 

Analitzar aquesta evidència, ha permès concretar l’eficàcia i l’efectivitat del 

programa gràcies al fet que els alumnes d’aquest estudi van experimentar canvis 

com els que s’han determinat en aquest programa.  

L’estudi ha concretat que els alumnes i el professorat implicat coincideixen en el 

fet que gràcies al programa van aconseguir potenciar i adquirir majors habilitats 

cognitives, millorar la seva motivació, augmentar la seva participació, així com 

desenvolupar un pensament més crític i reflexiu. Van afirmar que les relacions 

interpersonals entre infants i amb els mestres es van tornar més positives i que 

les expectatives dels mestres envers aquests alumnes es van tornar més 

favorables, fet que va afavorir que els impliquessin més en les rutines de l'aula. 

A nivell socioafectiu, els participants del programa van millorar el seu 

autoconcepte, es van sentir més valorats i entesos, van augmentar la seva 

autoestima i seguretat en ells mateixos i van superar actituds que els feien 

mostrar-se retrets. Aquests canvis es van manifestar en una major actitud d'ajuda 

amb els seus companys. 

 

 Canvis dels alumnes en el seu desenvolupament a l’aula ordinària  

La realitat de l’aula ordinària per aquests infants va resultar certament diferent 

en relació a les sessions en les quals s’ha desenvolupat el programa, pel que fa 

a la motivació, l’interès i l’entusiasme per aprendre. És per això, que es va 

demanar a les tutores, a través d’una reunió prèvia al programa, que poguessin 
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aplicar certs canvis metodològics puntuals a l’aula ordinària, per observar de 

manera sistemàtica com aquests alumnes es desenvolupaven i actuaven davant 

d’aquests canvis.  

Les valoracions de les mestres a través de les entrevistes, han evidenciat la 

importància i la necessitat d’aplicar un canvi del model educatiu de centre per 

afavorir la inclusió i l’atenció de tot l’alumnat d’acord amb les seves necessitats, 

capacitats i habilitats.  

Les mestres confirmen que s’han produït canvis positius en els alumnes, però 

remarquen que s’ha de continuar treballant en un canvi del model metodològic 

que pugui afavorir a tot l’alumnat. Les valoracions de les mestres, confirmen que 

tot i que s’ha produït una millora considerable dels alumnes, sobretot a nivell 

socioemocional i afectiu, després de participar en el programa, pel que fa a la 

intervenció educativa aquesta continua presentant limitacions que queden 

evidenciades en les actituds dels alumnes.  

“[...] des que va començar el programa, a l’aula els canvis s’han notat. Torna 
a gaudir de l’aprenentatge si les propostes li resulten motivadores, es mostra 
molt més activa i implicada en les activitats, ajuda i dóna suport constant als 
seus companys i intenta ser partícip de totes les propostes que requereixen 
voluntariat o algú que s’encarregui de la tasca. Emocionalment, trobo que 
està molt més contenta, més afable i segura de si mateixa. No té cap 
inconvenient en mostrar-se tal com és i en demostrar les seves capacitats 
sempre des del respecte i l’empatia pels altres, fet que abans intentava 
ocultar per no sentir-se diferent dels altres” (Tutora alumna, Entrevista 
tutora) 
 
"[...] no en totes les àrees torna a gaudir i a participar tant. Per exemple a 
l'àrea de llengua catalana o castellana, com domina perfectament els 
continguts, a menys que preparem alguna activitat més lúdica [...] segueix 
mostrant-se poc interessada, però no per falta de ganes, sinó perquè ja 
coneix el que s'està treballant i no li resulta atractiu" (Tutora alumna, 
Entrevista tutora) 
 
“L’actitud a l’aula ha canviat positivament respecte a com es mostrava el nen 
abans d’iniciar el programa. Tot i que hi ha moments que s’observa en ell 
certa desconnexió, probablement perquè la temàtica tractada ja la domina o 
la coneix o no li motiva tant, sí que hem comprovat com el rol que li hem 
assignat d’ajudant li motiva, li resulta interessant i li fa sentir-se responsable.” 
(Tutora alumne, Entrevista família alumne) 
 

Els alumnes també han estat conscients de les millores i els beneficis que els hi 

ha comportat participar en el programa, així mateix, reivindiquen que aquestes 

mesures educatives puguin aplicar-se amb tot el grup-classe, perquè estan 

segurs que resultarà positiu per a tot l’alumnat. 
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“[...] després d’acabar el programa, que ara estic molt més motivada, he 
tornat a sentir ganes d’aprendre i interès per descobrir i investigar i vull que 
això també em passi a l’aula ordinària amb tots els meus companys. Vull i 
reclamo activitats per a tots que puguem gaudir i divertir-nos fent-les, com 
les que hem realitzat durant el programa.” (Alumna, 12 anys, Entrevista 
alumnes) 
 
“(parla de fer tallers a l’aula) Potser començar des d’aquest punt podria 
resultar interessant. No fer tot basat en projectes, però si incloure 1 o 2 
vegades a la setmana, tallers de les diferents assignatures que tenim. Segur 
que als alumnes ens motiva i ens interessa, perquè de fet quan alguna 
vegada ho hem realitzat hem estat molt atents, amb més ganes i concentrats 
en cada taller.” (Alumne, 11 anys, Entrevista alumnes) 

 

Les valoracions dels alumnes i de les mestres, així com les dades recollides a 

través de les observacions, indiquen que els alumnes han aconseguit assolir els 

objectius i traslladar les actituds positives i el seu desenvolupament efectiu a 

l’aula ordinària. Tanmateix, ha quedat demostrat que per aconseguir el 

desenvolupament integral d’aquests alumnes, i fomentar la seva implicació en 

totes les activitats, resulta rellevant que aquestes metodologies puguin aplicar-

se de manera inclusiva amb tot el grup-classe per donar resposta a les 

necessitats individuals de cada alumne, mitjançant l’adequació de recursos 

humans, materials i organitzatius (Ramos, 2008).  

Repercussió dels resultats en un futur 

En aquest apartat final de l’estudi es determinen les conclusions que s’han extret 

de l’anàlisi de resultats de l’acció educativa, així com de la pròpia valoració 

realitzada a partir de l’experiència d’aprenentatge que ha suposat dur a terme 

aquesta investigació. Així mateix, també han quedat plasmades les limitacions 

sorgides durant la implementació del programa d’enriquiment i durant 

l’elaboració de l’estudi. Finalment, s’han presentat les línies de futur que es 

poden plantejar i seguir, prenen aquest estudi com a guia per la intervenció 

d’alumnes amb altes capacitats intel·lectuals. 

 

1. Discussió i conclusions  

La realització d’aquest treball d’investigació ha permès donar resposta als 

objectius establerts i poder afirmar que: els alumnes han aconseguit el 

desenvolupament d’habilitats intel·lectuals per a millorar el pensament crític, 
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creatiu i divergent; han millorat la seva motivació per l’aprenentatge mitjançant 

propostes basades en els seus interessos i adequades a les seves capacitats i 

habilitats cognitives i han aconseguit enfortir l’autoeficàcia i les seves habilitats 

afectives i emocionals que han generat un en ells un creixement personal i un 

autoconcepte acadèmic i personal positius.  

Després d'analitzar tot aquest procés d’intervenció, d'interpretar els resultats i de 

contrastar la informació i les dades amb evidències empíriques, estudis de cas i 

revisions teòriques, s’ha pogut concloure que les hipòtesis plantejades en aquest 

estudi han estat confirmades: 

 Les mesures d'intervenció aplicades a l'aula ordinària no van resultar 

suficients i útils i van ser les causants de la falta de motivació i d'interès 

dels alumnes per l'aprenentatge i en conseqüència d'una baixa 

autoestima i un autoconcepte negatiu. 

 El programa ha estat una mesura d'intervenció eficaç i efectiva per 

potenciar les capacitats cognitives dels infants, estimular el 

desenvolupament del pensament crític, reflexiu i divergent i sobretot per 

augmentar la motivació dels alumnes i afavorir el seu desenvolupament 

emocional de manera positiva.  

Així mateix, els resultats obtinguts a través de les rúbriques d’observació i de les 

valoracions i percepcions dels alumnes i les mestres a través dels qüestionaris i 

entrevistes, permeten afirmar i concloure el següent:  

 El canvi metodològic va generar entusiasme en els infants, ja que va 

esdevenir un aspecte innovador, motivador i un estímul per afavorir el 

canvi. Poder participar en aquest programa els va fer tornar a gaudir de 

l'aprenentatge i convertir aquest en una experiència enriquidora, 

motivadora i significativa. 

 Els alumnes han aconseguit desenvolupar el pensament divergent, crític i 

reflexiu, gràcies al fet que han estat capaços de transformar les seves 

idees en coneixements; de connectar els seus aprenentatges previs per 

aconseguir la funcionalitat dels continguts; d’adquirir nous coneixements 

o dominar més els que tenien assolits i de buscar alternatives per donar 

la millor resposta a cada plantejament. 



105 
 

 En cada sessió del programa, els alumnes s'han mostrat contents, alegres 

i inclús han afirmat sentir-se feliços. Així mateix, han exposat que el 

programa i les mestres els han fet sentir-se compresos, valorats i entesos 

i que els ha donat l'oportunitat de mostrar-se tal com són i de posar en 

pràctica les seves capacitats i habilitats sense haver d'ocultar-se o de 

dissimular tot el que coneixen i saben fer. 

 Tot i que diversos estudis afirmen que l'agrupament homogeni dels infants 

segons les seves capacitats, pot esdevenir negatiu per al seu 

desenvolupament socioemocional, en aquest cas, per als dos alumnes 

treballar amb una persona amb la qual han compartit coneixements, 

capacitats i habilitats, ha estat una experiència que els ha fet gaudir de 

l'aprenentatge i els ha retornat la motivació i l'interès per aprendre. 

Maggio, Carracedo i Curcio (2012) afirmen que el desenvolupament 

socioafectiu dels alumnes s'aconsegueix quan es senten identificats amb 

altres propers a la seva edat mental. 

 L'estat emocional i afectiu d'aquests alumnes ha millorat 

considerablement i en relació amb el seu autoconcepte, perquè afirmen 

sentir-se tal com són ells mateixos, s'accepten i entenen que no són 

diferents de la resta de companys del seu grup-classe. Maggio, Carracedo 

i Curcio (2012) també conclouen que els alumnes recuperen la seva 

autoestima i en senten integrats i emocionalment satisfets quan són 

estimulats a través de tallers o activitats adaptades a les seves necessitats 

i capacitats i quan s'afavoreixen les relacions interpersonals amb els seus 

iguals. 

Amb aquestes dades es pot afirmar que el programa ha resultat efectiu i 

favorable perquè ha esdevingut una mesura que ha atès a les necessitats dels 

alumnes, ha potenciat les seves capacitats, ha aconseguit a través de les 

propostes augmentar la seva motivació, fet que ha contribuït a enfortit les seves 

habilitats socioemocionals i a generar un autoconcepte acadèmic i personal 

positiu.    

Tanmateix, al llarg de tot l'estudi, han quedat evidents altres aspectes de 

l'educació que convé assenyalar en relació a l'atenció i intervenció amb alumnes 

amb altes capacitats. 
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La falta de motivació i d'interès dels alumnes per l'aprenentatge i les 

repercussions negatives a nivell emocional que van experimentar, van venir 

determinades per un factor molt clar i molt important: les altes capacitats són les 

grans oblidades per al sistema educatiu. Poques escoles intervenen amb aquest 

alumnat i les mesures que s'adopten no s'adeqüen a les seves necessitats o 

queden limitades. Sanz et al. (2018) confirmen que l'alumnat superdotat o amb 

altes capacitats no està rebent una educació de qualitat en el nostre país, perquè 

no existeix una identificació o no és adequada i perquè el professorat no té una 

formació mínima necessària per identificar a aquest col·lectiu a l'aula. De fet, tal 

com queda determinat a Informe sobre la educación de los superdotados y altas 

capacidades en España: Desde el Fracaso Escolar a la Excelencia Educativa 

(2018), només són identificats amb altes capacitats el 0.33% del total dels 

alumnes escolaritzats (dades octubre 2018). 

Considerant aquestes dades, és important que les escoles als projectes 

educatius contemplin primerament, la identificació i la detecció d'aquest alumnat, 

i seguidament presentin pautes educatives per donar resposta dins l'aula amb 

l'objectiu d'afavorir la inclusió d'aquests infants i el seu desenvolupament integral 

i equilibrat (Espot i Pijoan, 2013). 

L'escola on s’ha desenvolupat el programa, sí que va actuar a favor d'aquest 

alumnat, però les mesures aplicades no van ser les adequades i adients per 

atendre les seves necessitats i capacitats.  

Proposar el programa com a mesura  educativa, va esdevenir un pas important 

per atendre i intervenir a aquests alumnes. El que es pretenia era fomentar la 

descoberta de noves maneres d’aprendre a través de la investigació, propostes 

diverses i noves metodologies. Per aquest motiu, inicialment, es va considerar 

oportú, treballar paral·lelament amb els alumnes per poder provocar i comprovar 

canvis actitudinals.  

Tot i que el programa ha funcionat i ha resultat favorable, així ho demostren els 

resultats, els alumnes han manifestat la necessitat de poder fer aquestes 

activitats amb tot el grup-classe perquè creuen, igual que ho creuen les mestres, 

que esdevindrà positiu i favorable per a tot l'alumnat. 

És aquí quan es comença a parlar d'inclusió. Des de la investigació i els resultats 

obtinguts es considera que l'escola ha de plantejar un canvi metodològic general 
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per garantir la participació i la implicació de tot l'alumnat en propostes a l'aula 

ordinària.  

Es considera que aquest programa pot esdevenir factible d’aplicar a l’aula 

ordinària, ja que ha respost a tots els criteris i aspectes que considera un model 

educatiu inclusiu per atendre al seu alumnat: portar a la pràctica accions amb tot 

el grup-classe, adaptant cada plantejament a les seves necessitats; seguir una 

línia metodològica i pedagògica que faciliti la comprensió i el respecte; garantir 

la flexibilitat dels continguts per potenciar el descobriment i l'aprenentatge 

cooperatiu; facilitar l'autonomia dels infants; estimular el seu pensament 

divergent i independent, la creativitat i sobretot garantir experiències 

d'aprenentatge enriquidores i motivadores perquè els alumnes puguin ser 

conscient de com aprenen i que aprenent (Les altes capacitats: detecció i 

actuació en l'àmbit educatiu, 2013). 

 

Un altre aspecte important que convé ser tractat respon al tipus de metodologia 

emprada per realitzar aquest programa i aconseguir l'assoliment dels objectius. 

La revisió teòrica posava a l'abast programes ja existents que servien com a 

model per poder dissenyar i elaborar el programa d'enriquiment que ha tractat 

aquest estudi. Així i tot, considerant les característiques dels dos alumnes i la 

situació desavantatjosa que estaven experimentant, no es va veure factible i 

òptim proposar tallers de temàtiques diverses sense un fil conductor. Era 

imprescindible poder treballar partint dels seus interessos. Per això, es va decidir 

basar el programa en la metodologia per projectes, perquè tal com indica 

Maldonado (2008), afavoreix la motivació acadèmica dels alumnes; permet als 

alumnes traslladar els aprenentatges en diferents contextos; possibilita la 

interacció entre els alumnes i les activitats proposades convertint l’aprenentatge 

en una experiència enriquidora; ajuda a augmentar l’autonomia dels alumnes per 

aprendre i afavoreix la seva autoestima, gràcies al fet que els estudiants poden 

aplicar els seus mecanismes i estils d’aprenentatge per donar resposta al 

projecte. 

Resulta significatiu reflexionar sobre aquest aspecte perquè el tipus de 

metodologia que s’ofereix per atendre als alumnes, ha de garantir l’adequació a 

les seves necessitats i l’afavoriment del seu desenvolupament personal i 

acadèmic. L’enfocament que es vulgui donar a una proposta, en aquest cas un 
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projecte, ha de partir de les motivacions dels propis infants perquè esdevingui 

efectiu i motivador. 

En aquest cas, s’han aconseguit resultats favorables perquè més enllà 

d’estimular les capacitats cognitives i intel·lectuals dels alumnes, el que s’ha 

pretès a través del programa ha estat que els infants visquessin una experiència 

d’aprenentatge enriquidora i funcional, que els permetés connectar els seus 

coneixements amb el món actual; potenciar les seves capacitats i habilitats a 

través del treball cooperatiu, col·laboratiu i constructiu; responsabilitzar-los d'un 

projecte en el qual poguessin aplicar els seus criteris i els seus estils 

d'aprenentatge i sobretot satisfer les seves necessitats, fent-los sentir-se valorats 

i compresos. Fer possible aquests aspectes, va generar un augment de la seva 

autoestima i a una millora del seu autoconcepte.  

 

En l’anàlisi conclusiva d’aquest estudi, resulta significatiu tractar l’avaluació que 

s’ha emprat, concretament els instruments que s’han aplicat per analitzar el 

procés d’intervenció i obtenir resultats concloents.  

Com ha quedat evident en aquesta investigació qualitativa, en la planificació de 

la recollida de dades es va considerar adequat, realitzar l’anàlisi del 

desenvolupament dels alumnes i de la seva actitud a través de l’observació 

directa i sistemàtica dels alumnes, perquè resultava el mètode idoni per poder 

fer un seguiment exhaustiu d'aquests i així comprovar canvis actitudinals i una 

evolució durant tot el procés. Gràcies a aquesta observació durant tot el 

programa, s'han pogut obtenir els resultats que han avalat les hipòtesis 

plantejades i han permès concretar l'assoliment dels objectius establerts. 

Tanmateix, és important indicar que la tècnica de l'entrevista i els qüestionaris 

han estat claus per valorar les percepcions i consideracions dels alumnes i de 

les mestres i poder contrastar tota aquesta informació per obtenir resultats i 

conclusions fiables de la intervenció. 

Hagués estat positiu poder fer una anàlisi aplicant altres instruments d'avaluació 

com test o proves estandarditzades com les que inicialment l'escola va passar 

als alumnes, però la desconeixença dels resultats d'aquestes proves (la família 

no era partidària de mostrar els resultats) i la limitació de temps han impedit 

aquest procés. 
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El que vertaderament ha esdevingut fiable i imprescindible per verificar i afirmar 

els canvis positius que s’han produït en els alumnes durant aquest procés 

d’aprenentatge, ha estat recollir dades a través dels registres d’observacions 

però sobretot poder contrastar aquesta informació amb les valoracions i 

percepcions que els alumnes han transmès als qüestionaris i a les entrevistes.  

Les mestres, a través de l’observació, han pogut concretar que els alumnes es 

sentien motivats i compromesos per les tasques, ja que demostraven una actitud 

d’implicació, d’entusiasme, d’interès, però per poder determinar l’assoliment dels 

objectius i per tant, confirmar que han recuperat la motivació i l’interès per 

aprendre i s’han sentit emocionalment satisfets i compresos, ha estat necessari 

analitzar amb detall cadascuna de les seves aportacions fruit de l’experiència. 

Sense aquesta relació comparativa de dades, no s'hauria pogut concloure aquest 

estudi ni demostrar resultats fiables.  

Per aquest motiu, esdevé important en una investigació qualitativa aportar 

diversos instruments o tècniques que permetin l'obtenció de dades de diferents 

agents o contextos per poder contrastar la informació i aportar uns resultats 

fiables i concloents, que puguin servir com a evidència per altres professionals. 

Finalment, per evidenciar empíricament que el programa ha esdevingut factible i 

efectiu per assolir els objectius proposats, fer gaudir a aquests alumnes de 

l’aprenentatge, motivar-los en la seva formació i fer-los sentir vàlids, capaços i 

compresos, s’ha decidit mostrar un recull de valoracions realitzades per 

estudiants participants d’un programa d’enriquiment. 

Reyzábal et al. (2007) mostren aquestes valoracions els alumnes del Programa 

de Enriquecimiento Educativo para alumnado con Altas Capacidades de la 

Comunidad de Madrid. Les valoracions que aporten mostren factors coincidents 

que s’han valorat en aquest estudi o que s’han determinat a través dels resultats 

obtinguts.  

Els alumnes afirmen que els programes d'enriquiment ha d'enriquir a totes les 

persones que forment part; que participar en aquests programes esdevé 

gratificant si s'estimulen les capacitats cognitives i sobretot si s'afavoreix el 

creixement personal i humà dels participants; que les persones amb altes 

capacitats han de ser tractades i incloses com qualsevol altra persona amb una 

deficiència o discapacitats; que és necessària una identificació i detecció 

primerenques i que les polítiques educatives han de ser conscients de la 
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necessitat d'atendre a aquests alumnes per evitar el fracàs escolar (Reyzábal et 

al., 2007). 

 

2. Limitacions 

Com en qualsevol investigació basada en l’experiència pràctica, s’han determinat 

certes limitacions que han pogut condicionar l’estudi i l’obtenció de resultats 

concloents.  

 

La primera dificultat sorgida ha partit de la falta d’investigació científica 

relacionada amb les mesures d'intervenció educatives per tractar alumnes amb 

altes capacitats. Existeixen revisions teòriques que parlen de les altes capacitats, 

de la seva identificació, del tractament educatiu, però es donen pocs estudis de 

cas o empírics portats a la pràctica que aportin i demostrin resultats fiables. 

Majoritàriament, aquells estudis que s’han cercat i analitzats han tractat una 

petita mostra, normalment descriptiva, sobre un aspecte concret del programa 

que s’ha volgut analitzar. Aquesta situació ha condicionat significativament 

l'estudi perquè la falta d'evidències no ha permès donar suport i demostrar 

l'efectivitat d'aquests programes. Tanmateix, l’estudi realitzat en aquest treball 

de final de màster ha estat una investigació implementada que ha generat 

resultats fiables, satisfactoris i concloents i que per tant, pot esdevenir útil per a 

altres professionals que vulguin realitzar un programa d’enriquiment per a 

alumnat amb altes capacitats.  

 

Un altre factor influent ha estat l'escàs temps que s'ha tingut per poder fer una 

investigació exhaustiva. El programa ha tingut una durada específica atenent a 

la temporalització que va plantejar el màster i a la programació que es va establir 

per part del centre educatiu per poder realitzar el projecte, presentar-lo, analitzar 

les dades i portar a terme les corresponents entrevistes abans de finalitzar el 

trimestre i per tant, abans de fer la sortida de final de curs. Disposar de més 

temps, probablement, hauria possibilitat plantejar noves propostes, evidenciar 

altres actituds en els alumnes i obtenir altres resultats que ajudarien a extreure 

conclusions més sòlides i riques, que serien interessants d'analitzar amb detall 

si es contempla implementar un programa d'aquestes característiques. 
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Durant la realització del programa, sense previ avís, vaig haver de finalitzar la 

substitució que estava realitzant en aquella escola. Aquest fet va suposar un 

problema per poder continuar amb el projecte. Per motius laborals, no podia 

assistir a l'escola diàriament, però se'm va permetre assistir a les sessions del 

programa durant l'hora determinada en què es duia a terme. 

La situació no va resultar fàcil, vaig haver de contactar amb la mestra implicada 

via telefònica, quasi diàriament, per poder disposar d'informació i dades per 

analitzar el procés i poder realitzar aquest estudi de màster que depenia 

únicament de mi. Al final, sembla que tot ha sortit correctament, però aquest fet 

va perjudicar la meva implicació en el programa i l'anàlisi d'altres factors influents 

als quals no vaig poder accedir. 

 

Com a última limitació voldria tractar la falta de formació sobre les altes 

capacitats. Els meus coneixements partien d'una experiència enriquidora i 

formativa que vaig tenir durant unes pràctiques en una escola, i del meu interès 

i de la meva iniciativa per llegir, investigar i descobrir sobre aquest camp. 

Aquestes limitacions formatives no han perjudicat el desenvolupament de 

programa, perquè la mestra participant ha facilitat molt la meva implicació, però 

sí que he pogut evidenciar que em falten recursos per poder dominar el camp i 

poder aplicar mesures alternatives i adequades a aquests infants a favor del seu 

desenvolupament integral. 

 

3. Línies de futur 

Aquest estudi, des d’una perspectiva de treball futur, té la finalitat de presentar 

una base metodològica i d’intervenció educativa, perquè professionals del món 

de l’educació o de la psicopedagogia puguin disposar de resultats fiables 

obtinguts d’una intervenció amb alumnat amb altes capacitats. 

És evident, que el programa no ha estat excel·lent, que es poden millorar molts 

aspectes, que no és un exemple perfecte de mesura d’intervenció educativa per 

atendre a alumnat amb altes capacitats, però sí que és un programa que ha 

establert uns objectius i que gràcies a la implicació de l’alumnat i les mestres, les 

propostes plantejades i el desenvolupament que s’ha realitzat, els objectius s’han 

assolit de manera molt satisfactòria i s’han complert totes les expectatives. 
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El programa s'ha centrat en un aspecte concret, però pot tenir altres possibilitats 

que probablement poden ser útils per altres casuístiques. L’estudi pot servir com 

a mètode per tractar altres trastorns o necessitats educatives especials, sempre 

que s’adaptin les propostes a les necessitats, capacitats i habilitats de l’alumnat.  

Respecte al tractament de les altes capacitats, aquesta investigació, pot 

esdevenir factible per avançar en altres investigacions sobre estratègies 

d'aprenentatge o altres factors influents. 

 

Seguint la mateixa línia de treball, es podria utilitzar l’estudi com a antecedent 

d'aquests canvis actitudinals negatius que van experimentar els alumnes envers 

l'aprenentatge, i aprofundir més en les causes que van donar pas a aquesta 

situació problemàtica. Esdevindria important analitzar els alumnes amb més 

detall i amb altres mètodes de recollida de dades, per conèixer el punt de partida 

d'aquesta desmotivació i desinterès, descobrir quins motius interns els van fer 

canviar d'actitud, quines estratègies o metodologies es podien haver emprat per 

evitar aquesta situació, etc. Així com, conèixer com es va produir aquesta 

decadència a nivell emocional i com van passar de sentir-se bé i confortables a 

no voler implicar-se en el seu procés d'aprenentatge. 

 

Altres línies d'investigació que podrien sorgir d'aquest estudi, estarien 

relacionades amb la coincidència que es va produir en els infants a l’hora 

manifestar aquesta frustració i desmotivació per l'aprenentatge. Resultaria curiós 

analitzar i investigar perquè quasi a la vegada van mostrar aquestes actituds 

negatives. En la investigació es podrien analitzar si variables com el sexe, l’edat, 

el nivell maduratiu, etc., poden ser influents en aquesta transformació. 

 

En definitiva, aquest estudi ha estat una actuació educativa per evitar que la 

situació negativa que experimentaven els alumnes s’agreugés i pogués derivar 

en una problemàtica més greu i més difícil de tractar.  Així mateix, el programa 

ha esdevingut una resposta educativa dirigida a una tipologia d’alumnat 

susceptible al fracàs escolar, si no reben una atenció i intervenció adequades.  

Qualsevol resposta educativa ha de considerar les necessitats i capacitats dels 

alumnes, tenint en compte el seu ritme de desenvolupament i les seves 

particularitats. Aquest estudi mostra un exemple de model d’intervenció concret 
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que s’ha dut a terme amb uns alumnes concrets, però el que esdevé important 

és que l’escola estigui capacitada i compromesa a atendre a l’alumnat des de la 

diversitat i la inclusió.  

 

Com afirma, Javier Touron "Si la capacidad ha de transformarse en talento, la 

educación es lo que esta en medio". (2016) 
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Annexos  

Annex 1.  Registre d’observació emprat en cada sessió del programa per avaluar 

als infants.  

 
REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 
PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

 

ALUMNE/A:        DATA: 

 

Nº SESSIÓ:       ACTIVITAT REALITZADA: 

 

MESTRES:  

 

    

INDICADORS SÍ A 

VEGADES 

NO 

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne    

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat.    

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades.    

Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.     

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge. 

   

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu 

company. 

   

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les 

tasques. 

   

Avalua alternatives per donar millor resposta als plantejaments.    

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica.    

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut.    

Bloc 2. Actitud de l’alumne    

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes.    

Mostra una actitud activa durant tota la sessió.    

Es mostra motivat i interessat per les tasques.    

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió.    

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes.    

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats.    

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte.    
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Annex 2. “Pauta de evaluación formativa de programas de enriquecimiento" 

dissenyada per J.C Mozas Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa. 

   

Bloc 3. Adequació de les activitats    

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu de l’alumne.    

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne.    

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts.    

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne.    

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient.    

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat. 

   

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat. 

   

OBSERVACIONS    
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E 

Annex 3. Qüestionari autoavaluació dels infants per valorar la seva implicació 

en el programa. 

 

Alumne/a:  

Data:  

AUTOAVALUACIÓ DE LA MEVA IMPLICACIÓ I APRENENTATGE 

EN EL PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO”  
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 Quin grau d’implicació consideres que has demostrat al llarg de tot el programa? 

ALT, MIG O BAIX. Justifica la teva resposta. 

 

 

 

 

 

 Com qualificaries la teva implicació i dedicació al treball? MOLT POSITIVA, 

POSITIVA, REGULAR O NEGATIVA. Justifica la teva resposta. 

 

 

 

 

 

 Com valores el treball que has realitzat amb el/la teu/a company/a? MOLT 

EFICIENT, EFICIENT, REGULAR, NEGATIU. Justifica la teva resposta.  

 

 

 

 

 

 

 Com t’has sentit realitzant les tasques del programa d’enriquiment? MOLT 

MOTIVAT/DA, MOTIVAT/DA, AMB POC INTERÈS, SENSE INTERÈS. Justifica 

la teva resposta. 
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 Emocionalment, com t’has sentit durant el programa i en la realització de les 

tasques? MOLT CONTENT/A, CONTENT/A, INDIFERENT, TRIST/A. Justifica 

la teva resposta. 

 

 

 

 

 

 Quina valoració li dones a la producció final que heu realitzat en el programa? 

EXCEL·LENT, NOTABLE, BONA,  DOLENTA. Justifica la teva resposta. 

 

 

 

 

 

 Quines creus que han sigut les teves fortaleses en el desenvolupament del 

programa? Justifica la teva resposta.  

 

 

 

 

 

 Quins creus que han sigut els teus punts més febles en el desenvolupament del 

programa? Justifica la teva resposta. 
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Aquí pots fer les observacions que consideris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 4. Qüestionari d’avaluació del programa aplicat pels alumnes. 

 

Alumne/a:  

Data:  

AVALUACIÓ DEL PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

 

 Què penses del programa “M’enriqueixo”? Creus que ha satisfet les teves 

necessitats cognitives, acadèmiques i personals? Justifica la teva resposta. 

 

 

 

 

 

 Creus que els objectius i la finalitat del programa han estat establerts 

correctament? Creus que les propostes s’han adequat als objectius que et van 

presentar el primer dia? Justifica la teva resposta. 
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 Creus que el programa ha permès l’assoliment dels objectius? Justifica la teva 

resposta. 

 

 

 

 

 

 El tema tractat t’ha resultat interessant i motivador? Creus que els continguts que 

s’han treballat han estat correctes respecte a la temàtica del programa i als 

objectius? Justifica la teva resposta. 

 

 

 

 

 

 

 La metodologia de treball utilitzada (recerca a través de la xarxa, pautes per guiar 

la descoberta, transversalitat dels continguts, etc.) t’ha resultat activa, dinàmica 

i motivadora? Justifica la teva resposta. 

 

 

 

 

 

 Com valoraries les activitats plantejades? MOLT ADEQUADES, ADEQUADES, 

POC INTERESSANTS, GENS ADEQUADES. Justifica la teva resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creus que els materials i recursos han estat suficients? Justifica la teva resposta. 
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 Com valoraries la implicació i guia de les mestres durant el programa? Justifica 

la teva resposta. 

 

 

 

 

 

 

 Creus que aquesta tipologia de treball es podria aplicar a l’aula ordinària per ser 

treballada amb tot el grup-classe? Justifica la teva resposta. 

 

 

 

 

 

 

Aquí pots fer les observacions que consideris 
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Annex 5. Qüestionari d’avaluació del programa aplicat per les mestres.  

QÜESTIONARI PER A L’AVALUACIÓ FORMATIVA DEL PROGRAMA D’ENRIQUEMENT 

EXTRACURRICULAR “M’ENRIQUEIXO” 

La puntuació s’assenyala a les escales de grau d’acord amb el judicis valoratius que s’ofereixen, 

atenent a la següent puntuació: 

     Molt acord             En desacord       Indiferent  D’acord Molt acord 

1. Aspectes generals del programa                1      2     3     4     5 

 

1.1. Ha existit coherència i harmonia interna entre els diferents elements del programa.   

1.2.  La implementació té cabuda a la programació ordinària del centre-cicle-aula.             

1.3.  La proposta va acord amb els plantejaments educatius actuals.                                                             

Valor escalar mig.......................................................................5 

2. Objectius específics del programa                            1      2     3     4     5 

2.1. Han estat adequats al nivell maduratiu dels participants.              

2.2. Han estat especificats de forma clara i precisa.                                                                     

2.3. Han donat resposta a les necessitats dels participants.                                                                       

2.4. Han contribuït al desenvolupament educatiu dels participants.                                         

Valor escalar mig.....................................................................5       

3. Continguts del programa                            1      2     3     4     5 

3.1. Han estat suficients i actualitzats.                                                                                             

3.2. Han estat adequats al nivell maduratiu i cognitiu dels participants.                                  

3.3. Han estat especificats de manera clara i precisa.                                                                   

3.4. Han estat coherents amb els objectius del programa.                                                          

Valor escalar mig......................................................................5 

 

 

1 2 3 4 5 
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 1. Metodologia utilitzada                 1      2     3     4     5 

 

1.1. Ha resultat activa i dinàmica.                                                                                                     

1.2.  Ha estat adequada al nivell maduratiu dels participants.                                        

1.3.  Ha resultat positiva i factible per afavorir el procés d’Ensenyament-Aprenentatge.      

1.4. Ha resultat factible la seva aplicació.                            

1.5.  Ha esdevingut funcional i ha tractat els continguts de manera transversal.          

Valor escalar mig......................................................................5  

2. Espais                  1      2     3     4     5 

2.1. Han esdevingut adequats per desenvolupar el programa.                                         

2.2. Han proporcionat materials i recursos per desenvolupar cada activitat.                          

5.3. Han resultat confortables i correctes per desenvolupar el programa.                           

Valor escalar mig.....................................................................5  

3. Activitats               1      2     3     4     5 

3.1. Han esdevingut suficients.                                

3.2. Han resultat adequades al nivell maduratiu  i cognitiu dels participants.                          

3.3. Han esdevingut motivadores, enriquidores i funcionals.                                         

3.4. Han permès la transversalitat dels continguts i aprenentatges.                          

3.5. Han afavorit el procés d’Ensenyament-Aprenentatge.                                        

Valor escalar mig.....................................................................5  

 

4. Temporalització                            1      2     3     4     5 

 

4.1. El temps invertit ha estat suficient.                                         

 

4.2.  La distribució de temps per activitats ha resultat adequada.                         

 

Valor escalar mig.....................................................................4 
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PROGRAMA D’ENRIQUIMENT EXTRACURRICULAR 

 1. Rol docent               1      2     3     4     5 

 

1.1. El professorat ha motivat suficientment als alumnes.          

1.2.  El professorat ha mostrat una actitud positiva i activa durant el programa.       

1.3.  El professorat ha tingut formació suficient per desenvolupar el programa.                

1.4. El professorat ha desenvolupat correctament les seves funcions          

com a guia del programa.  

Valor escalar mig...............................................................4.75  

2. Rol alumnat               1      2     3     4     5 

2.1. Els alumnes han participat activament en les propostes del programa.                      

2.2. Els alumnes han establert relacions i connexions entre els continguts                      

 i la seva vida real. 

5.3. Els alumnes han interactuat positivament entre ells i amb els mestres                       

durant el programa. 

5.4. Els alumnes han valorat positivament la proposta.           

Valor escalar mig...................................................................5 

3. Materials i recursos            1      2     3     4     5 

10.1. Han estat suficients per desenvolupar cada proposta.        

10.2. Han resultat adequats per desenvolupar cada proposta.      

10.3. Han esdevingut factibles i útils per donar resposta a cada plantejament.     

Valor escalar mig................................................................5 

 

4. Avaluació                        1      2     3     4     5 

11.1. L’avaluació formativa i sumatòria ha contribuït a la recollida de dades.    

11.2. L’avaluació formativa i sumatòria ha contribuït a la millora del programa.    

11.3. Les tècniques i instruments d’avaluació emprats han resultat efectius                  

 per valorar l’assoliment dels objectius.  

Valor escalar mig................................................................4.6  
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Annex 6. Rúbriques d’avaluació completades per a l’anàlisi de resultats. 

 

 Rúbrica d’observació sessió 1 

 

REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

 

ALUMNE/A: Alumne    DATA: 2/4/2019 

 

Nº SESSIÓ: 1 ACTIVITAT REALITZADA: Primera 

sessió, descoberta de la temàtica i 

primeres cerques 

 

MESTRES: Mestra d’educació especial i Laura Morales  

    

INDICADORS SÍ A 

VEGADES 

NO 

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne    

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat.    

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades.    

Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.     

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge. 

   

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu 

company. 

   

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les tasques.    

Avalua alternatives per donar millor resposta al plantejaments.    

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica.    

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut.    

Bloc 2. Actitud de l’alumne    

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes.    

Mostra una actitud activa durant tota la sessió.    

Es mostra motivat i interessat per les tasques.    

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió.    

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes.    

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats.    
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Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte.    

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa. 

   

Bloc 3. Adequació de les activitats    

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu de l’alumne.    

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne.    

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts.    

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne.    

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient.    

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat. 

   

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat. 

   

OBSERVACIONS    

En aquesta primera sessió, no s’ha efectuat una observació de tots 

els indicadors establerts al registre d’observació. S’ha realitzat 

l’observació de l’alumne atenent a la seva actitud i la motivació, 

interès i ganes a l’inici del programa. 

- L’alumne arriba a la sessió amb moltes ganes de participar en el 

programa, però amb certes incerteses.  

- Manifesta que no sap exactament quines seran les activitats que 

hauran de fer, però explica que té interès per aquest projecte i que 

la idea de fer un treball sobre l’organització de la sortida de final de 

curs li sembla molt encertada i motivadora.  

- Es mostra atent a les explicacions que donen les mestres i escolta 

amb interès les opinions o aportacions que fa la seva companya. 

- En el moment de realitzar la pluja d’idees, es mostra tímid i deixa 

a la seva companya que ella escrigui les aportacions a la pissarra 

digital. 

- Al principi es mostra callat, però a mesura que avança la sessió, 

s’anima i participa en totes les propostes. Així mateix, és un infant 

tranquil que no s’altera i que no interromp les explicacions dels 

altres.  

- Comencen l’activitat de recerca d’informació i tots dos comenten, 

consensuen i indaguen a través de la xarxa de manera conjunta i 

cooperativa. 
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REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

 

ALUMNE/A: Alumna      DATA: 2/4/2019 

 

Nº SESSIÓ: 1 ACTIVITAT REALITZADA: 

Primera sessió, descoberta de la 

temàtica i primeres cerques 

 

MESTRES: Mestra d’educació especial i Laura Morales 

- L’alumne escolta les idees de la seva companya i aporta les seves 

amb respecte i tolerància.  

- Tots dos de manera crítica i reflexiva acorden quins són els 

continguts que volen treballar i es posen amb ganes i compromís 

a fer la feina.  

- En finalitzar la sessió, en l’estona dedicada a la retroalimentació, 

l’alumne manifestar sentir-se motivat i amb ganes de continuar en 

aquest programa.  

    

INDICADORS SÍ A 

VEGADES 

NO 

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne    

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat.    

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades.    

Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.     

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge. 

   

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu 

company. 

   

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les 

tasques. 

   

Avalua alternatives per donar millor resposta al plantejaments.    

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica.    

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut.    

Bloc 2. Actitud de l’alumne    

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes.    

Mostra una actitud activa durant tota la sessió.    



135 
 

Es mostra motivat i interessat per les tasques.    

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió.    

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes.    

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats.    

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte.    

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa. 

   

Bloc 3. Adequació de les activitats    

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu de l’alumne.    

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne.    

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts.    

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne.    

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient.    

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat. 

   

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat. 

   

OBSERVACIONS    

En aquesta primera sessió, no s’ha efectuat una observació de tots els 

indicadors establerts al registre d’observació. S’ha realitzat l’observació 

de l’alumna atenent a la seva actitud i la motivació, interès i ganes a l’inici 

del programa. 

- L’alumna es mostra molt entusiasmada per poder començar a fer 

activitats en aquestes sessions.  

- Realitza preguntes per conèixer més detalls del projecte i com 

funcionarà.  

- Comenta que està molt contenta i que té moltes ganes de preparar 

la sortida de final de curs, perquè aquest any és l’últim a l’escola i 

vol aprofitar al màxim el viatge. 

- Mentre es fa la pluja d’idees, l’alumna comparteix moltes idees per 

poder treballar el contingut  i afirma que sentir-se motivada per fer 

cada tasca que se li proposi. 

- Interactua sovint amb les mestres i amb el seu company.  

- Durant tota la sessió es mostra nerviosa però contenta. 

- En el moment de fer la primera recerca d’informació sobre el 

contingut treballat, l’alumna consensua amb el seu company cada 
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 Rúbrica d’observació sessió 2 

 

REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

 

ALUMNE/A:  Alumne     DATA: 4/4/19 

 

Nº SESSIÓ: 2       ACTIVITAT REALITZADA:  

       Calcular Pressupost sortida 

MESTRES: MEE i Laura Morales 

actuació i dona indicacions de possibles espais web on trobar 

dades. 

- En la tasca d’apuntar les idees a la pissarra digital, s’ofereix per a 

fer-ho, però abans pregunta al seu company si està d’acord a què 

ella ho faci.  

- L’alumna escolta les idees del seu company i aporta les seves 

amb respecte i tolerància.  

- Tots dos de manera crítica i reflexiva acorden quins són els 

continguts que volen treballar i es posen amb ganes i compromís 

a fer la feina.  

- En acabar la sessió, es mostra alegre, activa i confirma que desitja 

que arribi la propera jornada per començar a fer les tasques del 

programa.  

    

INDICADORS SÍ A 

VEGADES 

NO 

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne    

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat. X   

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades. X   

Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.  X   

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge. 

X   

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu 

company. 

X   

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les 

tasques. 

 X*  
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Avalua alternatives per donar millor resposta al plantejaments. X   

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica. X   

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut. X   

Bloc 2. Actitud de l’alumne    

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes. X   

Mostra una actitud activa durant tota la sessió. X   

Es mostra motivat i interessat per les tasques. X   

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió. X   

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes.  X*  

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats. X   

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte. X*   

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa. 

X   

Bloc 3. Adequació de les activitats    

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu de l’alumne. X   

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne.    

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts. X   

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne. X   

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient. X   

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat. 

X   

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat. 

 X*  

OBSERVACIONS    

Sobre el desenvolupament de l’alumne 

- L’alumne arriba a la sessió expectant, amb ganes de conèixer 

quina serà l’activitat planificada. 

- Llegeix molt atentament les instruccions, i de manera respectuosa 

i gens imposant, comenta amb les mestres i la seva companya 

que ell prefereix sol·licitar el pressupost de l’autocar i que si la 

companya ho desitja, ella pot fer la trucada. Comenta que 

prefereix no fer la trucada perquè té vergonya i timidesa. Entre tots 

dos consensuen i finalment, ell fa el pressupost i l’alumna la 

trucada. 

- Es troba molt entusiasmat i motivat per demanar el pressupost a 

través de la pàgina web, perquè afirma que li agrada molt viatjar i 
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que aquestes activitats li recorden que queden pocs dies per 

realitzar la sortida. 

- Abans d’iniciar el pressupost, es llegeix les dades que requereix i 

consulta amb les mestres aquelles que no té disponibles, com 

l’horari de sortida i de tornada i el correu electrònic. Una vegada 

té tota la informació, inicia el procés. Aquest pas és ràpid, i mentre 

espera que la seva companya acabi la trucada, l’alumne comenta 

amb les mestres, les instruccions que proposen per realitzar 

l’activitat. Afirma que ell sap calcular % perquè ha vist com el seu 

pare realitza factures del seu treball i una vegada li va explicar com 

es feia. 

- Quan l’alumna ha obtingut les dades, de manera cooperativa i 

conjunta, tots dos, davant l’ordinador amb un full en blanc, 

comencen a calcular el que se’ls hi demana a l’activitat. 

- Durant tota la sessió, comenten, comparteixen i aporten les seves 

idees per donar resposta al plantejament. L’alumne, també busca 

alternatives i es reforça dels seus coneixents per trobar la millor 

solució. Així mateix, ell es mostra més interactiu amb les mestres 

quan alguna situació li genera dubte, com per exemple preguntar 

si s’havia de calcular el pressupost de les mestres que van a la 

sortida.  

- L’alumna ha estat qui ha explicat a la seva companya com podien 

calcular el % de descompte del pressupost. Ha mostrat diferents 

possibilitats per fer-ho i en la resolució de la tasca, tots dos han 

realitzat els càlculs de manera conjunta.  

Sobre l’actitud de l’alumne 

- L’alumne arriba amb motivació i amb interès a la sessió i continua 

mantenint aquesta actitud fins al final. 

- Ha perdut la timidesa inicial i es mostra molt parlador, compromès 

per la tasca i amb moltes ganes de solucionar aquesta activitat. 

- A diferència de la seva companya que és més nerviosa, l’alumne 

mostra calma en la realització de les activitats. Pas per pas dona 

resposta als plantejaments, consensuant i valorant cada 

possibilitat i oferint a la seva companya els seus punts de vista i 

consideracions per realitzar l’activitat. Actua com a líder positiu 

quan les tasques esdevenen més autònomes, com per exemple la 
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del pressupost. Així mateix, explica que està molt content de 

treballar amb aquesta companya, perquè afirma que “és una nena 

molt treballadora, que sempre ajuda els companys i a més a més, 

és molt activa. La seva alegria i ganes de treballar és contagiosa. 

Sempre motiva a seguir aprenent”. 

- L’alumne interactua més amb les mestres per resoldre dubtes o 

preguntar qualsevol situació o aspecte relacionat amb l’activitat. 

En diverses ocasions demana permís a les mestres per poder fer 

consultes a través de la xarxa. Les mestres li expliquem que 

aquest programa el condueixen ells i que poden fer el que 

considerin per solucionar cada plantejament, així com, proposar 

idees de contingut que vulguin treballar.   

Sobre les activitats plantejades 

- L’activitat ha esdevingut adequada al nivell maduratiu i cognitiu 

dels infants. 

- Ha resultat dinàmica, lúdica i funcional.  

- L’activitat s’ha resolt en el temps establert. Els alumnes han hagut 

d’esperar quasi al final de la sessió per obtenir el pressupost per 

part de la pàgina web dels autocars, Tanmateix, han tingut temps 

per fer tots els càlculs i obtenir el preu final del viatge.   

- L’activitat tenia un afegit, calcular el %. A l’àrea de matemàtiques, 

a cicle superior, no es contempla aquest contingut. Així mateix, els 

infants han donat una solució satisfactòria, sense tenir una 

pràctica prèvia.  

- Respecte a l’ús de les TIC, en aquesta activitat s’han emprat 

recursos per poder accedir a la pàgina web d’autocars Gamon per 

poder sol·licitar el pressupost i per poder consultar el programa 

d’estada de la casa de colònies “Les tallades”. Tanmateix, els 

alumnes són els que han donat resposta a l’activitat mitjançant els 

seus càlculs i l’ús d’operacions matemàtiques.  
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REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

 

ALUMNE/A:  Alumna      DATA: 4/4/19 

 

Nº SESSIÓ: 2       ACTIVITAT REALITZADA:  

        Calcular Pressupost 

sortida 

MESTRES: MEE i Laura Morales 

    

INDICADORS SÍ A 

VEGADES 

NO 

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne    

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat. X   

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades. X   

Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.  X   

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge. 

X   

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu 

company. 

X   

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les 

tasques. 

X   

Avalua alternatives per donar millor resposta al plantejaments. X   

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica. X   

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut. X   

Bloc 2. Actitud de l’alumne    

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes. X   

Mostra una actitud activa durant tota la sessió. X   

Es mostra motivat i interessat per les tasques. X   

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió. X   

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes. X   

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats. X   

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte.  X*  

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa. 

X   

Bloc 3. Adequació de les activitats    

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu i cognitiu de l’alumne. X   

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne. X   
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L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts. X   

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne. X   

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient. X   

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat. 

X   

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat. 

 X*  

OBSERVACIONS    

Sobre el desenvolupament de l’alumna 

- L’alumna arriba a la sessió molt entusiasmada i comenta avui ja 

té moltes ganes de començar avui les tasques del programa. 

- Durant tota la sessió actua com a líder positiu, guiant i portant a 

terme la sessió, sempre escoltant les opinions i idees del seu 

company. 

- Quan comença l’activitat i se’ls hi proposa fer el pressupost i trucar 

a la casa de colònies, ella li comenta al seu company que avui si 

vol que truqui ell, perquè a la darrera sessió ella va escriure a la 

pissarra. Finalment, és ella la que truca perquè el company afirma 

sentir vergonya, que ell millor realitzarà el pressupost. L’alumna 

amb molt de gust accedeix a fer la trucada. 

- Abans de trucar, apunta en un paper les dades que ha de recollir. 

Realitza la trucada, es presenta, contextualitza la sessió i amb 

molt respecte i amabilitat li fa preguntes a la persona que té al 

telèfon perquè li proporcioni la informació. Quan finalitza la 

trucada, s’acomiada amb molt respecte i agraeix l’atenció. 

- Una vegada ha obtingut les dades, torna amb el seu company per 

ajudar-lo en la tasca del pressupost. Aquest afirma, que ha enviat 

totes les dades correctament, però que han d’esperar la resposta. 

Mentre esperen, tots dos decideixen començar a analitzar la 

informació que l’alumna ha obtingut. 

- Llegeixen de nou les instruccions i comencen a fer la feina.  

- Tots dos de manera cooperativa, comencen a planificar l’activitat 

i a donar-li resposta.   

- Van resolent l’activitat, decidint cada plantejament de manera 

conjunta i compartint idees de com poder fer-ho.  
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Sobre l’actitud de l’alumna 

- Durant tota la sessió l’alumna es mostra activa i motivada per les 

tasques.  

- En la sessió se l’observa alegre, parladora, compromesa per la 

tasca, accelerada (pel que fa a l’entusiasme i la motivació per la 

tasca), amb una actitud d’interès per realitzar correctament 

l’activitat i molt agraïda per poder haver-hi realitzat la trucada 

(afirma sentir-se “semblo una secretària, m’agrada molt el tracte 

amb la gent i m’ha encantat poder fer la trucada i que em donessin 

la informació, com si jo fos algú important en una empresa”) . 

- L’alumna representa la figura de líder positiu durant les sessions. 

És molt organitzada i metòdica i imposa, de manera afable, els 

seus criteris i punts de vista, però sempre des de la valoració i 

l’acord del seu company. En ser una nena i un any més gran que 

el seu company, manifesta una actitud més madura que comporta 

que vulgui que tot surti correctament i per aquest motiu, intenta 

tenir tot controlat i organitzat. Mai imposa les seves percepcions o 

consideracions sense comentar-li al seu company o sense tenir el 

seu suport. 

- * Quan se li presenten dubtes, com en el cas de calcular el % de 

descompte del pressupost, tot i que les mestres li pregunten si 

requereix suport, l’alumna prefereix trobar la solució buscant 

alternatives o bé donant-se suport del seu company de programa. 

Si requereix informació respecte a un tema o contingut concret, 

primerament, de manera autònoma, busca entre les seves 

possibilitats, indaga a través de la xarxa o consulta amb el seu 

company. Després d’aquest procés, si la resposta encara no li 

resulta convincent, demana ajuda o consulta amb les mestres.  

Sobre les activitats plantejades 

- L’activitat ha esdevingut adequada al nivell maduratiu i cognitiu 

dels infants. 

- Ha resultat dinàmica, lúdica i funcional.  

- L’activitat s’ha resolt en el temps establert. Els alumnes han hagut 

d’esperar quasi al final de la sessió per obtenir el pressupost per 

part de la pàgina web dels autocars, Tanmateix, han tingut temps 

per fer tots els càlculs i obtenir el preu final del viatge.   
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 Rúbrica d’observació sessió 3 

 

REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

 

ALUMNE/A:  Alumna      DATA: 4/4/19 

 

Nº SESSIÓ: 2       ACTIVITAT REALITZADA:  

        Calcular Pressupost 

sortida 

MESTRES: MEE i Laura Morales 

- L’activitat tenia un afegit, calcular el %. A l’àrea de matemàtiques, 

a cicle superior, no es contempla aquest contingut. Així mateix, els 

infants han donat una solució satisfactòria, sense tenir una 

pràctica prèvia.  

- Respecte a l’ús de les TIC, en aquesta activitat s’han emprat 

recursos per poder accedir a la pàgina web d’autocars Gamon per 

poder sol·licitar el pressupost i per poder consultar el programa 

d’estada de la casa de colònies “Les tallades”. Tanmateix, els 

alumnes són els que han donat resposta a l’activitat mitjançant els 

seus càlculs i l’ús d’operacions matemàtiques.   

    

INDICADORS SÍ A 

VEGADES 

NO 

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne    

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat. X   

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades. X   

Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.  X   

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge. 

X   

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu 

company. 

X   

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les 

tasques. 

X   

Avalua alternatives per donar millor resposta al plantejaments. X   

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica. X   
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Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut. X   

Bloc 2. Actitud de l’alumne    

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes. X   

Mostra una actitud activa durant tota la sessió. X   

Es mostra motivat i interessat per les tasques. X   

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió. X   

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes. X   

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats. X   

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte.  X*  

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa. 

X   

Bloc 3. Adequació de les activitats    

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu i cognitiu de l’alumne. X   

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne. X   

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts. X   

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne. X   

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient. X   

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat. 

X   

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat. 

 X*  

OBSERVACIONS    

Sobre el desenvolupament de l’alumna 

- L’alumna arriba a la sessió molt entusiasmada i comenta avui ja 

té moltes ganes de començar avui les tasques del programa. 

- Durant tota la sessió actua com a líder positiu, guiant i portant a 

terme la sessió, sempre escoltant les opinions i idees del seu 

company. 

- Quan comença l’activitat i se’ls hi proposa fer el pressupost i trucar 

a la casa de colònies, ella li comenta al seu company que avui si 

vol que truqui ell, perquè a la darrera sessió ella va escriure a la 

pissarra. Finalment, és ella la que truca perquè el company afirma 

sentir vergonya, que ell millor realitzarà el pressupost. L’alumna 

amb molt de gust accedeix a fer la trucada. 

- Abans de trucar, apunta en un paper les dades que ha de recollir. 

Realitza la trucada, es presenta, contextualitza la sessió i amb 
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molt respecte i amabilitat li fa preguntes a la persona que té al 

telèfon perquè li proporcioni la informació. Quan finalitza la 

trucada, s’acomiada amb molt respecte i agraeix l’atenció. 

- Una vegada ha obtingut les dades, torna amb el seu company per 

ajudar-lo en la tasca del pressupost. Aquest afirma, que ha enviat 

totes les dades correctament, però que han d’esperar la resposta. 

Mentre esperen, tots dos decideixen començar a analitzar la 

informació que l’alumna ha obtingut. 

- Llegeixen de nou les instruccions i comencen a fer la feina.  

- Tots dos de manera cooperativa, comencen a planificar l’activitat 

i a donar-li resposta.   

- Van resolent l’activitat, decidint cada plantejament de manera 

conjunta i compartint idees de com poder fer-ho.  

Sobre l’actitud de l’alumna 

- Durant tota la sessió l’alumna es mostra activa i motivada per les 

tasques.  

- En la sessió se l’observa alegre, parladora, compromesa per la 

tasca, accelerada (pel que fa a l’entusiasme i la motivació per la 

tasca), amb una actitud d’interès per realitzar correctament 

l’activitat i molt agraïda per poder haver-hi realitzat la trucada 

(afirma sentir-se “semblo una secretària, m’agrada molt el tracte 

amb la gent i m’ha encantat poder fer la trucada i que em donessin 

la informació, com si jo fos algú important en una empresa”) . 

- L’alumna representa la figura de líder positiu durant les sessions. 

És molt organitzada i metòdica i imposa, de manera afable, els 

seus criteris i punts de vista, però sempre des de la valoració i 

l’acord del seu company. En ser una nena i un any més gran que 

el seu company, manifesta una actitud més madura que comporta 

que vulgui que tot surti correctament i per aquest motiu, intenta 

tenir tot controlat i organitzat. Mai imposa les seves percepcions o 

consideracions sense comentar-li al seu company o sense tenir el 

seu suport. 

- * Quan se li presenten dubtes, com en el cas de calcular el % de 

descompte del pressupost, tot i que les mestres li pregunten si 

requereix suport, l’alumna prefereix trobar la solució buscant 

alternatives o bé donant-se suport del seu company de programa. 
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REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

 

ALUMNE/A: Alumna      DATA: 9/4/19 

 

Nº SESSIÓ: 3       ACTIVITAT REALITZADA:   

       Elaboració de l’itinerari del viatge 

MESTRES: MEE i Laura Morales 

 

 

Si requereix informació respecte a un tema o contingut concret, 

primerament, de manera autònoma, busca entre les seves 

possibilitats, indaga a través de la xarxa o consulta amb el seu 

company. Després d’aquest procés, si la resposta encara no li 

resulta convincent, demana ajuda o consulta amb les mestres.  

Sobre les activitats plantejades 

- L’activitat ha esdevingut adequada al nivell maduratiu i cognitiu 

dels infants. 

- Ha resultat dinàmica, lúdica i funcional.  

- L’activitat s’ha resolt en el temps establert. Els alumnes han hagut 

d’esperar quasi al final de la sessió per obtenir el pressupost per 

part de la pàgina web dels autocars, Tanmateix, han tingut temps 

per fer tots els càlculs i obtenir el preu final del viatge.   

- L’activitat tenia un afegit, calcular el %. A l’àrea de matemàtiques, 

a cicle superior, no es contempla aquest contingut. Així mateix, els 

infants han donat una solució satisfactòria, sense tenir una 

pràctica prèvia.  

- Respecte a l’ús de les TIC, en aquesta activitat s’han emprat 

recursos per poder accedir a la pàgina web d’autocars Gamon per 

poder sol·licitar el pressupost i per poder consultar el programa 

d’estada de la casa de colònies “Les tallades”. Tanmateix, els 

alumnes són els que han donat resposta a l’activitat mitjançant els 

seus càlculs i l’ús d’operacions matemàtiques.   

    

INDICADORS SÍ A 

VEGADES 

NO 

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne    
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Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat. X   

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades. X   

Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.  X   

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge. 

X   

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu 

company. 

X   

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les 

tasques. 

 X*  

Avalua alternatives per donar millor resposta al plantejaments. X   

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica. X   

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut X   

Bloc 2. Actitud de l’alumne    

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes. X   

Mostra una actitud activa durant tota la sessió. X   

Es mostra motivat i interessat per les tasques. X   

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió. X   

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes.  X*  

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats. X   

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte. X   

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa. 

X   

Bloc 3. Adequació de les activitats    

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu de l’alumne. X   

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne.  X*  

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts. X   

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne. X   

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient. X   

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat. 

X   

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat. 

X   

OBSERVACIONS    
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Sobre el desenvolupament de l’alumna 

- L’alumna arriba molt contenta a la sessió, explica que la darrera li 

va resultar molt motivadora, ja que li va agradar poder trucar per 

fer la recollida de dades i treballar amb el seu company. 

- Llegeix les instruccions amb el seu company i de manera activa 

comencen a plantejar l’activitat. 

- En aquesta sessió es mostra atenta i escolta amb interès les idees 

que proposa el seu company, ja que sap que domina la geografia 

i que segur que sap utilitzar correctament l’eina Google Maps. Ella 

diu que ha accedit a aquesta eina alguna vegada, per consultar 

direccions de carrers o localització dels destins on ha viatjat, però 

afirma que no coneix a la perfecció com funciona. Així mateix, es 

mostra encuriosida i amb ganes d’aprendre noves coses. 

- En la resolució de l’activitat, l’alumna va explicant el que ella sap 

realitzar a través d’aquesta eina i es dona suport del seu company, 

que li mostra i ensenya altres possibilitats i tasques que es poden 

fer i que són importants per poder donar resposta als 

plantejaments de l’activitat.  

- En aquesta sessió l’alumna es troba més mesurada a l’hora de 

desenvolupar la tasca, deixa que el seu company expliqui, aporti 

idees i li ensenyi maneres de fer a través de l’eina. A mesura que 

el company explica i ella atent amb atenció, tots dos van resolent 

l’activitat. 

- L’alumna en cap moment perd l’interès per la tasca, al contrari, es 

mostra molt atenta a les indicacions del seu company o de les 

mestres i mostra molta predisposició en aprendre.  

- L’alumna mostra implicació absoluta per la feina.  

Sobre l’actitud de l’alumna 

- L’alumna mostra motivació i interès durant tota la sessió. 

- La falta d’experiència o de domini en l’ús de l’eina Google Maps 

no minva el seu compromís per la tasca ni les seves ganes de 

continuar aprenent, al contrari, s’observa en ella més motivació, 

més interès i moltes ganes per aprendre del seu company.  

- En aquesta sessió ha adquirit un rol d’observadora, d’escoltadora 

i d’aprenent del seu company. No s’ha mostrat tan activa com a la 
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 Rúbrica d’observació sessió 4 

 

REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

  

ALUMNE/A:  Alumne                 DATA: 11/04/19 

  

Nº SESSIÓ: 4             ACTIVITAT REALITZADA: Quin 

lloc amaga un secret? 

 MESTRES:  MEE i Laura Morales 

 

       

INDICADORS  SÍ  A  
VEGADES  

NO  

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne        

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat.  X   

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades.  X   

darrera sessió, però una vegada ha tingut clar que havia de fer, ha 

treballat amb esforç i dedicada completament a la feina. 

- Ha mostrat una actitud tolerant, respectuosa i molt amable amb el 

seu company. 

Sobre les activitats plantejades 

- L’alumna coneixia l’eina Google Maps però desconeixia quines 

tasques es podrien realitzar amb aquesta. Amb el suport del seu 

company ha aconseguit desenvolupar l’activitat amb èxit, reforçar 

els seus aprenentatges i descobrir nous coneixements. 

- Tot i les dificultats inicials, l’alumna afirma que l’activitat li ha 

resultat motivadora i que la falta de coneixement sobre aquesta 

eina ha resultat ser un motiu important per seguir aprenent i 

descobrint a través d’aquest recurs. 

- L’ús i el domini de les TIC ha esdevingut clau i important per poder 

resoldre aquesta activitat.  

- L’eina emprada com a material, ha resultat factible i en acabar la 

sessió, l’alumna ja coneixia i sabia fer tot el que li demanava 

l’activitat.  
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Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.   X   

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge.  
X   

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu company.  X   

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les tasques.  X   

Avalua alternatives per donar millor resposta als plantejaments.  X   

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica.  X   

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut.  X   

Bloc 2. Actitud de l’alumne     

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes.  X   

Mostra una actitud activa durant tota la sessió.  X   

Es mostra motivat i interessat per les tasques.  X   

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió.  X   

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes.  X   

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats.  X   

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte.  X   

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa.  
X   

Bloc 3. Adequació de les activitats     

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu de l’alumne.  X     

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne.  X     

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts.  X     

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne.  X     

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient.  X     

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat.  
X     

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat.  
X     

OBSERVACIONS        
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Sobre el desenvolupament de l’alumne  

- L'alumne explica, després de llegir l'activitat, que li agrada molt el 

contingut que es treballarà perquè té a veure amb la geografia i la 

història, dues àrees que li entusiasmen. 

- Continua sent el líder positiu que guia aquesta tipologia d'activitats 

en les quals s'utilitza l'eina Google Maps, tanmateix, no li convé 

donar tant suport a la seva companya en el domini de l'eina, tal com 

va fer a la sessió anterior, perquè l'alumna ha aconseguit tenir més 

autonomia utilitzant aquest recurs. 

- Tots dos de manera conjunta, comencen a buscar informació a 

través de fonts o pàgines webs que presenten fiabilitat. Intenten 

obtenir totes les dades de fonts oficials i rebutgen altres que són 

més subjectives (per exemple, Wikipèdia). 

- De manera crítica i reflexiva comparteixen conceptes, argumenten 

amb respecte cada un dels seus punts de vista i de manera 

conjunta decideixen com enfocar aquesta activitat que té una part 

on han de demostrar més autonomia i treball cooperatiu. 

- L'alumne relaciona coneixements i aprenentatges previs amb el 

contingut que proposa l'activitat que s'està portant a terme. 

Concretament, després de proposar idees de com fer l'activitat, els 

dos alumnes decideixen explicar la informació sobre el Pantà de 

Sau a través d'imatges amb estil Polaroid. Aquesta proposta parteix 

d'una idea de l'alumne, el qual comenta, que amb el seu pare, van 

anar a un mercat d'antiguitats, van comprar alguns objectes de 

diversos països i van decidir cercar informació sobre aquests 

objectes i crear unes targetes identificaries per col·leccionar 

aquestes relíquies. Aquesta idea, juntament amb la que proposa 

l'alumna, donen pas al producte de l'activitat pensat i dissenyat pels 

dos infants. 

- Realitza les activitats amb molt interès, ganes i mostrant molt 

compromís per la tasca. No decau i junt amb la seva companya, 

presenten les activitats de manera satisfactòria en temps, forma i 

contingut. 

- Els dos alumnes es complementen molt i s'impliquen en les 

activitats respectant les opinions, aportacions i perspectives de 

cadascun. 
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Sobre l’actitud de l’alumne 

- L'alumne arriba a la sessió molt entusiasmat amb ganes de 

conèixer quina serà l'activitat que es durà a terme. Es mostra 

content, amb ganes i expressa que aquest projecte li agrada i tant 

de debò es pogués fer sempre a l'aula amb els seus companys i 

companyes. 

- Es mostra molt actiu des de l'inici de la sessió i continua amb 

aquesta actitud fins al final. Inclús, a vegades, se l'observa 

accelerat per la motivació que demostra fent aquesta activitat, que 

tant li agrada. 

- En aquesta sessió, torna a ser el líder positiu que controla més el 

contingut i aporta idees interessants i significatives per 

desenvolupar l'activitat. 

- Interactua constantment amb la seva companya, aportant el seu 

punt de vista o argumentat com fer l'activitat, així com, escolta amb 

atenció i amb consideració les opinions i aportacions de la seva 

companya. Amb les mestres també interactua, per mostrar el 

contingut que estan duent a terme i per verificar que estan aportant 

una resposta correcta a cada plantejament. No ha mostrat dubtes 

en la resolució de l'activitat i en cas de presentar alguna incertesa, 

entre els dos alumnes aconsegueixen trobar la solució més adient. 

- Cap dels dos alumnes intenten imposar les seves idees o opinions. 

Al contrari, es mostren tolerants i respectuosos i accepten cada 

proposta. De fet, intenten que cada resposta o solució estigui 

basada en el conjunt d'idees que mostren tots dos. 

Sobre les activitats plantejades 

- L’alumne mostra molt interès i motivació per aquestes activitats 

relacionades amb la geografia i la història. 

- S’observa com les tasques el fan gaudir per l’aprenentatge i 

s’adeqüen als seus interessos. 

- La part inicial de l’activitat ha resultat enriquidora i funcional, els dos 

alumnes han accedit a la proposta correctament i l’activitat ha 

esdevingut adequada a les seves capacitats cognitives. La segona 

part de l’activitat, que ha resultat ser més lliure i autònoma, ha estat 

molt correcta i els infants han desenvolupat la proposta de manera 

satisfactòria i amb molta implicació.  
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- En aquesta segona part, en la qual no s’ha donat cap indicació 

simplement, s’ha comentat que hauria de poder presentar-se de 

manera visual perquè resultés més atractiva, els dos infants han 

aportat idees que plantejades de manera conjunta han generat un 

producte innovador, visual i molt útil per explicar els fets.  

- Els materials i recursos han estat útils i funcionals per poder 

desenvolupar la part inicial de l’activitat. Respecte a la segona part 

de l’activitat, en la qual els alumnes han creat el seu propi contingut 

mitjançant imatges amb l’estil Polaroid, els materials han contingut 

sent favorables i a més a més, tenen un extra positiu quant a la 

valoració, ja que els alumnes són els que han decidit i creat aquests 

productes per motu prorpio. 

- L’ús de recursos i mitjans TIC continua sent positiu en el 

desenvolupament de cada proposta i ajuda els infants a cercar 

informació per resoldre cada activitat. Així mateix, s’ha pogut 

constatar com els alumnes, fan una recerca exhaustiva de 

informació per buscar la que esdevé fiable i no es limiten a obtenir 

dades de qualsevol recurs o pàgina web que aporta informació amb 

poques garanties.  

- S’han complert els terminis proposats i s’han presentat les 

produccions en un correcte format i contingut.   

 

  

REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

  

ALUMNE/A:  Alumna                 DATA: 11/04/19 

  

Nº SESSIÓ: 4             ACTIVITAT REALITZADA: Quin 

lloc amaga un secret? 

MESTRES:  MEE i Laura Morales 

 

     

INDICADORS  SÍ  A  
VEGADES  

NO  

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne        

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat.  X   
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Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades.  X   

Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.   X   

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge.  
X   

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu company.  X   

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les tasques.   X*  

Avalua alternatives per donar millor resposta als plantejaments.  X   

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica.  X   

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut.  X   

Bloc 2. Actitud de l’alumne     

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes.  X   

Mostra una actitud activa durant tota la sessió.  X   

Es mostra motivat i interessat per les tasques.  X   

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió.  X   

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes.   X*  

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats.  X   

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte.  X   

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa.  
X   

Bloc 3. Adequació de les activitats     

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu de l’alumne.  X   

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne.  X   

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts.  X   

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne.  X   

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient.  X   

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat.  
X   

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat.  
X   

OBSERVACIONS     
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Sobre el desenvolupament de l’alumna  

- L’alumna arriba a la sessió amb ganes i interès de conèixer la nova 

activitat preparada. 

- Llegeix amb molta atenció la tasca i explica que li agrada tornar a 

utilitzar l’eina Google Maps, perquè a casa ha estat practicant, ja 

que li va resultar molt interessant treballar a través d’ella. 

- En aquesta sessió no requereix amb tanta freqüència el suport del 

seu company per desenvolupar l’activitat, tanmateix, si alguna de 

les tasques li resulta més difícil, no dubte en preguntar-li com pot 

fer-ho. No actua com a líder en la proposta, però sí que treballa de 

manera cooperativa i aporta idees molt positives per a la pràctica.  

- Tots dos de manera conjunta, comencen a buscar informació a 

través de fonts o pàgines webs que presenten fiabilitat. Intenten 

obtenir totes les dades de fonts oficials i rebutgen altres que són 

més subjectives (per exemple, Wikipèdia). 

- De manera crítica i reflexiva comparteixen conceptes, argumenten 

amb respecte cada un dels seus punts de vista i de manera 

conjunta decideixen com enfocar aquesta activitat que té una part 

on han de demostrar més autonomia i treball cooperatiu.  

- En la segona part de l’activitat, en la qual els dos alumnes han de 

dissenyar com presentar la història del Pantà de Sau, l’alumna 

dóna suport a la idea que proposa el seu company sobre fer una 

mena de targetes que expliquin els fets. Ella afegeix la seva idea i 

proposa fer aquestes targetes, però en un format diferent. 

Concretament, utilitzant imatges amb format Polaroid per 

representar aquestes fotografies com si fossin antigues. Així 

mateix, proposa explicar els fets a la part posterior de la imatge  

com si ells haguessin estat els fotògrafs i haguessin viscut els fets. 

Aquesta idea conjunta dels dos infants ha estat considerada de 

manera molt positiva, ja que esdevé innovadora i a la vegada 

s’adapta a l’era virtual i tecnològica que es contempla actualment.  

- Els dos alumnes es complementen molt i s’impliquen en les 

activitats respectant les opinions, aportacions i perspectives de 

cadascun.   
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Sobre l’actitud de l’alumna 

- L’alumna sempre arriba molt motivada i amb molt entusiasme a les 

sessions. 

- S’implica des del principi de la sessió i acaba aquesta amb les 

mateixes ganes i una actitud positiva i favorable per la feina. 

- Aporta idees que esdevenen claus en el desenvolupament de les 

activitats i s’observa en ella un compromís alt per la tasca, tot i no 

dominar a la perfecció l’eina emprada per fer l’activitat. Així mateix, 

es mostra constant i s’esforça per donar el màxim d’ella en cada 

plantejament. Tal com s’ha comentat en el punt anterior, continua 

aprenent fora del context del programa per poder arribar preparada 

a les sessions i juntament amb el seu company, realitzar el projecte 

de manera satisfactòria. Ho fa per gust i no de manera competitiva.  

- Interactua durant tota la sessió amb el seu company, compartint 

opinions, aportacions i punts de vista de manera respectuosa, 

crítica i reflexiva. Amb les mestres també mostra molta interacció, 

normalment per resoldre dubtes o perquè aquestes facin una 

valoració general de com s’està resolent la proposta.  

- Davant els dubtes o incerteses no mostra frustració o negativitat. 

Consulta amb el company o amb les mestres i valora diferents 

alternatives per trobar la solució més adequada. 

Sobre les activitats plantejades 

- L'alumna ha treballat a casa per estudiar i aprendre a gestionar l'eina 

Google Maps. S'esforça per aconseguir els millors resultats en cada 

tasca, tot i no ser la tipologia d'activitat que més li agrada. 

Tanmateix, no es mostra reticent a fer l'activitat i treballa igual o 

millor per aconseguir donar una resposta correcta a la proposta i no 

perjudicar el seu company. Com es evident algunes de les tasques 

seran més motivadores o enriquidores per a l'alumna i altres per a 

l'alumne. 

- La part inicial de l'activitat ha resultat enriquidora i funcional, els dos 

alumnes han accedit a la proposta correctament i l'activitat ha 

esdevingut adequada a les seves capacitats cognitives. La segona 

part de l'activitat, que ha resultat ser més lliure i autònoma, ha estat 

molt correcta i els infants han desenvolupat la proposta de manera 

satisfactòria i amb molta implicació. 
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- En aquesta segona part, en la qual no s'ha donat cap indicació 

simplement, s'ha comentat que hauria de poder presentar-se de 

manera visual perquè resultés més atractiva, els dos infants han 

aportat idees que plantejades de manera conjunta han generat un 

producte innovador, visual i molt útil per explicar els fets. 

- Els materials i recursos han estat útils i funcionals per poder 

desenvolupar la part inicial de l'activitat. Respecte a la segona part 

de l'activitat, en la qual els alumnes han creat el seu propi contingut 

mitjançant imatges amb l'estil Polaroid, els materials han contingut 

sent favorables i a més a més, tenen un extra positiu quant a la 

valoració, ja que els alumnes són els que han decidit i creat aquests 

productes per motu propio. 

- L'ús de recursos i mitjans TIC continua sent positiu en el 

desenvolupament de cada proposta i ajuda els infants a cercar 

informació per resoldre cada activitat. Així mateix, s'ha pogut 

constatar com els alumnes, fan una recerca exhaustiva d'informació 

per buscar la que esdevé fiable i no es limiten a obtenir dades de 

qualsevol recurs o pàgina web que aporta informació amb poques 

garanties. 

 

 Rúbrica d’observació sessió 5 

REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

  

ALUMNE/A: Alumne               DATA:  25/4/19 

  

Nº SESSIÓ: 5             ACTIVITAT REALITZADA: 

Fem de meteoròlegs! 

MESTRES:  MEE i Laura Morales        

INDICADORS  SÍ  A  
VEGADES  

NO  

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne        

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat.  X   

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades.  X   
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Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.   X   

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge.  
X   

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu company.  X   

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les tasques.   X  

Avalua alternatives per donar millor resposta als plantejaments.  X   

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica.  X   

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut.  X   

Bloc 2. Actitud de l’alumne     

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes.  X   

Mostra una actitud activa durant tota la sessió.  X   

Es mostra motivat i interessat per les tasques.  X   

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió.  X   

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes.   X  

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats.  X   

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte.  X   

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa.  
X   

Bloc 3. Adequació de les activitats     

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu de l’alumne.  X   

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne.  X   

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts.  X   

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne.  X*   

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient.  X   

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat.  
X   

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat.  
X   

OBSERVACIONS     

Sobre el desenvolupament de l’alumne 

- L’alumne arriba a la sessió com sempre, content, alegre i amb 

ganes de començar la feina. Amb la seva companya, comencen a 

llegir i a comentar les tasques previstes en aquesta sessió.   

- Tots dos pregunten a les mestres la finalitat de crear un mapa del 

temps. Aquestes expliquen que han de fer una tipologia d’estudi de 

recerca per comprovar quin és el clima freqüent en el mes de juny 

per les dates fixades. Han de realitzar una comparativa dels últims  

2-3 anys per comprovar quin és el clima que normalment és dona 
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en aquesta localitat. Tot va unit al projecte, ja que per crear el 

programa convé conèixer quin temps farà i preparar el material i la 

vestimenta necessàries acord a aquest factor.   

- L’alumne es mostra actiu en la feina, molt motivat per començar la 

tasca i aporta idees importants per al seu desenvolupament. 

Concretament, comenta que coneix una font fiable (Accuweather) 

per cercar totes les dades respecte a la climatologia del destí de 

colònies. 

- Tots dos treballen de manera cooperativa; aporten idees diverses 

que rebutgen o accepten en benefici a donar la millor solució a la 

proposta plantejada. Reflexionen de manera crítica i reflexiva sobre 

com elaborar els mapes perquè resultin visuals i sobretot perquè 

els seus companys entenguin el contingut que es treballa.  

- Qualsevol decisió presa durant la sessió, és consensuada entre els 

infants i presentada a les mestres perquè puguin obtenir un 

vistiplau. Tanmateix, es recalca als alumnes que aquest projecte és 

per i per a ells i que són lliure de plantejar l’activitat com ells 

considerin. Les fitxes instructives només volen guiar l’activitat, però 

el producte final ho decideixen ells.  

- En aquesta sessió no s’observa un líder positiu destacat. Durant 

tota la sessió, tots dos van adquirint un rol de treball actiu, donant-

se suport l’un a l’altre quan presenten punts febles i potenciant els 

seus punts forts per aconseguir resoldre el plantejament a través 

del treball conjunt i col·laboratiu.  

- Realitzen conjuntament la recerca de la informació sobre la 

meteorologia dels dos últims anys a Vilanova de Sau. Tots dos 

verifiquen i analitzen la informació i seleccionen aquella que 

consideren més adequada. Busquen en diferents fonts dades per 

poder contrastar i comprovar la fiabilitat de la informació que ofereix 

cada font revisada.  

Sobre l’actitud de l’alumne 

- Arriba a la sessió entusiasmat, amb ganes de continuar amb el 

projecte i expectant per conèixer la nova activitat proposada.  

- Des del principi de la sessió mostra una actitud activa i molta 

implicació per la tasca.  

- Tot i que aquesta tasca li resulta més senzilla i no tan motivadora 

com les darreres, l’alumne no es mostra negatiu ni reticent a l’hora 
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de dur-la a terme. Amb la seva companya, treballen de manera 

conjunta per donar la millor resposta al plantejament. 

- No perd la motivació en cap moment de la sessió, i inclús a vegades 

s’observa com esdevé un líder positiu, guiant i conduint la pràctica. 

- En aquesta sessió especialment es veu com l’alumne està alegre, 

divertit, interactua sovint amb la companya i les mestres i inclús fa 

alguna gràcia, sempre amb respecte, per crear bon clima d’aula 

durant l’activitat.  

- En cada proposta aporta idees significatives per al 

desenvolupament de l’activitat i demostra iniciativa en cada 

plantejament. 

- Es mostra molt correcte durant la presa de decisions i argumenta 

les seves aportacions amb molt respecte. No intenta imposar el seu 

criteri.  

Sobre les activitats plantejades 

- L’activitat ha esdevingut senzilla però accessible i acord amb el 

nivell maduratiu i cognitiu dels alumnes. 

- L’alumne comenta que l’activitat li ha resultat més accessible i fàcil 

que la resta de tasques, però que ha estat entretinguda i que li ha 

agradat perquè forma part de l’organització de la sortida de final de 

curs. Exposa que la temàtica escollida per fer el projecte li resulta 

mot encertada i acord a què agrada als alumnes.  

- Tot i no presentar un nivell cognitiu alt, l’activitat ha resultat 

motivadora i interessant, encara que menys que les anteriors. Així 

i tot, els alumnes l’han valorat positivament i no han presentat cap 

actitud reticent o signes de desinterès mentre es portava a la 

pràctica. 

- Els materials i recursos emprats han esdevingut correctes per al 

seu desenvolupament i han afavorit la producció de la pràctica.  

- La proposta ha permès la transversalitat dels continguts, així com 

evidenciar aprenentatges i coneixements previs disponibles per 

part de l’alumnat. Ha mantingut la connexió amb la resta d’activitats 

i ha incorporat elements nous per enriquir l’experiència i afavorir a 

l’aprenentatge significatiu. 

- S’han complert els terminis proposats i s’han presentat les 

produccions en un correcte format i contingut.   
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 REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

  

ALUMNE/A:  Alumna            DATA: 25/4/19 

  

Nº SESSIÓ: 5             ACTIVITAT REALITZADA: Fem 

de meteoròlegs! 

MESTRES:  MEE i Laura Morales     

        

INDICADORS  SÍ  A  
VEGADES  

NO  

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne        

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat.  X    

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades.  X    

Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.   X    

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge.  

X    

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu 

company.  

X    

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les 

tasques.  

 X   

Avalua alternatives per donar millor resposta als plantejaments.  X    

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica.  X    

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut.  X    

Bloc 2. Actitud de l’alumne      

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes.  X    

Mostra una actitud activa durant tota la sessió.  X    

Es mostra motivat i interessat per les tasques.  X    

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió.  X    

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes.   X   

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats.  X    

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte.  X    

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa.  

X    

Bloc 3. Adequació de les activitats      

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu de l’alumne.  X    

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne.  X    

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts.  X    

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne.  X*    
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El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient.  X    

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat.  

X    

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat.  

X    

OBSERVACIONS        

Sobre el desenvolupament de l’alumna 

- L'alumna es presenta a la sessió alegre, entusiasmada i amb 

moltes ganes de continuar amb el programa. 

- Junt els seus companys, comencen a llegir les instruccions i la 

informació per poder desenvolupar l'activitat. 

- Tots dos pregunten a les mestres la finalitat de crear un mapa del 

temps. Aquestes expliquen que han de fer una tipologia d'estudi de 

recerca per comprovar quin és el clima freqüent en el mes de juny 

per les dates fixades. Han de realitzar una comparativa dels últims 

2-3 anys per comprovar quin és el clima que normalment es dóna 

en aquesta localitat. Tot va unit al projecte, ja que per crear el 

programa convé conèixer quin temps farà i preparar el material i la 

vestimenta necessària acord a aquest factor. 

- De seguida entren en matèria i inicien la pràctica. Amb molta 

motivació i interès, l'alumna comença a plantejar idees de com 

abordar l'activitat i com poden crear els mapes visuals i divertits per 

atraure els seus companys. Tot i que a l'activitat es proposa fer-ho 

amb un document Word, l'alumna proposa la idea de fer-ho amb el 

programa PowerPoint, per poder ficar interacció i efectes als 

símbols meteorològics i poder fer una simulació com la dels 

meteoròlegs que expliquen el temps als noticiaris. 

- En aquest punt, tot i que no durant tota la sessió, l’alumna esdevé 

un líder positiu, ja que explica al company i a les mestres com ella 

planteja fer l’activitat de manera dinàmica i interactiva.  

- Realitzen conjuntament la recerca de la informació sobre la 

meteorologia dels dos últims anys a Vilanova de Sau. Tots dos 

verifiquen i analitzen la informació i seleccionen aquella que 

consideren més adequada. Busquen en diferents fonts dades per 

poder contrastar i comprovar la fiabilitat de la informació que 

ofereix cada font revisada.  

- Amb l’alumne debaten i argumenten quina seria la millor manera 

de plantejar l’activitat perquè esdevingui atractiva i generi interès a 
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la resta de companys. Proposen alternatives i punts de vista, i 

consensuadament, escullen la millor opció.  

- Qualsevol decisió presa durant la sessió, és consensuada entre els 

infants i presentada a les mestres perquè puguin obtenir un 

vistiplau. Tanmateix, es recalca als alumnes que aquest projecte 

és per i per a ells i que són lliure de plantejar l’activitat com ells 

considerin. Les fitxes instructives només volen guiar l’activitat, però 

el producte final ho decideixen ells.  

Sobre l’actitud de l’alumna 

- L'alumna sempre mostra una actitud positiva i moltes ganes de 

treballar. 

- S'implica amb màxim en totes les tasques, encara que algunes no 

puguin resultar tan motivadores com altres. 

- En cada sessió, des de principi a fi, mostra implicació, s'esforça per 

obtenir els millors resultats, sense ser competitiva, i treballar 

cooperativament amb el seu company de manera molt satisfactòria 

i correcta. No perd la motivació en cap moment de la sessió, i inclús 

a vegades s’observa com esdevé una líder positiva, guiant i 

conduint la pràctica. 

- En cada proposta aporta idees significatives per al 

desenvolupament de l’activitat i demostra iniciativa en cada 

plantejament. 

- Es mostra molt correcta durant la presa de decisions i argumenta 

les seves aportacions amb molt respecte. No intenta imposar el 

seu criteri.  

- Interactua constantment amb el seu company i les mestres i 

sempre consensua cada plantejament amb l’objectiu de verificar 

que s’està produint una resposta correcta. 

Sobre les activitats plantejades 

- L’activitat ha esdevingut senzilla però accessible i acord amb el 

nivell maduratiu i cognitiu dels alumnes. 

- L’alumna comenta que aquesta activitat li ha agradat però que no 

ha esdevingut tan motivadora com les altres, així i tot,  ha gaudit 

fent-la amb el seu company i explica que poder presentar els 

mapes com si fos una presentadora dels informatius que anuncia 

el temps, li entusiasma i li resulta molt interessant.  
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- Tot i no presentar un nivell cognitiu alt, l’activitat ha resultat 

motivadora i interessant, encara que menys que les anteriors. Així 

i tot, els alumnes l’han valorat positivament i no han presentat cap 

actitud reticent o signes de desinterès mentre es portava a la 

pràctica. 

- Els materials i recursos emprats han esdevingut correctes per al 

seu desenvolupament i han afavorit la producció de la pràctica.  

- La proposta ha permès la transversalitat dels continguts, així com 

evidenciar aprenentatges i coneixements previs disponibles per 

part de l’alumnat. Ha mantingut la connexió amb la resta d’activitats 

i ha incorporat elements nous per enriquir l’experiència i afavorir a 

l’aprenentatge significatiu. 

- El canvi de recurs que ha proposat l’alumna per presentar els 

mapes de manera interactiva i dinàmica, ha estat una idea 

significativament útil, valorada de manera molt positiva i favorable 

per les mestres. 

- S’han complert els terminis proposats i s’han presentat les 

produccions en un correcte format i contingut.   

  

 Rúbrica d’observació sessió 6 

REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

  

ALUMNE/A:  Alumna            DATA: 25/4/19 

  

Nº SESSIÓ: 5             ACTIVITAT REALITZADA: Fem 

de meteoròlegs! 

MESTRES:  MEE i Laura Morales     

        

INDICADORS  SÍ  A  
VEGADES  

NO  

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne        

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat.  X    

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades.  X    

Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.   X    
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Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge.  

X    

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu 

company.  

X    

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les 

tasques.  

 X   

Avalua alternatives per donar millor resposta als plantejaments.  X    

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica.  X    

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut.  X    

Bloc 2. Actitud de l’alumne      

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes.  X    

Mostra una actitud activa durant tota la sessió.  X    

Es mostra motivat i interessat per les tasques.  X    

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió.  X    

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes.   X   

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats.  X    

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte.  X    

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa.  

X    

Bloc 3. Adequació de les activitats      

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu de l’alumne.  X    

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne.  X    

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts.  X    

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne.  X*    

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient.  X    

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat.  

X    

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat.  

X    

OBSERVACIONS        
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Sobre el desenvolupament de l’alumna 

- L'alumna es presenta a la sessió alegre, entusiasmada i amb 

moltes ganes de continuar amb el programa. 

- Junt els seus companys, comencen a llegir les instruccions i la 

informació per poder desenvolupar l'activitat. 

- Tots dos pregunten a les mestres la finalitat de crear un mapa del 

temps. Aquestes expliquen que han de fer una tipologia d'estudi de 

recerca per comprovar quin és el clima freqüent en el mes de juny 

per les dates fixades. Han de realitzar una comparativa dels últims 

2-3 anys per comprovar quin és el clima que normalment es dóna 

en aquesta localitat. Tot va unit al projecte, ja que per crear el 

programa convé conèixer quin temps farà i preparar el material i la 

vestimenta necessària acord a aquest factor. 

- De seguida entren en matèria i inicien la pràctica. Amb molta 

motivació i interès, l'alumna comença a plantejar idees de com 

abordar l'activitat i com poden crear els mapes visuals i divertits per 

atraure els seus companys. Tot i que a l'activitat es proposa fer-ho 

amb un document Word, l'alumna proposa la idea de fer-ho amb el 

programa PowerPoint, per poder ficar interacció i efectes als 

símbols meteorològics i poder fer una simulació com la dels 

meteoròlegs que expliquen el temps als noticiaris. 

- En aquest punt, tot i que no durant tota la sessió, l’alumna esdevé 

un líder positiu, ja que explica al company i a les mestres com ella 

planteja fer l’activitat de manera dinàmica i interactiva.  

- Realitzen conjuntament la recerca de la informació sobre la 

meteorologia dels dos últims anys a Vilanova de Sau. Tots dos 

verifiquen i analitzen la informació i seleccionen aquella que 

consideren més adequada. Busquen en diferents fonts dades per 

poder contrastar i comprovar la fiabilitat de la informació que 

ofereix cada font revisada.  

- Amb l’alumne debaten i argumenten quina seria la millor manera 

de plantejar l’activitat perquè esdevingui atractiva i generi interès a 

la resta de companys. Proposen alternatives i punts de vista, i 

consensuadament, escullen la millor opció.  

- Qualsevol decisió presa durant la sessió, és consensuada entre els 

infants i presentada a les mestres perquè puguin obtenir un 

vistiplau. Tanmateix, es recalca als alumnes que aquest projecte 
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és per i per a ells i que són lliure de plantejar l’activitat com ells 

considerin. Les fitxes instructives només volen guiar l’activitat, però 

el producte final ho decideixen ells.  

Sobre l’actitud de l’alumna 

- L'alumna sempre mostra una actitud positiva i moltes ganes de 

treballar. 

- S'implica amb màxim en totes les tasques, encara que algunes no 

puguin resultar tan motivadores com altres. 

- En cada sessió, des de principi a fi, mostra implicació, s'esforça per 

obtenir els millors resultats, sense ser competitiva, i treballar 

cooperativament amb el seu company de manera molt satisfactòria 

i correcta. No perd la motivació en cap moment de la sessió, i inclús 

a vegades s’observa com esdevé una líder positiva, guiant i 

conduint la pràctica. 

- En cada proposta aporta idees significatives per al 

desenvolupament de l’activitat i demostra iniciativa en cada 

plantejament. 

- Es mostra molt correcta durant la presa de decisions i argumenta 

les seves aportacions amb molt respecte. No intenta imposar el 

seu criteri.  

- Interactua constantment amb el seu company i les mestres i 

sempre consensua cada plantejament amb l’objectiu de verificar 

que s’està produint una resposta correcta. 

Sobre les activitats plantejades 

- L’activitat ha esdevingut senzilla però accessible i acord amb el 

nivell maduratiu i cognitiu dels alumnes. 

- L’alumna comenta que aquesta activitat li ha agradat però que no 

ha esdevingut tan motivadora com les altres, així i tot,  ha gaudit 

fent-la amb el seu company i explica que poder presentar els 

mapes com si fos una presentadora dels informatius que anuncia 

el temps, li entusiasma i li resulta molt interessant.  

- Tot i no presentar un nivell cognitiu alt, l’activitat ha resultat 

motivadora i interessant, encara que menys que les anteriors. Així 

i tot, els alumnes l’han valorat positivament i no han presentat cap 

actitud reticent o signes de desinterès mentre es portava a la 

pràctica. 
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- Els materials i recursos emprats han esdevingut correctes per al 

seu desenvolupament i han afavorit la producció de la pràctica.  

- La proposta ha permès la transversalitat dels continguts, així com 

evidenciar aprenentatges i coneixements previs disponibles per 

part de l’alumnat. Ha mantingut la connexió amb la resta d’activitats 

i ha incorporat elements nous per enriquir l’experiència i afavorir a 

l’aprenentatge significatiu. 

- El canvi de recurs que ha proposat l’alumna per presentar els 

mapes de manera interactiva i dinàmica, ha estat una idea 

significativament útil, valorada de manera molt positiva i favorable 

per les mestres. 

- S’han complert els terminis proposats i s’han presentat les 

produccions en un correcte format i contingut.   

  

REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

  

ALUMNE/A: Alumna          DATA: 30/4/19 

  

Nº SESSIÓ: 6           ACTIVITAT REALITZADA: 

Dissenyem el programa de les 

Colònies 

MESTRES:  MEE i Laura Morales 

        

INDICADORS  SÍ  A  
VEGADES  

NO  

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne        

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat.  X   

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades.  X   

Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.   X   

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge.  

X   

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu company.  X   

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les tasques.  X   

Avalua alternatives per donar millor resposta als plantejaments.  X   

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica.  X   

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut.  X   
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Bloc 2. Actitud de l’alumne     

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes.  X   

Mostra una actitud activa durant tota la sessió.  X   

Es mostra motivat i interessat per les tasques.  X   

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió.  X   

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes.  X   

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats.  X   

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte.  X   

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa.  

X   

Bloc 3. Adequació de les activitats     

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu de l’alumne.  X   

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne.  X   

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts.  X   

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne.  X   

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient.   X*  

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat.  

X   

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat.  

X   

OBSERVACIONS     

Sobre el desenvolupament de l’alumne 

- L’alumna mostra la mateixa actitud que en cada sessió. Ganes de 

descobrir la nova activitat, motivació i il·lusió per elaborar cada 

proposta i molta implicació i esforç per aconseguir una feina ben 

feta. 

- Els dos infants llegeixen atentament la informació sobre l’activitat 

plantejada. L’alumna es mostra molt entusiasmada per poder crear 

una revista i que ells siguin els dissenyadors d’aquesta. Li agrada 

molt dibuixar i crear històries i li resulta motivador, interessant i 

satisfactori poder elaborar la revista a partir de les idees del seu 

company i les pròpies.  

- Tots dos alumnes, llegeixen detingudament tots els passos que 

han de seguir per poder realitzar el programa a través del format 

revista. Aquesta idea sembla que els ha resultat interessant i 

motivadora, ja que com se’ls hi ha comentat, tenen total llibertat i 

autonomia per escollir el disseny d’aquesta revista i presentar el 

contingut com desitgin incloent tots els punts proposats.   
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- En aquesta activitat s’observa a l’alumne decidit, amb molta 

iniciativa i guiant la proposta, consensuant les idees amb l’alumna. 

- De manera conjunta, decideixen el nom de la revista i escullen quin 

format li donaran a cada contingut.  

- Treballen de manera cooperativa durant tota la sessió, argumenten 

les seves aportacions i comenten amb les mestres possibilitats i 

alternatives per enfocar la temàtica. 

- Cada decisió que prenen durant la pràctica, la fan de manera 

conjunta i tots dos treballen la mateixa activitat aportant els seus 

punts de vista per enriquir-la. No es divideixen les tasques, sinó 

que treballen de manera significativa i constructiva.  

- Tots dos alumnes han esdevingut líders positius en aquesta 

activitat, ja que s’han donat suport, han guiat la tasca i han elaborat 

i organitzat la temàtica i el contingut de manera cooperativa.  

Sobre l’actitud de l’alumne 

- L’alumna com sempre arriba alegre, motivada i molt entusiasmada 

a la sessió.  

- Sempre mostra una actitud predisposada i d’implicació per realitzar 

qualsevol dels plantejaments. 

- S’observa en ella com gaudeix per aquest model d’aprenentatge i 

es compromet de manera notable en cada tasca sense mostrat 

rebuig o neguit per participar en aquest programa. 

- En aquesta sessió, segueix amb la seva actitud activa, mostrant 

compromís per la tasca i aportant idees claus per al 

desenvolupament de l’activitat. 

- Interactua constantment amb les mestres i el seu company. Entre 

ells es donen suport i s’organitzen per trobar la resposta adequada 

a cada plantejament. Debaten i argumenten cada idea proposada 

per arribar a una idea comú.   

- Es mostra molt oberta, participativa i entusiasmada de crear el 

contingut i els productes que després ensenyaran als seus 

companys. 

- Igual que el seu company amb ella, l’alumna està molt pendent del 

seu company. 

Sobre el plantejament de l’activitat 

- Aquesta activitat tot i no presentar un nivell alt de cognició esdevé 

dinàmica, lúdica i funcional. Els alumnes han de mostrar-se 
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creatius  i intentar plasmar a través d’una revista, la informació que 

han anat recopilant durant el desenvolupament de cada activitat 

del programa. 

- La proposta ha esdevingut accessible per als infants, adaptada al 

seu nivell maduratiu i cognitiu i ha permès potenciar tant la 

motivació com la creativitat.  

- L’ús de les TIC ha estat clau, per poder crear el producte en format 

revista, d’una forma més dinàmica i visual, connectant tots els 

continguts treballats i els aprenentatges ja assolits per part dels 

infants.  

- Els materials i recursos emprats han esdevingut funcionals i 

correctes per al desenvolupament de la tasca d’acord amb el 

disseny de revista que han volgut crear els dos alumnes.  

- La proposta ha continuat en la línia de totes les anteriors, és a dir, 

ha permès la transversalitat dels coneixements, l’ús de les TIC com 

eina per a l’aprenentatge significatiu, funcional i enriquidor, ha 

esdevingut creativa i motivadora i els alumnes han pogut gaudir de 

l’aprenentatge i treballar de manera cooperativa i autònoma.  

- El temps dedicat a aquesta activitat ha resultat certament limitat. 

Ha donat temps de poder dur a terme cada plantejament, però no 

s’ha pogut fer una revisió final del producte. Tanmateix, a la 

propera sessió es revisarà el contingut i es realitzaran les 

modificacions que es considerin convenients.  

  

 Rúbrica d’observació sessió 7-8 

REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

  

ALUMNE/A:  Alumne                DATA: 2/5/19-7/5/19 

 

Nº SESSIÓ: 7-8           ACTIVITAT 

REALITZADA:             

Preparació presentació 

MESTRES: MEE i Laura Morales  
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INDICADORS  SÍ  A  
VEGADES  

NO  

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne        

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat.  X   

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades.  X   

Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.   X   

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge.  
X   

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu company.  X   

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les tasques.  X   

Avalua alternatives per donar millor resposta als plantejaments.  X   

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica.  X   

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut.  X   

Bloc 2. Actitud de l’alumne     

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes.  X   

Mostra una actitud activa durant tota la sessió.  X   

Es mostra motivat i interessat per les tasques.  X   

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió.  X   

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes.  X   

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats.  X   

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte.  X   

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa.  
X   

Bloc 3. Adequació de les activitats     

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu de l’alumne.  X   

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne.  X   

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts.  X   

L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne.  X   

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient.  X*   

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat.  
X   

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat.  
X   

OBSERVACIONS     

Es decideix realitzar una única rúbrica d’observació per analitzar i avaluar 

els infants a través de l’observació, en les dues sessions previstes per a la 

preparació de la presentació oral del programa, així com, per crear el 
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producte audiovisual on apareixeran exposades cada una de les 

produccions realitzades.  

Abans de començar la pràctica, les mestres i els dos alumnes analitzen, a 

mode de síntesi, el transcurs del programa i valoren les propostes que 

s’han dut a terme per realitzar aquest projecte.  

Sobre el desenvolupament de l’alumne 

- L'alumne realitza de manera reflexiva la seva valoració sobre el 

transcurs del programa així com, analitza cada proposta i exposa 

quines li han resultat més motivadores i més interessants. 

- Tots dos alumnes repassen cada activitat, per començar a 

organitzar la informació que serà plasmada a la presentació del 

programa. Revisen les tasques i el material que han creat, així com, 

recorden quins passos van seguir per poder portar a terme cada 

plantejament. 

- Llegeixen les instruccions, les quals recullen les preguntes inicials 

amb què es va iniciar el projecte per poder tenir una guia de com 

enfocar el treball. Després d'aquesta lectura prèvia, comencen a 

proposar idees, aportacions i maneres de plasmar la informació i 

crear la presentació audiovisual. 

- Organitzen la informació de manera clara i lògica, per començar a 

crear el contingut a través de la presentació PowerPoint. 

- Els dos alumnes, estructuren i organitzen l'activitat, proposant 

idees, descartant aquelles que no resulten tan atractives o 

enriquidores, i de manera autònoma comencen a realitzar 

l'audiovisual. 

- Consulten entre ells cada proposta i amb les mestres resolent 

dubtes o demanen suport per comprovar que l'elecció escollida és 

correcta per al desenvolupament de l'activitat. 

- L'alumne amb l'aprovació i l'acceptació de la seva companya, 

proposa que el vídeo inclogui imatges dels materials i les 

produccions, però que aquestes també es puguin presentar en el 

format real amb el qual s'han realitzat. És a dir, que els materials 

que ho permetin es puguin presentar de manera manipulativa als 

companys i mestres per crear connexions amb aprenentatges i 

coneixements previs i generar una experiència d'aprenentatge 

enriquidora. 
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- Els dos alumnes treballen de manera cooperativa i constructiva, 

aprofitant els punts forts de cada un per poder crear un producte de 

qualitat. L'alumne domina molt les tecnologies i presenta moltes 

idees innovadores, dinàmiques i lúdiques per plasmar el contingut 

a través del vídeo. El domini de les tecnologies i la creativitat de 

l'alumna per presentar imatges o per explicar històries i/o fets, 

formen un tàndem positiu que es veu reflectit en cada producció. 

En aquesta, concretament, els dos alumnes debaten com presentar 

el contingut. En aquest sentit, l'alumne esdevé el líder positiu en 

aquelles activitats més tecnològiques, pràctiques i manipulatives, 

en canvi, l'alumna respon notablement a la part més creativa, 

representativa i expressiva del projecte. 

- L'alumne proposa que tota la presentació pugui ser interactiva, 

evitant la sobrecàrrega d'informació. Aposta per captar l'atenció de 

l'alumnat i dels mestres durant tota la intervenció a través d'imatges 

il·lustratives del contingut i del dinamisme de la presentació. 

- Els dos alumnes desenvolupen l'activitat amb molta implicació, 

concentrats en la feina i determinant cada plantejament de manera 

reflexiva i conjunta. 

- Ells mateixos decideixen crear cada diapositiva de la presentació a 

la vegada que dissenyen el guió, la pauta amb el text per presentar 

el contingut com si fos una notícia de l'escola. Ha estat criteri seu, 

organitzar d'aquesta manera les dues sessions, ja que com 

expliquen, fer-ho així els hi resulta més ordenat i els hi permet crear 

el text d'acord amb cada producció i seguint el format acordat: una 

notícia breu. 

Sobre l’actitud de l’alumne 

- L’alumne mostra la mateixa actitud que en la resta de sessió. Arriba 

motivat amb ganes i amb entusiasme. 

- L’alumne es mostra implicat en la tasca i amb actitud positiva per 

dur a terme l’activitat de manera conjunta amb la seva companya. 

- En aquesta activitat concreta, tots dos alumnes esdevenen líders 

positius, ja que entre els dos guien l’activitat, organitzen la tasca i 

es donen suport mutu en cada proposta plantejada.  

- Tots dos alumnes es mostren concentrats i implicats en la tasca i 

pràcticament no interactuen amb les mestres, únicament per 
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resoldre alguns dubtes. Entre ells sí que comenten, debaten i 

prenen decisió deliberadament i consensuadament.  

- L’alumne presenta interès i compromís per la tasca sobretot a l’hora 

de mostrar a la seva companya les possibilitats que té el programa 

amb el qual fan la presentació audiovisual.   

Sobre l’activitat plantejada 

- Aquesta activitat no ha resultat tan motivadora però sí que ha 

esdevingut interessant i funcional. Aquesta activitat no ha estat 

pensada com a repte cognitiu per als infants, sinó com una activitat 

de síntesi en la qual es fa una retroalimentació de cada activitat 

plantejada durant el programa i en la qual s’han de posar en 

pràctica tots els coneixements i aprenentatges adquirits en el 

projecte i els que ja tenen assolits els infants. 

- Els alumnes a través d’aquesta activitat han de demostrar la seva 

capacitat reflexiva i crítica, així com, despertar la creativitat per 

crear a través de l’ús de les TIC un producte final que ha de poder 

ser presentat a una audiència. 

- És una activitat que permet valorar les capacitats i aptituds dels 

infants i que ajuda a les mestres a comprovar l’assoliment dels 

objectius establerts per aquest programa específic d’enriquiment 

extracurricular.  

- L’activitat ha esdevingut adequada al nivell maduratiu i cognitiu dels 

infants, ha resultat accessible i inclús ha permès desenvolupar-se 

des de l’autonomia dels dos infants. No ha requerit instruccions 

més enllà de les establertes com a guia.   

- Es considera que l’activitat ha esdevingut enriquidora per als 

infants, ha aconseguit la funcionalitat dels aprenentatges i ha 

permès posar en èmfasi i potenciar les seves capacitats cognitives 

i creatives 
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REGISTRE DOBSERVACIÓ PER AVALUAR EL DESENVOLUPAMENT DELS 

ALUMNES  PARTICIPANTS I L’ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

  

ALUMNE/A:  Alumne               DATA: 2/5/19-7/5/19 

 

Nº SESSIÓ: 7-8            ACTIVITAT 

REALITZADA:             

Preparació presentació 

MESTRES: MEE i Laura Morales  

        

INDICADORS  SÍ  A  
VEGADES  

NO  

Bloc 1. Desenvolupament de l’alumne        

Llegeix atentament les instruccions per realitzar l’activitat.  X   

Comença l’activitat seguint les instruccions plantejades.  X   

Proporciona idees útils i riques per al desenvolupament de l’activitat.   X   

Relaciona els seus coneixements previs i reflexiona sobre el seu procés 

d’aprenentatge.  

X   

Escolta, comparteix i dona suport a l’esforç i la dedicació del seu company.  X   

Assumeix un rol de líder positiu guiant i donant suport en totes les tasques.  X   

Avalua alternatives per donar millor resposta als plantejaments.  X   

Participa de manera congruent, crítica i reflexiva amb la temàtica.  X   

Realitza i entrega les activitats correctament en temps, forma i contingut.  X   

Bloc 2. Actitud de l’alumne     

Arriba a la sessió del programa amb entusiasme i ganes.  X   

Mostra una actitud activa durant tota la sessió.  X   

Es mostra motivat i interessat per les tasques.  X   

Interactua amb el company i les mestres durant la sessió.  X   

Esdevé un líder positiu en la realització de les propostes.  X   

Guia i ajuda al company en la realització de les activitats.  X   

Sol·licita l’ajuda de les mestres davant la indecisió o el dubte.  X   

En moments de desacord aporta arguments i opinions de manera 

respectuosa.  

X   

Bloc 3. Adequació de les activitats     

L’activitat ha resultat adequada al nivell maduratiu de l’alumne.  X   

L’activitat ha esdevingut accessible per a l’alumne.  X   

L’activitat ha permès la transversalitat dels continguts.  X   
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L’activitat ha resultat motivadora i interessant per a l’alumne.  X   

El temps dedicat a l’activitat ha resultat suficient.  X*   

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de 

l’activitat.  

X   

L’ús de les TIC ha esdevingut útil, eficaç i factible per desenvolupar 

l’activitat.  

X   

OBSERVACIONS     

Es decideix realitzar una única rúbrica d’observació per analitzar i avaluar 

els infants a través de l’observació, en les dues sessions previstes per a 

la preparació de la presentació oral del programa, així com, per crear el 

producte audiovisual on apareixeran exposades cada una de les 

produccions realitzades.  

Abans de començar la pràctica, les mestres i els dos alumnes analitzen, a 

mode de síntesi, el transcurs del programa i valoren les propostes que 

s’han dut a terme per realitzar aquest projecte.  

Sobre el desenvolupament de l’alumna 

- L'alumna realitza de manera reflexiva la seva valoració sobre el 

transcurs del programa així com, analitza cada proposta i exposa 

quines li han resultat més motivadores i més interessants. 

- Tots dos alumnes repassen cada activitat, per començar a 

organitzar la informació que serà plasmada a la presentació del 

programa. Revisen les tasques i el material que han creat, així 

com, recorden quins passos van seguir per poder portar a terme 

cada plantejament. 

- Llegeixen les instruccions, les quals recullen les preguntes inicials 

amb què es va iniciar el projecte per poder tenir una guia de com 

enfocar el treball. Després d'aquesta lectura prèvia, comencen a 

proposar idees, aportacions i maneres de plasmar la informació i 

crear la presentació audiovisual. 

- Organitzen la informació de manera clara i lògica, per començar a 

crear el contingut a través de la presentació PowerPoint. 

- Els dos alumnes, estructuren i organitzen l'activitat, proposant 

idees, descartant aquelles que no resulten tan atractives o 

enriquidores, i de manera autònoma comencen a realitzar 

l'audiovisual. 
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- Consulten entre ells cada proposta i amb les mestres resolent 

dubtes o demanen suport per comprovar que l'elecció escollida és 

correcta per al desenvolupament de l'activitat. 

- Els dos alumnes treballen de manera cooperativa i constructiva, 

aprofitant els punts forts de cada un per poder crear un producte 

de qualitat. L'alumne domina les tecnologies i presenta moltes 

idees innovadores, dinàmiques i lúdiques per plasmar el contingut 

a través del vídeo. Aquest domini de les tecnologies per part de 

l'alumne unit a la creativitat que mostra l'alumna presentar imatges 

o per explicar històries i/o fets, formen un tàndem positiu que es 

veu reflectit en cada producció. En aquesta, concretament, els dos 

alumnes debaten com presentar el contingut. En aquest sentit, 

l'alumne esdevé el líder positiu en aquelles activitats més 

tecnològiques, pràctiques i manipulatives, en canvi, l'alumna 

respon notablement a la part més creativa, representativa i 

expressiva del projecte. 

- L'alumna, sempre considerant l'opinió del seu company i el seu 

suport, proposa idees per crear el guió de la presentació. 

Concretament, aposta per realitzar la presentació simulant un 

programa de notícies de l'escola, explicant cada proposta com si 

fos una notícia que es dóna suport de la imatge que apareix darrere 

dels dos presentadors (els dos alumnes). 

- Els dos alumnes desenvolupen l'activitat amb molta implicació, 

concentrats en la feina i determinant cada plantejament de manera 

reflexiva i conjunta. 

- Ells mateixos decideixen crear cada diapositiva de la presentació 

a la vegada que dissenyen el guió, la pauta amb el text per 

presentar el contingut com si fos una notícia de l'escola. Ha estat 

criteri seu, organitzar d'aquesta manera les dues sessions, ja que 

com expliquen, fer-ho així els hi resulta més ordenat i els hi permet 

crear el text d'acord amb cada producció i seguint el format acordat: 

una notícia breu. 

Sobre l’actitud de l’alumna 

- L’alumna com sempre es mostra activa, motivada i entusiasmada 

per dur a terme una nova activitat del programa. 
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- Es mostra participativa i molt creativa en cada una de les propostes 

que es presenten en aquesta sessió. 

- Mostra interès per la tasca i donar suport en cada decisió presa 

amb el seu company. 

- Tots dos alumnes es mostren concentrats i implicats en la tasca i 

pràcticament no interactuen amb les mestres, únicament per 

resoldre alguns dubtes. Entre ells sí que comenten, debaten i 

prenen decisió deliberadament i consensuadament.   

- En aquesta activitat concreta, tots dos alumnes esdevenen líders 

positius, ja que entre els dos guien l’activitat, organitzen la tasca i 

es donen suport mutu en cada proposta plantejada.  

- L’alumna mostra satisfacció durant la realització de la tasca, 

sobretot quan s’accepta la seva proposta de presentació del 

programa en format telenotícies.  

Sobre l’activitat plantejada 

- Aquesta activitat no ha resultat tan motivadora però sí que ha 

esdevingut interessant i funcional. Aquesta activitat no ha estat 

pensada com a repte cognitiu per als infants, sinó com una activitat 

de síntesi en la qual es fa una retroalimentació de cada activitat 

plantejada durant el programa i en la qual s’han de posar en 

pràctica tots els coneixements i aprenentatges adquirits en el 

projecte i els que ja tenen assolits els infants. 

- Els alumnes a través d’aquesta activitat han de demostrar la seva 

capacitat reflexiva i crítica, així com, despertar la creativitat per 

crear a través de l’ús de les TIC un producte final que ha de poder 

ser presentat a una audiència. 

- És una activitat que permet valorar les capacitats i aptituds dels 

infants i que ajuda a les mestres a comprovar l’assoliment dels 

objectius establerts per aquest programa específic d’enriquiment 

extracurricular.  

- L’activitat ha esdevingut adequada al nivell maduratiu i cognitiu 

dels infants, ha resultat accessible i inclús ha permès 

desenvolupar-se des de l’autonomia dels dos infants. No ha 

requerit instruccions més enllà de les establertes com a guia.   

Es considera que l’activitat ha esdevingut enriquidora per als 

infants, ha aconseguit la funcionalitat dels aprenentatges i ha 
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permès posar en èmfasi i potenciar les seves capacitats cognitives 

i creatives. 

   

 Rúbrica d’observació sessió 9 (darrera sessió) 

REGISTRE D’OBSERVACIÓ PER AVALUAR LA PRESENTACIÓ FINAL DEL 

PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

 

ALUMNE/A: Alumne i Alumna    DATA: 9/05/19 

 

Nº SESSIÓ: 9       ACTIVITAT REALITZADA:  

        Presentació i exposició del 

         programa 

MESTRES: MEE i Laura Morales 

    

INDICADORS SÍ A 

VEGADES 

NO 

Bloc 1. Desenvolupament dels alumnes durant la presentació    

Els alumnes presenten a l’audiència el treball que s’exposarà. X   

Expliquen en què consisteix el programa i quins han sigut els propòsits i 

objectius d’aquest projecte. 

X   

Proporcionen la informació de manera clara, estructurada i raonada. X   

Expliquen i relacionen coneixements previs amb el contingut que exposa 

de cada proposta.  

 X  

Expliquen amb detall cada proposta i activitat i mostren els productes que 

han elaborat. 

X   

Escolten, comparteixen i donen suport a l’esforç i la dedicació del seu 

company durant la presentació. 

X   

L’exposició és fluida durant tota la presentació i es cometen pocs errors o 

no es comenten.  

X   

Exposen el contingut amb veu clara, bona vocalització i s’entén el 

missatge que es vol transmetre.  

X   

Atrauen el públic i mantenen l’interès durant tota l’exposició. X   

Desenvolupen l’exposició activament, amb dinamisme i entreteniment 

seguint el format de presentació establert. 

X   

Organitzen correctament la participació del públic en el torn de preguntes. X   

Bloc 2. Actitud dels alumnes durant la presentació    

Els alumnes es mostren entusiasmats i amb interès durant tota la sessió. X   

Mostren una actitud activa i de motivació durant tota la sessió. X   
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Interactuen entre ells i amb l’audiència espectadora durant tota la 

presentació.  

X   

Es donen suport i es guien durant l’exposició i explicació de cada 

proposta. 

X   

Es mostren contents, alegres i satisfets durant l’exposició X   

Els alumnes actuen amb responsabilitat, criteri i de manera reflexiva 

durant l’exposició i en el torn de preguntes.  

X   

Bloc 3. Presentació i exposició    

La presentació s’ha adaptat a la temàtica, les activitats i les produccions 

exposades. 

X   

L’exposició ha esdevingut accessible per a l’audiència espectadora. X   

La presentació ha esdevingut dinàmica, atractiva i interessant per a 

l’audiència.  

X   

La presentació ha resultat motivadora i ha despertat la curiositat dels 

oients. 

X   

El temps dedicat a la presentació ha estat suficient.  X   

Els materials i recursos utilitzats han afavorit el desenvolupament de la 

presentació. 

X   

La producció audiovisual ha esdevingut interactiva, lúdica i dinàmica.  X   

L’audiència espectadora ha gaudit de l’exposició, ha interactuat 

positivament i ha respectat la presentació dels alumnes.  

X   

OBSERVACIONS    

Es decideix fer una única rúbrica per avaluar l’exposició i la presentació 

del producte final del projecte, perquè s’entén que és una activitat 

conjunta, en la qual els dos infants interactuen i expliquen el programa 

des de la seva experiència. Tots dos han treballat aquesta exposició i la 

resta d’activitats de manera cooperativa i col·laborativa i l’exposició és 

fruit de les seves idees, creacions i produccions. Es creu convenient no 

avaluar per separat als dos alumnes, perquè en aquesta sessió 

realitzaran l’exposició al mateix temps, compartint i dialogant entre ells. 

Tanmateix, es concretaran les observacions pertinents de cadascú si 

convé destacar algun aspecte individual.  

A trets generals es pot afirmar que els alumnes han complert amb totes 

les expectatives fixades en ells no sol en aquesta presentació, sinó en tot 

el procés de creació del projecte. 
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Respecte a la presentació final, a continuació es detallaran les 

observacions i interpretacions que les mestres han determinat en aquesta 

última sessió del programa.  

Sobre el desenvolupament dels alumnes durant la presentació 

- Els dos alumnes comencen l’exposició amb nerviosisme però molt 

emocionats i amb moltes ganes de començar a explicar als seus 

companys, familiars i mestres tot el que han estat treballant durant 

aquest període de temps. 

- Comencen de manera molt correcta a explicar en què ha consistit 

el programa i quins objectius han aconseguit a través de la 

realització d’aquest projecte. 

- Els dos alumnes expliquen la decisió de presentar el projecte en 

format de notícies de l’escola i comenten amb el públic que al final 

de cada proposta, un dels dos o els dos, s’atansaran al públic com 

si fossin reporters amb un micròfon, per preguntar-los-hi que els 

hi ha semblat la proposta. Aquest és un aspecte que les mestres 

desconeixíem però ens ha resultat molt divertit, adaptat a la 

proposta i molt innovador. Sabíem que volien presentar el 

contingut com una notícia però desconeixíem que interaccionarien 

amb el públic d’aquesta manera.  

- Comencen l’exposició amb l’ordre que ells van decidir durant la 

preparació del guió, expliquen el contingut de manera clara i 

estructurada i van relacionant cada idea amb els coneixements 

apresos durant el programa. 

- A mesura que expliquen cada activitat, un dels dos alumnes, 

depenen de qui parla en aquell moment, reparteix les produccions 

que han elaborat perquè els espectadors les puguin veure i 

comprovar com s’han solucionat.  

- Exposen cada proposta i activitat explicant com ha estat 

elaborada, quines idees han tingut, com han utilitzat els materials 

i com han creat cada producció treballant de manera cooperativa. 

- Al llarg de tota la intervenció van explicant com han viscut 

l’experiència de treballar de forma conjunta i cooperativa en cada 

activitat.  
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- Interaccionen molt amb el públic per captar la seva atenció i fan 

preguntes sobre coneixements o aprenentatges relacionats amb 

la temàtica o amb l’activitat que estan explicant.  

- Durant tota l’exposició mantenen una actitud activa, de motivació 

i d’entusiasme.  

- Presenten el contingut amb fluïdesa, de manera clara, amb un to 

de veu alt sense ser estrident i intenten captar l’atenció del públic 

en tot moment. 

- Si el contingut ha presentat algun dubte o ha generat alguna 

pregunta del públic, de manera ordenada donen la paraula a la 

persona, s’atansen amb el micròfon i responen correctament a la 

qüestió plantejada.  

Sobre l’actitud dels alumnes durant la presentació 

- Al principi, sobretot l’alumne, es mostren nerviosos, impacients 

per començar i expectants de què arribi tot el públic per poder 

començar la presentació. 

- En el moment que comencen a parlar, s’observa com perden 

aquesta inquietud inicial i es mostren actius, motivats i molt 

energètics fins al final de la presentació.  

- La interacció entre ells és constant, igual que durant les sessions 

del programa, es donen suport, es guien i es complementen en 

cada informació que donen de les propostes.  

- En el cas de l’activitat en la qual s’havia d’utilitzar l’eina Google 

Maps, l’alumna explica la seva experiència inicial i comenta com 

el seu company li va donar pautes i recursos per saber-la utilitzar 

correctament i poder fer l’activitat de manera satisfactòria. 

- La seva actitud no decau en tota l’exposició, se’ls observa 

contents, animats, i molt compenetrats en cada intervenció.  

- Es segueix observant la motivació la implicació i el compromís per 

la tasca igual que passava durant les sessions del programa.  

- Es mostren atents en cada intervenció que fa l’altre i durant el torn 

de preguntes que proposen els espectadors. 

- Mostren respecte i tolerància i actuen amb paciència davant 

l’audiència espectadora. 
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Sobre la presentació i exposició 

- La presentació ha funcionat des del primer moment. Els alumnes 

han sabut captar l’atenció del públic des del primer moment a 

través del format de presentació, de la interacció constant que han 

mantingut amb el públic i la forma tan natural i clara d’explicar els 

continguts. 

- L’exposició dels fets ha sigut clara, dinàmica, i mostrar cada 

producció ha fet que els espectadors no perdessin l’interès. Així 

mateix, presentar el programa en format de revista, també ha 

resultat molt curiós i entretingut per al públic. 

- Tant els alumnes del programa com el públic han mostrat 

motivació per cada explicació i han interactuat, proposant 

preguntes relacionades amb la temàtica o inclús relacionant 

coneixements ja adquirits. 

- La presentació ha esdevingut un feedback constant entre els 

alumnes que exposaven el contingut i l’audiència espectadora.  

- No s’ha trencat mai el fil, no s’han produït silencis incòmodes i 

durant tota la sessió s’ha donat un clima agradable i de diversió.  

- A favor dels infants es pot dir que el públic ha estat molt atent, 

educat, participatiu i interessat durant tota la presentació. Ha 

interactuat amb els alumnes amb molt respecte i tenint cura de no 

interrompre o distorsionar la presentació. 

- Respecte als recursos emprats per poder realitzar la presentació, 

han estat molt adequats a l’explicació de la temàtica i de les 

activitats. El producte audiovisual s’ha reproduït correctament 

sense interferències, amb les estructures pensades fixes i sense 

cap alteració del contingut. Ha resultat interactiu, dinàmic, senzill 

d’entendre i no ha tingut una durada inapropiada per focalitzar 

l’atenció dels espectadors. 

- El temps dedicat a la presentació ha estat correcte, els alumnes 

han tingut temps d’explicar cada proposta amb detall i poder fer 

les interaccions corresponents o espontànies amb el públic.  

En definitiva, les mestres valorem la presentació amb una puntuació 

global excel·lent. Els alumnes han presentat els continguts 

satisfactòriament; s’han expressat de manera clara i organitzada; han 

compartit experiències i han relacionat coneixements amb els apresos 
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Annex 7. Entrevistes realitzades als alumnes i les famílies 

 

 Entrevista realitzada als alumnes 

  

ENTREVISTA AMB ELS ALUMNES PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA 

 

 Mestres (M): MEE i tutora (MT) i mestra Laura Morales (LM) 

 Alumnes: Martina (MRT), Josep (JP) 

 

Dia: 16 de maig de 2019 (Aula del programa) 

 

Les entrevistes realitzades amb els infants participants del programa pretenien fer-se 

per separat, individualment amb cada alumne per evitar que no es mostressin oberts en 

les reflexions o presentessin timidesa en parlar d’algun aspecte concret. Tanmateix, els 

propis alumnes han decidit que volen fer l’entrevista junts, perquè el projecte l’han estat 

elaborant de manera conjunta durant tot aquest temps i volen compartir aquesta última 

experiència. Les mestres no han posat cap impediment a aquesta decisió i accepten 

realitzar l’entrevista de manera conjunta.  

 

M (MT):  Bon dia, nois, com esteu, com va la setmana? 

 

A (MRT): Molt bé, amb la meva classe acabem de venir de fer educació física i ens ha 

comentat el mestre que a final de curs farem una festa de l’aigua. 

 

M (LM): Que bé! I tu Josep com et trobes? 

 

A (JP): Jo també molt bé, amb moltes ganes d’anar al viatge de final de curs, per poc 

no preparo la maleta (riu) 

 

durant el programa; han sabut captar l’atenció de l’audiència des del 

principi fins al final de la presentació i la interacció amb el públic ha estat 

molt correcta. Han transmès la seva motivació i entusiasme al públic i 

s’han mostrat contents, alegres i emocionats durant tota la sessió. En 

acabar, ells afirmen sentir-se valorats, satisfets i molt agraïts per com el 

públic s’ha comportat i ha ajudat a fer fàcil la presentació.  
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M (LM): (riuen) Ja sabem que tens moltes ganes. Bé nois sabeu perquè ens hem trobat 

no? Per parlar de què us ha semblat el programa i ens comenteu com us sentiu després 

d’haver participat en ell. Ja sabem que vau respondre els dos qüestionaris i que us ha 

resultat molt positiu i motivador fer aquest programa, però volem escoltar-vos i valorar 

les vostres percepcions i emocions des de la vostra experiència. A veure...qui vol 

començar. 

 

A (MRT): Jo, si no t’importa Josep. 

 

A (JP): Clar que no, comença tu. 

 

M (MT): A veure Martina, que ens vols explicar? 

 

A (MRT): Mira jo portava molts dies que a classe m’avorria molt, no sabia que fer, les 

activitats per a mi eren molt fàcils i les poques que feien que m’agradaven i em 

motivaven, com per exemple fer un petit projecte, doncs es feien en poques ocasions i 

la resta de vegades era tot igual que sempre. 

Quan la mare i el pare em van dir que des de l’escola havíeu pensat fer aquest programa 

per ajudar-nos a tenir interès per aprendre, a mi em va semblar una molt bona idea. 

Abans de començar el programa, ja pensava que com seria alguna cosa diferent a les 

que fem a la classe, doncs que seria divertit i que segurament m’agradaria. Quan ens 

vau dir que el tema que tractaria el programa era el de la sortida de final de curs, em 

vaig ficar super contenta, perquè tinc moltes ganes d’anar a la sortida i sincerament, 

poder ser nosaltres els que l’anàvem a organitzar... pues imagina’t, quina il·lusió. 

Us explico una mica com em vaig sentir en les sessions, si veieu que m’enrotllo me 

pareu que ja sabeu que jo parlo molt ràpid i no paro (riu). 

 

M (MT): Tranquil·la tu continua i després parlarà el Josep. Tu Josep si en alguna cosa 

estat d’acord o no hi estàs, pots intervenir també, no t’esperis. 

 

A (JP): Sí, sí jo vaig escoltant a la Martina i vaig pensar que dir. 

 

A (MRT): Continuo, doncs això jo a les sessions des del primer dia he anat molt motivada 

i amb moltes ganes de saber quines activitats ens tocaria preparar. Sabia que totes 

m’agradarien perquè el tema era molt xulo. Algunes m’han agradat més que unes altres, 

però en totes he intentat esforçar-me al màxim i poder donar el millor de mi, perquè 

gaudia fent-ho i sentia molt interès. L’ajuda i el suport del Josep han estat super 
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importants per poder fer les activitats. Els dos ens hem donat ajuda quan no teníem 

tanta destresa per fer una tasca i ens hem sortit gràcies a unir les nostres idees i 

capacitats. 

No hi hagut cap dia que no tingués ganes d’anar a fer el programa. Desitjava que fos 

dimarts i dijous a les 12:30h per quedar-me i veure que ens teníeu preparat. 

Inclús m’hauria agradat fer més activitats relacionades, perquè el tema tenia moltes 

possibilitats que podíem haver fet, però entenc que el temps és el temps. 

Ah! (exclama amb to alt) No vull oblidar-me de dir que m’ha agradat i motivat molt que 

ens permetéssiu fer les activitats segons el que nosaltres volíem transmetre. Vosaltres 

les mestres ens donàveu la guia però ens deixàveu fer el que nosaltres consideréssim 

per poder crear el material corresponent. He sentit que tenia responsabilitat i que tots 

dos havíem de treballar units per trobar la millor solució. He sentit que els dos érem els 

encarregats del programa i tot el que fèiem era responsabilitat nostra.  

Ara que parli una mica el Josep que jo parlo molt (riu). 

 

M (LM): Molt bé Martina i tu Josep, a veure, que penses del que ha dit la Martina i segons 

com has viscut tu el programa? 

 

A (JP): Estic totalment d’acord amb totes les idees que ha dit. Jo també em trobava a la 

classe avorrit i perdut. M’estaven deixant d’interessar i d’agradar totes les assignatures 

inclús medi social que és la que més m’agradava. Sempre treballàvem amb el llibre i no 

era res interessant fer-ho així. Com a molt ficàvem algun vídeo interessant però ja està, 

res més. 

Jo també vaig veure el programa com una manera d’aprendre diferent a la que teníem 

fins ara. Per això, quan els meus pares em van preguntar si volia anar, vaig dir que sí. 

Sincerament pensava, a poc que fem segur que és millor que el que fem a la classe. I 

no em vaig equivocar. 

El primer dia vaig arribar a la sessió molt motivat però també tímid i amb una mica de 

dubte de com seria el programa. Saber que era un projecte de la sortida de final de curs 

m’encantava perquè amo viatjar i fer esports d’aventura. Però tot i així, no sabia que 

faríem. La primera sessió la recordo una mica més pesada, perquè era l’inici però quan 

ens vau presentar la primera activitat, la meva actitud ja va ser una altra.  

 

M (LM): Sí, et recordem així en la primera sessió. Et mostraves com expectant, esperant 

veure què passaria i quan vas començar a fer la primera activitat, vas soltar tota l’energia 

que tenies guardada i vas canviar a una actitud molt activa. 
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A (JP): Sí, va ser com un canvi una mica exagerat però era real. La resta de sessions 

vaig gaudir molt de les feines sobretot en les que havíem de treballar amb el Google 

Maps o en l’última que havíem de preparar el vídeo. M’agraden molt les tecnologies, i 

per a mi va ser un regal poder treballar durant tot el projecte a través de les TIC. 

Treballar amb la Martina ha sigut fantàstic (es ruboritza), em fa vergonya dir-ho, però 

sense el suport que ens hem donat no podríem haver fet aquest projecte. Els dos hem 

tingut idees molt bones que juntes han servit per fer cada activitat correctament. 

Els punts febles d’un es contrastaven amb els punts forts de l’altre i ens ajudàvem 

mútuament per poder solucionar les activitats.  

 

M (MT): Teniu tota la raó. Les mestres estem molt orgulloses i satisfetes de com heu 

treballat de manera conjunta i cooperativa per trobar solució a cada plantejament. Ens 

ha resultat enriquidor veure com debatíeu, argumentàveu, proposàveu i descartàveu 

idees sempre des del respecte, la tolerància i l’acceptació. En cap de les sessions heu 

tingut males paraules o actituds negatives envers el treball o la persona. I això és 

admirable. Us volem preguntar com us sentiu després d’haver fet el programa?  

 

A (MRT): Jo sento que he tornat a tenir les mateixes ganes per aprendre que he sentit 

sempre. A vegades em fa vergonya segons amb qui parlo dir que a mi m’agrada estudiar 

i que m’ho passo bé investigant, buscant informació de temes... perquè sé que a molts 

nens de la meva classe això no els hi agrada... No sé, jo sento que el programa i 

vosaltres heu plantejat unes activitats que potser no és que fossin molt difícils però sí 

que eren motivadores, adequades a allò que a nosaltres ens agrada, perquè som nens 

encara i sobretot, per la meva part, he sentit que tenia una responsabilitat i he sentit que 

el treball tindria resultats positius si treballava de manera conjunta amb el meu company 

donant el millor que sé.  

Ja no penso tant que l’escola passa de mi o que no vol que estigui al centre, perquè ho 

he arribat a pensar. El fet de no sentir motivació per aprendre creia que era culpa de 

què el centre no m’entenia i a vegades pensava no fer les coses tan bé i fer-les com si 

no fos tan capaç... no sé si m’explico. 

 

M (LM): Potser el que vols dir és que volies passar desapercebuda i no mostrar les 

capacitats que tenies per no sentir-te diferent. 

 

A (MRT): Sí que crec que era això, volia sentir-me com se senten els meus companys 

a l’aula, no donar-li tanta importància a estudiar o aprendre... però sincerament, no era 
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capaç i per això me sentia malament a les classes i inclús alguna vegada m’he sentit 

trista i poc adaptada. 

En el moment que vam començar el programa, vaig començar a recuperar les ganes i 

la il·lusió per aprendre. Sentia que en aquestes sessions podia ser jo, mostrar les meves 

capacitats i coneixements sense sentir-me malament i mostrar tot el que sabia fer sense 

necessitat d’amagar-me o demostrar que no sé fer tan bé les coses. 

Jo treballant amb el Josep, m’he sentit com si treballés amb un bessó, amb una persona 

que m’entén, que és capaç de fer les mateixes coses que jo i no em criticarà o jutjarà 

per fer les coses bé.  

 

M (LM): Perdona, Josep, ara anem amb tu, però Martina has sentit alguna vegada que 

algú sentia rebuig per  tu per fer les coses amb més capacitat? 

 

A (JP): No passa res. 

 

A (MRT): No a la classe no he sentit que ningú em tractés malament, però sí que jo 

mateixa a vegades he pensat que potser per fer les coses sempre bé podria ofendre a 

algun company que li costa més com per exemple al .... (no fiquem el nom del company 

al qual es refereix). Jo sempre m’ofereixo a ajudar-los però no per fer-me la xula o per 

demostrar que ho sé fer millor, sinó perquè me surt ajudar als altres. 

Però si puc dir, després d’acabar el programa, que ara estic molt més motivada, he 

tornat a sentir ganes d’aprendre i interès per descobrir i investigar i vull que això també 

em passi a l’aula ordinària amb tots els meus companys. Vull i reclamo activitats per a 

tots que puguem gaudir i divertir-nos fent-les, com les que hem realitzat durant el 

programa. 

 

M (MT): Molt bé Martina, del tema de les activitats a l’aula ordinària, en parlarem 

després, ara escoltem al Josep que porta estona sense parlar. 

 

A (JP): No passa res, jo escolto el que diu la Martina, perquè sincerament comparteixo 

tot el que diu, perquè jo també m’he sentit així, a vegades. 

Per a mi el programa també ha sigut una manera de tornar a sentir motivació per 

aprendre i per conèixer. Jo sentia que a la classe no podia fer el que sé que fer. Em 

resultava molt fàcil fer totes les activitats que els mestres em manaven i aquelles 

activitats extres que tenien preparades per a mi, també eren molt fàcils i ràpides de fer. 

Jo vaig perdre l’interès quan veia que cada dia es feia el mateix, llibre, exercicis a llibreta, 

veure algun vídeo i poca cosa més. Al principi pensava que jo tenia la culpa, perquè 
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sempre hem treballat així i mai m’havia sentit d’aquesta manera, però quan sortia de 

l’escola jo seguia tenint ganes de veure vídeos sobre història, seguir llegint llibres 

d’avions i d’aventures, veure documentals o jugar amb el meu pare a concursos de la 

tele... per tant, em vaig adonar que el problema no era meu, sinó de com es feien les 

coses a l’escola. Però no em vaig sentir capaç de dir que m’estava passant perquè 

pensava que no em farien cas i que simplement la solució seria fer més feina.  

 

M (MT): De veritat senties que l’escola no t’estava atenent i no vas voler dir res?  

 

A (JP): Sí, no sé tampoc tenia culpa potser l’escola, eren moltes coses que m’afectaven 

només a mi, o això creia jo. Suposo que la senyoreta ... (no s’especifica el nom de la 

tutora) va veure que la meva actitud va canviar i a partir d’aquí les coses van ser diferents 

i va ser quan va començar el programa. Per a mi el programa durant aquest temps ho 

ha sigut tot. Com deia la Martina, m’he sentit atès, comprès, he sentit que podia posar 

en pràctica tots els meus aprenentatges, que podia mostrar les meves maneres de fer i 

sentir-me com sóc jo, un noi que li agrada estudiar, que li interessa la història i la 

geografia i que l’apassiona viatjar. Jo tinc amics, ells saben com sóc i com penso, però 

ells tenen altres coses a la ment que prioritzen més, com jugar a la Play Station. A mi 

també m’agrada, però no és important per a mi. El que m’importa és descobrir coses 

noves, crear, informar-me del que passa al món i m’interessa molt conèixer com hem 

evolucionat per arribar a com som ara. Aquestes coses no les puc compartir amb els 

meus amics perquè no presten atenció. En canvi, al programa sí que ho he pogut fer. A 

més el programa també m’ha donat l’oportunitat d’investigar sobre temes que van molt 

relacionats amb el meu futur, ja sabeu que vull ser pilot. Treballar els destins, a través 

del Google Maps, i temes com aquests, m’han fet aprendre més coses i valorar molt 

més els estudis de cara a la meva formació com a professional.  

La Martina també m’ha ajudat en aquest sentit, no només en la resolució de les activitats, 

sinó en adornar-me que tinc algú amb el qui comparteixo moltes coses, com per exemple 

les ganes, l’interès i la motivació per aprendre nous coneixements. 

Ella també ho ha dit, el treball que hem fet els dos junts ha sigut com si treballéssim amb 

un igual que nosaltres, ens hem entès, hem compartit idees, hem creat i hem treballat 

sense trepitjar-nos. 

 

A (MRT): Ens hem fet bons amics, perquè no sabíem que compartíem tantes coses i 

sobretot que seríem capaços d’acceptar-nos sense cap rivalitat ni competitivitat.  
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M (LM): Correcte, sí. Ens deixeu meravellades amb les vostres valoracions. És increïble 

com tots dos coincidiu que heu passat una etapa negativa, però gràcies al programa us 

heu enfortit i sobretot heu valorat el treball conjunt però també el que us ha aportat l’altre. 

Les mestres ens preguntem quina opinió teniu del programa en si mateix? 

 

A (MRT): Per a mi tot ha sigut bo. Des del tema en què s’ha basat el projecte fins a les 

activitats que hem realitzat... ah i el que més m’ha agradat és que ens deixéssiu llibertat 

per a crear el material com volguéssim.  

Jo m’he sentit com si fos l’encarregada, juntament amb el Josep, de fer aquest projecte 

i que per tant, teníem la responsabilitat de fer-ho bé perquè els nostres companys 

poguessin gaudir de les colònies.  

Jo no tinc cap queixa del programa ni de les activitats. Potser algunes eren més senzilles 

però altres, com el cas del Google Maps, jo no dominava tant i gràcies a l’ajuda del 

Josep i la meva dedicació a casa per aprendre, crec que vaig sortir endavant amb 

aquesta activitat. Totes les activitats necessitaven les nostres idees i aportacions per 

poder dur-les a terme, perquè la guia que ens donàveu ens ajudava però necessitaven 

cercar i ordenar la informació per poder realitzar les activitats.  

No sé què més puc dir, al qüestionari ja ho vaig explicar, suposo que ho heu vist. Ojalà 

aquestes activitats o projectes es poguessin fer amb tota la classe. És que estic segura 

que seria molt positiu per a tots, tant per a nosaltres com per als companys que tenen 

dificultats.  

 

M (LM): Alguna aportació més sobre el programa Martina? 

 

A (MRT): Sí, Bueno, això que per a mi el programa ha sigut un xut d’energia, de ganes 

d’aprendre, de tornar a creure que estudiant podré ser investigadora del càncer i... no 

sé què més dir... ah sí! Que crec que és molt important que projectes com aquest 

treballin totes les assignatures i estiguin pensats a partir del que a nosaltres ens motiva 

i ens interessa. A veure, sóc realista i no podem fer un projecte sobre les muntanyes 

russes perquè a tots ens agraden, però si buscar temàtiques comunes entre tots que es 

puguin treballar des de totes les àrees i que els aprenentatges serveixin per a la vida 

real. Que no es quedin a l’escola i ja està.   

 

M (MT): Molt bé Martina, les mestres et felicitem per aquesta aportació final, perquè som 

conscients i sabem, que els aprenentatges han d’estar contextualitzats i han de ser 

funcionals i enriquidors. No serveix aprendre un contingut per abocar-lo en una prova i 
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després oblidar-se d’ell. Per això, el programa tractava totes les matèries i àrees des 

d’un enfocament comú com és el del viatge de final de curs.  

Ara tu Josep, que penses del programa respecte a com t’ha ajudat a millorar?  

 

A (JP): Amb tot el que explica la Martina se m’acaben les idees (riuen tots). Comparteixo 

el mateix que ha dit ella. Per a mi el programa, més que fer les activitats, s’ha convertit 

en la manera de tornar a sentir que m’agrada aprendre i m’agrada estudiar. Les activitats 

han estat divertides i motivadores i aquest fet ha provocat en mi, interès i ganes de 

seguir aprenent.  

Fer el programa em suposava anar a l’escola content i amb alegria, sobretot els dies 

que teníem les sessions del programa. Perquè no ha suposat quedar-me una hora més 

per treballar, sinó que he sentit que la Martina i jo érem els creadors d’aquest projecte, 

que s’havia d’acabar correctament per ensenyar als nostres companys com serien les 

colònies. O sigui, no ha suposat un esforç quedar-se a fer les sessions del programa, al 

contrari, ha sigut un treballar que he gaudit, que he disfrutat, que m’ha agradat molt fer 

i que juntament amb la meva companya ens hem esforçat, implicat i dedicat al màxim 

perquè tot fos correcte i positiu. Anar a la classe normal, sí que era un esforç, perquè 

era poc interessant i a vegades molt avorrit. Però anar a fer el projecte, era com anar a 

fer alguna cosa que ens agradava, que faríem fora de l’escola per gust, perquè volem i 

perquè ens motiva.  

A més, el que més he valorat d’aquest programa, juntament amb el treball amb la 

Martina, són les felicitacions que ens van donar les mestres, els companys i les famílies 

quan vam presentar el projecte. Per a mi això, va ser un acabament rodó. Em vaig sentir, 

escoltat, atès i sobretot no vaig perdre la motivació en cap moment perquè veia que els 

meus companys i la resta de persones que estaven allí disfrutaven i estaven contentes 

pel nostre projecte.  

 

M (LM): Exacte, això que dius és molt positiu. Els espectadors que vau tenir a la 

presentació van gaudir d’ella, de vosaltres i van quedar meravellats de tot el treball que 

vau realitzar durant aquest temps. A nosaltres ens vam felicitar per lo bé que ho vau fer 

i per com us vau expressar per explicar els fets com si fos un noticiari. Els hi va agradar 

a tots molt.  

 

A (MRT): Sí, a ma mare també la van felicitar per com ho havíem fet de bé i li van dir 

que això els hi agradaria que ho fessin els seus fills també, perquè troben que va ser un 

projecte molt enriquidor i molt interessant. 
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M (LM): Bé nois, no ens queda gaire temps, només podem fer una última pregunta a 

tots dos, relacionada amb el tema que hem mencionat abans, sobre si creieu que hi ha 

possibilitat de fer aquest tipus d’intervencions amb tots el grup-classe. 

 

A (MRT): Mira jo sóc sincera, si fa falta, parlo amb el senyor director (riuen tots). Jo 

acabo aquest curs la primària i aniré a l’institut. Jo allí no sé com ho fan i vull anar a 

veure el centre perquè tinc una mica de por que em passi el mateix que em va passar 

abans de començar el programa. Tot i així, a favor dels meus companys, jo reclamo i 

exigeixo, és broma com ho dic eee, però desitjo que aquestes activitats es puguin fer a 

l’aula ordinària amb tots, amb grups repartits en els quals doncs l’encarregat sigui 

l’alumne que tira més i que pot donar suport als altres. Un dia vam provar de fer uns 

experiments, recordes que tu vas venir a donar suport? 

 

M (LM): Sí, sí que ho recordo 

 

A (MRT): doncs aquell dia ens ho vam passar super bé i vam aprendre moltíssim tots. 

Perquè jo que estava d’encarregada d’un dels grups, vaig ajudar a .... (nom d’un alumne 

que hem omès) a fer la tasca que li tocava i li va sortir genial i he de dir que era el pas 

més important perquè l’experiment sortís bé. Aquest només és un exemple, però vull dir 

que aquests projectes o activitats en grup en les que s’ha de fer recerca o resoldre 

alguna situació, són les que ens agraden, ens motiven i ens ajuden a aprendre a tots.  

Jo no veuré si això passa, però sí que m’agradaria que passes el proper curs. Si 

poguéssiu parlar amb el director i comentar la situació segur que estudieu la idea i es 

pot portar a terme. 

 

M (MT): En això estem nois, en valorar aquest programa per comprovar si aquesta 

tipologia pot ser factible i accessible per a tots els alumnes de l’aula ordinària, que segur 

que resultarà beneficiós per al vostre desenvolupament integral.  

Tu que en penses Josep?  

 

A (JP): Jo també penso que aquestes activitats s’han de fer amb tots els companys 

d’aula. De fet, tinc amics que van a una altra escola i que ells a part de treballar amb el 

llibre, treballen a través de racons. Nosaltres a vegades sí que fem alguna activitat 

puntual per racons d’assignatures, com jocs d’enginy o jocs d’ortografia, etc., però no 

tallers com tal. Potser començar des d’aquest punt podria resultar interessant. No fer tot 

basat en projectes, però si incloure 1 o 2 vegades a la setmana, tallers de les diferents 

assignatures que tenim. Segur que als alumnes ens motiva i ens interessa, perquè de 
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fet quan alguna vegada ho hem realitzat hem estat molt atents, amb més ganes i 

concentrats en cada taller.  

A mi em queda encara un curs per acabar la primària i m’agradaria poder veure tots 

aquests canvis abans de marxar i que continuessin en el propers cursos, que segur que 

als alumnes els hi resultarà positiu i voldran aprendre més del que ho fan.  

 

M (MT): Molt bé nois, doncs no tenim res més a dir-vos, perquè la veritat que heu estat 

molt sincers, reflexius i crítics tant amb la vostra implicació com amb la valoració del 

programa. 

Estem gratament agraïdes d’haver format part d’aquest procés amb vosaltres, de què 

ens hagueu donat l’oportunitat de conèixer-vos, de descobrir el que sou capaços de fer 

i sobretot gràcies per fer-nos gaudir de l’ensenyament que vosaltres ens heu mostrat a 

les mestres. No sé si voleu dir alguna coseta més? 

 

A (MRT): Tant per part meva com per part del Josep estem molt contents que hagueu 

estat les mestres participants en el programa. Ens heu ajudat molt a potenciar les 

nostres capacitats i a fer d’aquest programa una experiència molt bonica, motivadora i 

sobretot enriquidora, perquè ens hem sentit molt atesos, molt compresos i molt a gust 

amb vosaltres. Gràcies senyoretes. 

 

M (LM): Ens fareu emocionar (riu). Gràcies a vosaltres de nou i sobretot dir-vos que mai 

deixeu de crear, d’imaginar i d’inventar i que continueu gaudint molt de l’aprenentatge 

perquè arribareu a aconseguir tot el que us proposeu. Bueno, queden uns dies, però 

com segurament no us podré veure més, ja que sabeu que només vinc a l’escola per fer 

el programa, desitjo que gaudiu molt de la sortida, que us divertiu, aprengueu, feu cas 

(riuen tots) i sobretot sigueu vosaltres mateixos. (La mestra Laura s’abraça amb els dos 

infants i s’acomiada) 

Adéu nois, ens veiem molt aviat, més del que us penseu. Gràcies per deixar-me formar 

part d’aquesta experiència tan gratificant.  

 

M (MT): Gràcies per tot nois. Ens veiem a la tarda. Ha estat un plaer, sou fantàstics! 

  

 Entrevista realitzada a la família de l’alumne 

 

ENTREVISTA AMB LA FAMÍLIA DE L’ALUMNE PARTICIPANT 

 Mestres (M): Tutora i MEE (TMEE) i Laura Morales (LM) 
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 Família (F): mare (el pare per motius laborals no ha pogut assistir a la cita) 

Dia: 17 de maig de 2019 (Aula de tutoria) 

 

M (LM): Bon dia mare del Josep (coneixem el nom però per motius de privacitat, decidim 

ometre’l), molt de gust de tornar-la a veure. Com ja vam acordar, avui es celebra la cita 

programada per parlar del desenvolupament del Josep en la participació del programa 

d’enriquiment. Agrair-li que hagi pogut assistir a la cita i esperem que se senti a gust, 

tranquil·la i puguem passar una estona agradable. Aquesta cita està concertada per fer 

el retorn d’informació sobre les valoracions, les avaluacions i l’anàlisi realitzat a través 

de les rúbriques d’observació aplicades en cada sessió del programa.  

El primer que us volem dir és gràcies... gràcies per deixar que el seu fill participi en 

aquest programa perquè veritablement ha estat una experiència molt enriquidora, tant 

per a ells com per a nosaltres com a mestres. Poder formar part d’aquest projecte i veure 

com els alumnes han gaudit d’ell, mereix la pena i ens fa creure en l’educació. 

 

F (mare): (somriu) Gràcies a vosaltres per ajudar als nostres fills en un moment en què 

les mares, com ja vam comentar, pensàvem que no s’estava atent correctament als 

nostres nens. Només de veure com ha canviat el Josep durant aquest període de temps, 

ja veig la situació de diferent manera. Perquè si us sóc sincera, no sabia que fer i inclús 

una possibilitat era canviar-lo d’escola.  

 

M (TMEE): Qualsevol decisió queda en mans de la família que és el principal agent de 

socialització i l’escola ha d’intentar coordinar-se amb vostès per poder garantir la millor 

atenció i educació dels infants.  

Dit això, com no tenim gaire temps, no podem ensenyar-li i comentar amb detall cada 

registre d’observació realitzat en cada sessió, però sí que volem comentar l’evolució del 

Josep i com s’ha desenvolupat en el transcurs del programa.   

Li diem el mateix que li hem dit a la família de la Martina... Restem a l’escola pel que li 

convingui i tot i no poder aprofundir gaire, sempre que vulgui vostè o el seu home poden 

venir al centre per resoldre qualsevol dubte o perquè els hi expliquem amb detall allò 

que desitgin.  

 

F (mare): D’acord, perfecte. El fet de treballar amb horaris tan establerts fa que tinguem 

que trobar moments per poder parlar amb les mestres. Però gràcies per concertar la cita 

amb mi, perquè el pare no pot venir, i poder parlar una estoneta de com li ha anat al 

Josep.  
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M (LM): Cap problema, doncs si li sembla bé, comencem a parlar una mica de com s’ha 

desenvolupat el Josep durant el programa i quina ha estat la seva implicació i actitud 

durant el programa. 

 

F (mare): Perfecte, quan vulgueu 

 

M (LM): El que primer que ens agradaria comentar són els aspectes relacionats amb el 

seguiment i l’observació que s’ha fet del Josep durant aquest període de temps. Aquesta 

observació ha ajudat a comprovar l’assoliment dels objectius proposat en aquest 

programa.  

En qualsevol moment que ho requereixi, vostè pot plantejar dubtes o preguntes que 

vulgui resoldre i sense cap mena d’impediment nosaltres, les mestres, li intentarem 

donar resposta. Aquesta no respon a una entrevista estructurada, sinó que pretenem 

intercanviar informació entre les mestres i vostès les famílies per enriquir tot aquest 

procés d’avaluació dels infants. 

 

F (mare): d’acord 

 

M (LM): Comença tu, que ets la tutora i tens més dades.  

  

M (TMEE): D’acord, gràcies Laura. Miri, aquestes són les graelles d’observació (se li 

ensenyen a la mare les rúbriques d’observació) en les quals queden registrades totes 

les observacions i interpretacions generades durant cada sessió. Ens interessa aclarir, 

que en aquestes rúbriques d’observació s’han analitzat 3 factors influents: el 

desenvolupament del Josep durant la realització de la tasca, la seva actitud en la sessió 

i com les activitats han esdevingut adequades o no per afavorir la motivació i potenciar 

les capacitats cognitives de l’infant.  

Les mestres en acabar el programa vam destinar una sessió a l’anàlisi general de totes 

les dades obtingudes i vam contrastar aquesta informació amb les valoracions a través 

dels qüestionaris que van dur a terme els nens per valorar la seva implicació i dedicació 

en el programa i el propi programa... Nosaltres volíem aconseguir el major nombre de 

dades i d’informació, per poder verificar que els objectius s’han assolit i que el programa 

ha esdevingut funcional i eficaç per aconseguir aquestes fites... aquests propòsits.  

 

F (mare): d’acord 
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M (TMEE): De les dades i la informació que hem pogut extreure i analitzar de les 

rúbriques d’observació i d’aquestes valoracions hem arribat a la conclusió, més general, 

que per al Josep aquest programa ha esdevingut molt satisfactori. El canvi que s’ha 

produït en el nen ha estat considerable si som conscients de com es trobava abans 

d’iniciar el programa. El Josep estava a les classes de l’aula ordinària com si no estigués. 

De ser un nen participatiu, obert, xerraire i molt col·laborador, va passar a estar a l’aula 

assegut a la cadira, realitzant les activitats que se li demanaven, o aquelles que se li 

donaven extra, i tornava a estar amb una actitud de desconnexió total. Jo vertaderament, 

com a mestra sabia que passava alguna cosa que no era normal. 

D’això, ja vam parlar i de fet la solució que vam acordar va ser que fos participant en 

aquest programa pilot d’enriquiment extracurricular. Doncs, des del minut 0 en què es 

va iniciar el programa, el Josep ha estat un altre. Venia a les sessions entusiasmat, 

motivat, amb moltes ganes d’aprendre, de fer qualsevol cosa que se li proposés, inclús 

perdent aquesta timidesa inicial que vostè com a mare coneixes. 

 

F (mare): Sí al principi quan no coneix o no sap que ha de fer sent vergonya i es mostra 

una mica tímid... però de seguida se li passa i es torna un pallasset, però mai faltant el 

respecte (riu). 

 

M (TMEE): Tota la raó (riuen), continua Laura que no has parlat gaire... 

 

M (LM): No hi ha problema, per on anàvem... ah sí!, el Josep a la segona sessió ja era 

el Josep de sempre (riuen), rialler, xerraire per molt respectuós amb els altres. 

En totes les sessions, hem observat com s’ha compromès per la tasca des de l’inici al 

final. Ha actuat com a líder positiu en més d’una vegada, guiant l’activitat, proposant 

idees claus i significatives per aconseguir donar resposta als plantejaments, ha donat 

suport a la seva companya en tot moment, sobretot si ella no dominava amb tanta 

perfecció una eina o un recurs, etc. 

S’ha mostrat accelerat i emocionat quan les activitats partien d’un contingut relacionat 

amb la geografia i la història, ja que com ens va comentar vostè i sabem, a ell l’apassiona 

tot aquest món. Hem descobert que té un domini excel·lent de les tecnologies, ja que 

controla tots els programes informàtics que hem treballat i és capaç de crear un 

contingut lúdic, dinàmic, visual i interactiu. 

En cap sessió ha mostrat una actitud decadent o reticent en fer les activitats, sempre 

s’ha esforçat, ha sigut constant en la tasca i fins que no la finalitzava no parava. Es 

mostrava molt concentrat en l’activitat i “explotava” (fa les cometes) al màxim les seves 
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capacitats, juntament amb les de la seva companya, per realitzar produccions 

excel·lents. 

Com li hem dit als pares de la Martina, les mestres estem molt agraïdes i satisfetes de 

la relació que s’ha creat entre els dos infants. Gràcies a la seva coordinació i cooperació 

en cada una de les tasques i el seu treball cooperatiu per donar resposta als 

plantejaments, s’ha aconseguit desenvolupar aquest projecte.  

Han compartit de manera respectuosa cada una de les idees o aportacions que tenien i 

amb tolerància, respecte i actitud reflexiva han gestionat tota la informació per poder 

realitzar cada producte de manera satisfactòria. 

El que més ens ha agradat és veure com debatien cada plantejament, sense imposar el 

seu criteri i sense rebutjar les opinions o punts de vista de l’altre. Poder fer un treball així 

ha esdevingut certament enriquidor.  

 

F (mare): El vincle que s’ha creat entre aquests dos nens, ho he estat parlant amb la 

seva mare i les dues ens trobem fascinades. Han estat dos nens que des de petits es 

coneixien del poble, perquè es porten menys d’un any i tot i no anar a la mateixa classe, 

sempre hem coincidit les famílies a les celebracions del poble o alguna festivitat. Mai 

hem vist que els nens tinguessin una relació propera, sí cordial i educada, però mai han 

jugat junts... És curiós veure com compartir alguna cosa, en aquest cas capacitats, 

ganes d’aprendre i entusiasme per adquirir coneixements, els ha unit. Es comuniquen 

per l’ordinador diàriament, comparteixen curiositats, interessos... Estem molt contents 

també en aquest sentit...bueno parlo per mi, però crec que la mare de la Martina estarà 

totalment acord amb això. 

 

M (LM): Sí, sí, la veritat és que a nosaltres també ens ha agradat i ens ha satisfet 

aquesta relació i aquesta connexió que s’ha donat entre els dos alumnes. A l’escola 

poques activitats s’han fet entre cicles i si es fan, els alumnes van amb el seu grup 

habitual i no tenen per què relacionar-se. Unir a aquests nens en un projecte pilot, no 

portat a terme anteriorment podria haver esdevingut un risc, perquè els alumnes no 

tenien per què tenir bona relació. Tot i que sabíem que eren dos infants molt 

respectuosos i que de seguida formarien equip. De fet, mmm, així va ser, el Josep el 

primer dia es mostrava més retret, però en veure l’energia i la vitalitat de la Martina, es 

va activar i tots dos es van unir per formar un equip de treball cooperatiu, en què un es 

complementava amb l’altre. En cada sessió s’han donat suport i es motivaven l’un a 

l’altre per aconseguir la millor solució a cada plantejament. Aquest és el sentit de 

treballar en grup, no imposar l’opinió pròpia per sobre de les altres, sinó donar idees i 
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entre totes les possibles trobar l’adient per aconseguir uns resultats. Estem encantades 

d’haver treballat amb els vostres fills.  

 

M (TMEE): Ens preguntem si voldria comentar algun aspecte dels que hem estat 

parlant fins ara sobre l’evolució del Josep? 

 

F (mare): Bueno... la veritat que estic sorpresa per aquest canvi del meu fill. Jo a casa 

sí que m’he adonat que quan el nen venia de fer les sessions del programa arribava 

content, alegre, m’explicava cada activitat amb detall i si tenia possibilitat de material, 

em mostrava com havien fet les activitats.  O sigui, que si podia, ens ensenyava a son 

pare i a mi com havien fet l’activitat a través d’algun programa de l’ordinador. Jo, ara 

que ha acabat el programa, veig que sí que ha estat útil i eficaç i estic molt satisfeta i 

contenta perquè s’hagin observat canvis en l’actitud del meu fill i de la seva companya 

Martina. Però, sí que m’agradaria saber, perquè em preocupa, com el nen es troba a 

l’aula on està sempre, amb els seus companys.   

 

M (LM): A veure, com està aquí la seva tutora, segur que li explica millor que jo com ha 

vist al nen durant aquestes setmanes en què s’ha desenvolupat el programa. El que sí 

que li puc dir és que la millora de l’actitud de l’infant gràcies a la participació el programa, 

s’ha vist reflectida a l’aula ordinària d’una manera o una altra, perquè l’actitud del nen a 

l’escola és diferent, però com li dic ara la tutora li explicarà millor aquesta situació.   

 

M (TMEE): El Josep des de que participa en programa, s’ha mostrat més col·laboratiu i 

participatiu, no tant en les activitats, que també, sinó amb els seus companys. A l’aula 

hem intentat que tingui un rol d’ajudant, i sempre que se li permet i ell hagi acabat la 

feina, ajuda a la resta de companys, que vulguin, a fer la tasca o explicar el contingut 

d’una manera més propera a les capacitats de cada nen. Hem intentat que mínim una 

vegada a la setmana, hi hagi un canvi metodològic en alguna de les àrees generals, a 

llengua catalana, matemàtiques i medi social. En aquestes assignatures hem intentat 

treballar el contingut de diferent manera, a través del joc, de la recerca d’informació o 

proposant reptes cognitius de diferents nivells que s’adapten a les característiques dels 

alumnes. Per exemple, a l’àrea de llengua, vam utilitzar diferents jocs manipulatius i 

lúdics per treballar els pronoms. 

L’actitud a l’aula ha canviat positivament respecte a com es mostrava el nen abans 

d’iniciar el programa. Tot i que hi ha moments que s’observa en ell certa desconnexió, 

probablement perquè la temàtica tractada ja la domina o la coneix o no li motiva tant, sí 

que hem comprovat com el rol que li hem assignat d’ajudant li motiva, li resulta 
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interessant i li fa sentir-se responsable. A partir d’aquí, en la mesura que es pugui, 

s’intentarà progressivament fer un canvi metodològic en aquestes àrees per afavorir 

l’aprenentatge de tots els infants, acord amb les seves necessitats i capacitats.  

 

F (mare): Home, pues, m’alegra molt sentir això, perquè era la meva principal 

preocupació. Sabia que el programa anava bé només veient l’actitud del meu fill, però 

no servia de res poder estar a gust i motivat en el programa si després a la classe amb 

la resta de companys, la situació seguia igual. Com bé comenteu, a mi com a mare 

m’agradaria que aquest programa o alguna estratègia educativa semblant es pogués fer 

a l’aula ordinària en totes les assignatures per afavorir el desenvolupament del meu nen 

en concret i de la resta en general. Però suposo que això vosaltres ja ho sabeu i tampoc 

vull imposar el meu criteri sense saber com fer les coses. Només és preocupació de 

mare.   

 

M (LM): No hi ha cap problema, els suggeriments o recomanacions que les famílies ens 

doneu són importants per al benefici dels vostres fills i l’escola pren nota de tot per 

afavorir als infants. A veure, aquest programa ha estat una intervenció immediata per 

evitar altres problemàtiques, però som conscients que s’ha de fer un treball de tota 

l’escola per afavorir el desenvolupament integral i equilibrat d’aquests infants i de 

qualsevol alumne. En acabar el curs, ens reunirem amb l’equip directiu per valorar els 

resultats obtinguts de tot aquest procés, i ens concertarà una cita amb l’EAP, que és 

l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic, per tractar aquest tema específicament amb 

l’objectiu de proposar canvi en la metodologia general de l’escola per poder afavorir el 

desenvolupament de tots els infants. 

Nosaltres som mestres i en la mesura del possible intentem adaptar les pràctiques o 

aprenentatges a la diversitat de l’aula, però sí que és cert hem de seguir el model 

educatiu del centre. L’equip directiu està posant en marxa a través del projecte educatiu 

de centre, una sèrie de mesures acord a les necessitats de l’alumnat.  

 

F (mare): Nosaltres no tenim queixa del centre, però sí que ens ha començat a 

preocupar la manera d’ensenyar en veure la situació dels nostres fills... A partir d’aquí 

com bé dieu s’ha de poder plantejar alguna cosa que ajudi als infants i no parlo només 

al meu, eee. 

 

M (TMEE): Exacte, en això està l’escola, en buscar la manera d’aconseguir una millora 

del model educatiu per afavorir a tot l’alumnat. Bé, si li sembla correcte, continuem amb 

la valoració del Josep... Ens preguntem com heu valorat els pares la participació del 



201 
 

Josep al programa i que els ha transmet el nen respecte al programa i la seva implicació 

en ell.  

 

F (mare): El Josep ha vingut de totes les sessions del programa, des de la primera, molt 

content. De camí a casa m’explicava totes les activitats que havien estat realitzant ell i 

la seva companya Martina. Sobretot les que explicava amb més entusiasme eren 

aquelles en què es treballava la geografia o la història. Em va explicar que va ensenyar 

a la seva companya a utilitzar una eina de google, de mapes... 

 

M (LM): Google Maps,  

 

F (mare): això mateix (riu)...que estava molt content de poder ensenyar el que sap a les 

mestres i a la companya, perquè a la classe això no ho pot fer tant. 

Jo cada dia que li tocava fer el programa el veia molt motivat i interessat per assistir a 

les sessions. Els dimarts i dijous anava a l’escola amb més energia que la resta de dies 

de la setmana. Després de cada sessió del programa, a la tarda buscava informació 

respecte a la temàtica que havíeu treballat aquell dia i ho feia amb molta dedicació i 

implicació.  

Jo com a mare, després de veure al meu fill durant aquest període de temps, puc afirmar 

que pel que fa a la motivació i les ganes per aprendre no es pot tenir cap dubte que el 

projecte ha aconseguit millorar aquests aspectes. Sé, que el Josep ha gaudit de cada 

activitat i li ha fet pena acabar el programa perquè tal com ell em deia “mare, al programa 

sento que puc ser jo, que puc demostrar tot el que sé i amb el treball que estem fent 

amb la Martina, el projecte ens està quedant fantàstic”.  

Com a mare i també compartint l’opinió del seu pare, estem satisfets d’haver acceptat 

que el nostre fill participés en el programa. No hem vist en ell cap actitud negativa ni de 

desinterès envers l’aprenentatge mentre ha estat participant. Nosaltres no tenim cap 

queixa en aquest sentit, perquè el programa i vosaltres les mestres heu ajudat al meu 

fill a retrobar-se i a sentir-se comprès i atès per i a l’escola. A més a més, considerem 

que la temàtica que vau plantejar ha estat encertada al 100% perquè al meu fill... com 

ja hem dit l’apassiona viatjar i conèixer indrets i que vosaltres hagueu fet possible que 

els dos (es refereix al Josep i la Martina) siguin els organitzadors del projecte, ha 

esdevingut la millor forma d’afavorir la motivació dels nostres fills. 

 

M (TMEE): Gràcies per les vostres valoracions. És cert que era necessari buscar un fil 

que connectés als dos alumnes i que permès adaptar-se a allò que desitgen i coneixen. 
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Organitzar la sortida de final de curs, va ser una de les primeres propostes i ens vam 

decidir a portar-la a terme perquè sabíem que era un aspecte motivador en si mateix. 

 

M (LM): Continuant amb les seves valoracions, ens agradaria saber i conèixer si 

heu observat canvis en l’estat emocional del seu fill i en el seu interès per 

l’aprenentatge? Heu estat conscients d’aquests canvis? 

 

F (mare): Emocionalment, el meu fill ha experimentat un canvi important i significatiu. 

Sortia de l’escola sense ganes d’explicar com li havia anat el dia, que havia fet, quins 

aprenentatges havia adquirit... en fi, es va tornar un nen poc conversador en relació a 

explicar aspectes sobre l’escola i l’educació.  

A partir de què comença el programa, veig que torna a explicar com li van les coses a 

nivell educatiu. Parla molt del programa, de com treballa amb la Martina, de les activitats 

que fan i sobretot el que més em crida l’atenció és que comença a parlar dels seus 

estats d’ànims i sentiments. Sempre ens ha comentat tot al seu pare i a mi, però obrir-

se i explicar emocions no ho havia fet gairebé mai. Jo sincerament al·lucinava (riu). És 

que era un fet increïble. 

Em comentava que es sentia molt content d’anar a les sessions, que es sentia valorat 

per les mestres i per la Martina, que sentia que podia ser capaç de fer qualsevol cosa 

que es proposés i això li feia feliç. Jo en dir-me això, em vaig quedar bocabadada... no 

sabia ni que respondre, crec que em vaig emocionar i tot. Li vaig dir que si ell estava 

content i li agradava anar a les sessions doncs jo ja estava feliç per ell.  

 

M (TMEE): Deunidó!, això és molt positiu. Perquè tal com estava les últimes classes 

abans d’iniciar el programa, mostrava tot el contrari. La seva actitud respectuosa i 

tolerant no van canviar, però sí que se’l notava menys afable.  

 

M (LM): Si li sembla bé, per últim li mostrem i comentem que opina el Josep de la seva 

implicació i participació en programa i com ell ha considerat el programa en si.  Com ja 

li hem comentat al principi, els nens vam fer respondre de manera oberta a dos 

qüestionaris sobre aquests dos aspectes: la seva implicació i la valoració del programa. 

 

F (mare): Perfecte, m’interessa saber com ell s’ha sentit i com considera que li ha anat 

en el programa. Quan vulgueu... Disculpeu, queda gaire temps? És que marxo a 

treballar d’aquí a una hora i hauria de passar per casa a buscar un material. Disculpeu-

me, però porto uns horaris dolentíssims. 
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M (LM): No, no tranquil·la, de seguida estem, ja no queda gaire, comentem això i ja 

estaria... Però si li convé, podem deixar aquest punt per un altre dia... 

 

F (mare): No, no, ni molt menys, endavant! 

 

M (LM): Bé, després d’analitzar les respostes que el Josep ens ha proporcionat a través 

dels dos qüestionaris, començant per la valoració de la seva implicació i 

desenvolupament en el programa, el Josep afirma que la seva implicació ha estat alta, 

perquè ha participat en totes les activitats de manera motivada, amb el suport de la seva 

companya i proposant idees importants que després han sigut vàlides per solucionar 

cada proposta (se li mostren les respostes de l’infant a través del qüestionari). 

Valora molt positivament el treball realitzat amb la Martina, diu que els dos junts han 

treballat de manera cooperativa i conjunta i que aquest treball entre els dos ha fet 

possible poder fer cada activitat de forma correcta. 

Emocionalment, explica que s’ha sentit molt content en totes les sessions i que mai ha 

experimentat tristesa o desinterès per fer la feina. Diu que fer el programa li ha retornat 

les ganes d’aprendre.  

Com a punts forts destaca el seu domini de la història i la geografia, i també de les 

tecnologies... -estem totalment en acord en aquest sentit, perquè ha demostrat ser molt 

capaç en aquestes àrees-. Com a punts febles, igual que ens ha passat amb la Martina 

ens sorprenen les seves respostes, perquè concretament, el Josep afirma que a 

vegades ha sentit que dominava algunes sessions i que considera que hauria d’haver 

deixat fer més a la seva companya. 

Curiosament, nosaltres no valorem aquest aspecte com a punt feble, perquè és cert que 

segons el tipus d’activitat que es plantejava, doncs un o altre tenia major domini i entre 

els dos s’han donat suport per aconseguir el producte final. Hem observat que quan un 

dels dos tenia major facilitat per fer una tasca, doncs guiava més la sessió, però en cap 

moment s’ha vist que un dominés la sessió més que l’altre. Al contrari, estem contentes 

i satisfetes perquè entre els dos, quasi sense el nostre suport han sabut crear un 

producte excel·lent.  

 

F (mare): A mi tampoc m’ha explicat mai que sentís que dominava més una sessió i que 

podia perjudicar a la seva companya. De fet, sempre m’ha explicat que entre els dos 

feien un equip, i que s’ajudaven mútuament per aconseguir resoldre l’activitat. 

 

M (LM): Sí exacte, és que és així com s’ha donat cada situació. Suposo que ell en veure 

que dominava més la geografia i la història i les tecnologies ha sentit que la seva 
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companya podria sentir-se insegura, però nosaltres les mestres poden corroborar que 

aquesta situació no s’ha produït i la que Martina ha estat encantada de què el seu 

company li mostri, li ensenyi i l’ajudi en aquelles tasques menys controlades.  

 

M (TMEE): Per acabar, farem una petita valoració de què pensa el Josep sobre el 

programa i nosaltres les mestres li comentarem com hem valorat des de l’experiència 

aquesta intervenció. 

A veure, el Josep, com pot veure en les seves respostes (se li mostra el qüestionari) 

afirma que el programa li ha tornat a fer sentir-se motivat per aprendre i que 

personalment l’ha ajudat a canviar les perspectives negatives que tenia feia uns mesos. 

Ell considera que les activitats han estat adequades, motivadores, unes més que unes 

altres, però en totes ha gaudit i ha après juntament amb el suport i el treball amb la seva 

companya.  

Afirma que el tema ha estat el millor d’aquest programa, perquè ha permès treballar 

diversos continguts relacionats amb un esdeveniment que espera des de principi de 

curs, com és la sortida final. A més a més, si ens fixem, diu que poder treballar a través 

de les TIC li ha resultat motivador i interessant perquè els hi ha permès cercar 

informació, diferents possibilitats de donar resposta i treballar amb imatges i situacions 

reals. 

Com va fer la seva companya, tant a l’apartat corresponent com al d’observacions 

exigeix que aquestes activitats es puguin fer amb tots els seus companys, perquè diu 

que està segur que fer aquests projectes a l’aula seria positiu per a tots.   

 

F (mare): Trobo molt encertades les seves respostes i justificacions i si ell s’ha sentit 

confortable, motivat i amb ganes d’aprendre, per a mi és el més important. Estic d’acord 

amb l’última idea de poder posar en pràctica aquests projectes amb tots els seus 

companys a l’aula habitual. Crec que és el que a ells els hi falta per sentir-se complets. 

 

M (LM): Nosaltres també som partidàries de poder fer això d’aquesta manera a l’aula 

amb tot el grup-classe. Respecte a la nostra valoració del programa, va molt en la línia 

del que contemplen els dos alumnes. Creiem que aquest programa pilot ha estat una 

oportunitat per treballar i atendre als dos alumnes segons les seves necessitats i 

capacitats. Basar el programa en un projecte pretenia treballar totes les àrees de manera 

transversal per convertir els aprenentatges en funcionals i que puguin ser traslladats a 

qualsevol context. 

Considerem que hem aconseguit l’assoliment dels objectius sobretot pel que fa a 

l’augment de la motivació d’aquests dos infants i a potenciar les seves emocions cap a 
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un reconeixement positiu d’un mateix. En aquest sentit ens donem per satisfetes i 

esperem que el proper curs tot pugui seguir en aquesta línia, si no és a l’aula ordinària, 

que és el que busquem aconseguir, doncs continuarem treballant per estimular i afavorir 

el desenvolupament integral i equilibrat dels alumnes a través d’altres programes. 

Ara sí, ja hem acabat, si li ha quedat algun dubte o pregunta per fer, estarem encantades 

de respondre-li.  

 

F (mare): No, només donar-vos les gràcies per actuar amb tanta rapidesa amb els 

nostres fills i gràcies per fer que el meu fill torni a sentir-se motivat i interessat per 

aprendre i sobretot emocionalment positiu, empàtic i alegre. 

 

M (TMEE): Gràcies a vostè per acceptar la participació i només agrair-los-hi la seva 

implicació com a pares. Per a qualsevol consulta o dubte, l’escola està a la vostra 

disposició.  

 

M (LM): Moltes gràcies per la seva atenció, fins aviat.  

 

F (mare): Gràcies a vosaltres. Adéu. 

 

 Entrevista realitzada a la família de l’alumna 

ENTREVISTA AMB LA FAMÍLIA DE L’ALUMNE PARTICIPANT 

 Mestres (M): Mestra d’educació especial (TMEE) i Laura Morales (LM) 

 Família (F): mare i pare 

Dia: 17 de maig de 2019 (Aula de tutoria) 

M (LM): Bon dia, família de la Martina, moltes gràcies per venir a la cita. Com ja els hi 

vam comentar aquesta trobada forma part del procés d’aquest retorn d’informació sobre 

la vostra filla després d’haver participat en el programa d’enriquiment extracurricular. 

Esperem que us sentiu tranquils i a gust i que passem una estona agradable.  

 

F (pare): Moltes gràcies per citar-nos per comentar la valoració i evolució de la nostra 

filla, que esperem que després de tantes coses positives que ens ha anat explicat, els 

resultats siguin igual de bons. 

 

M (LM): I tant! Ara els hi comentarem amb detall, però abans de tot, les mestres els hi 

volen felicitar pels seus fills. Han estat uns alumnes excel·lents, treballadors i implicats 
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en tot moment en el projecte. Agrair-los-hi, que hagin aprovat la participació, en aquest 

cas de la seva filla, ja que ha estat una alumna molt implicada i molt compromesa per la 

tasca. 

Ara sí, començarem a comentar el seguiment i l’observació que s’ha fet dels infants, en 

concret de la Martina durant aquest període de temps. Com ja sabeu, aquest programa 

pretenia assolir uns objectius molts clars com eren augmentar i estimular la motivació 

dels dos infants i en relació, afavorir les seves emocions personals. 

Les mestres, com ja els hi vam comentar, hem avaluat als dos alumnes a través de 

rúbriques d’observació, com aquestes (s’ensenyen als pares les rúbriques), per poder 

fer un seguiment exhaustiu de cadascun d’ells. En aquestes rúbriques d’observació s’ha 

analitzat 3 factors: el seu desenvolupament en el programa, la seva actitud i com les 

activitats plantejades esdevenien útils i factibles per afavorir la motivació dels infants i 

en relació potenciar les seves capacitats cognitives.  

Abans de tot, ens agradaria comentar-vos que per motius de temps i de feina, no podem 

comentar cada registre un per un i fer una valoració detallada, però sí que us convidem 

a reunir-nos de nou, si així ho requeriu, per parlar i comentar qualsevol aspecte amb 

més deteniment.  

Després d’analitzar els registres d’observació que ara els hi mostrem, i valorar com la 

Martina ha contemplat la seva implicació i dedicació en el programa,  podem concloure 

que la seva filla ha mostrat en totes les sessions del programa una actitud excel·lent tant 

per la feina com en relació al seu comportament. L’observació ens ha permès comprovar 

que s’ha implicat al màxim en totes les tasques i activitats proposades, inclús en aquelles 

que no dominava tant o no li resultaven tan motivadores. El seu esforç, la seva 

constància i el compromís per les tasques han estat notables. Mai ha mostrat negativitat 

per fer les activitats, ha donat suport al seu company i a vegades ha esdevingut una 

líder positiva, ja que ha guiat i conduït la sessió i ha aportat idees que han estat claus 

pel desenvolupament de la proposta. Convé destacar també, que s’ha mostrat 

respectuosa i tolerant en tot moment i que sempre ha considerat les opinions o 

aportacions del seu company i la seva aprovació per poder fer la tasca.  

Estem molt agraïdes i satisfetes del tracte i de la relació que s’ha generat entre els dos 

infants. Tots dos s’han coordinat i han col·laborat en cada tasca sense imposar els seus 

criteris i argumentant cada idea o aportació. També, estem satisfetes per la manera com 

han gestionat cada proposta, com les idees d’un i de l’altre s’han unit per fer possible la 

realització de cada producció de manera satisfactòria.   

Ens ha sorprès gratament la implicació de la Martina en totes les tasques sobretot en 

aquelles que no dominava tant. El fet que ella per pròpia iniciativa aprengués a utilitzar 

una eina o recurs per poder donar solució a la tasca de manera excel·lent, és un fet que 
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ens congratula i ens fa pensar que les activitats han esdevingut motivadores i 

interessants per als infants. 

Un altre aspecte que volem destacar és que no s’ha mostrat reticent a rebre el suport 

de les mestres o del seu company. Al contrari, ella buscava el suport o l’ajuda del seu 

company quan no dominava alguna de les eines emprades per fer una activitat com per 

exemple, Google Maps.  

La Martina ha mantingut des del principi fins al final de cada sessió aquesta actitud 

activa, amb energia i amb molt entusiasme. Resolent les propostes de manera 

satisfactòria i aportant idees i alternatives per trobar la millor solució de cada 

plantejament.  

Les mestres no tenim cap dubte que aquest programa ha potenciat la motivació de la 

Martina i ha fet que les seves ganes per aprendre continuïn i es reforcin.  

A nivell emocional hem constat que ella mateixa té una valoració pròpia més positiva, ja 

que com ha comentat alguna vegada en alguna sessió, se sent més realitzada i 

compresa per les mestres i per l’escola.  

 

F (mare): Perdó 

 

M (TMEE): Sí, digui 

 

F (mare): Bueno, nosaltres volem dir-vos que aquests aspectes que comenteu, també 

els hem notat per com actua la nostra filla des de que va assistir al programa. 

Anteriorment, veiem que havia perdut com la il·lusió per aprendre, nosaltres veiem que 

tot el que estava relacionat amb tasques de l’escola no li resultaven interessants. Sí que 

vam començar a veure canvi, quan es va iniciar el programa. Ens vam adonar que 

tornava a mostrar interès pels estudis o per algun contingut concret. A casa, després de 

cada sessió, cercava informació a l’ordinador sobre materials, recursos o aspectes 

relacionats amb el projecte de la sortida de final de curs... No sé, ja vaig notar que 

tornava a ser ella. També volem dir a favor seu que la nena no li feia falta estudiar massa 

per poder treure bons resultats. Tot i sentir-se desmotivada, les qualificacions seguien 

sent excel·lents, però el que ens preocupava era el seu estat anímic i la seva actitud per 

l’aprenentatge. 

 

M (TMEE): Sí, la Martina és una nena que potencialment és excel·lent, d’això no hi ha 

dubte. Clar, les mestres teníem la mateixa preocupació que vostès, no era tan important 

potenciar les capacitats cognitives dels dos infants, perquè són excel·lents, sinó que era 

necessari actuar davant una problemàtica com és la desmotivació dels alumnes amb 
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altes capacitats, que si no es tracta, pot esdevenir un risc i ser el pas previ al fracàs 

escolar. El programa he estat una mesura d’intervenció immediata per solucionar 

aquesta situació i evitar altres problemàtiques més greus.  

Tenen alguna pregunta o dubte sobre què hem estat comentant fins ara? 

 

F (mare): Bueno, sí. La Martina ens comentava que tenien llibertat per crear les activitats 

segons com ells volguessin. Ella ho deia així, però a nosaltres ens agradaria saber a 

què es refereix concretament. 

 

M (LM): Sí, en part és cert que els hi comentava. El programa donava pautes com a 

guia del procés, però volíem potenciar l’autonomia, la creativitat, la motivació i la 

iniciativa d’aquests dos alumnes. No es tractava de fer un programa molt pautat, amb 

activitats tancades, sinó que volíem despertar el seu pensament divergent i que 

busquessin possibilitats i alternatives per donar la millor resposta a cada plantejament. 

Sobretot el que es pretenia amb aquest programa és que els alumnes es sentissin 

realitzats, capaços de gaudir de l’aprenentatge i evitar problemàtiques majors a causa 

d’aquesta falta de motivació i interès previ al programa. 

Tampoc hem volgut fer activitats amb un nivell cognitiu molt alt, perquè el programa no 

consistia únicament a potenciar aquestes capacitats, vertaderament el que es pretenia 

era que els alumnes fossin els responsables i organitzadors d’un projecte. Donar-los-hi 

la capacitat i la confiança de crear, inventar, dissenyar i ser protagonistes d’un treball fet 

per ells mateixos. D’aquí la idea d’enfocar la intervenció a partir d’un projecte que 

treballés la transversalitat dels continguts, pogués posar en pràctica coneixements ja 

adquirits dels alumnes i s’adeqüés als seus interessos. 

Les mestres hem actuat com a guies del procés, donant suport i resolent dubtes, però 

la nostra intenció principal era que els alumnes fossin autònoms i que potenciessin les 

seves capacitats i habilitats per crear el projecte.  

  

F (pare): Doncs, aquesta idea ens ha semblat molt encertada, perquè parlo des del 

nostre cas amb la Martina, ella ens ha mostrat que se sentia capaç de fer les activitats, 

ens explicava cada sessió amb entusiasme i demostrava sentir-se compresa, atesa i 

valorada durant el programa.  

M (LM): De fet, nosaltres les mestres després d’analitzar les seves valoracions i opinions 

sobre la seva implicació i la valoració del programa, coincidíem que la Martina ha gaudit 

de l’aprenentatge en aquest programa i s’ha sentit satisfeta i motivada per continuar 

aprenent fent ús d’aquestes metodologies.  
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Com hem comentat, l’opinió dels infants és clau i significativa en aquest procés, perquè 

són ells els que han estat els protagonistes i creadors del projecte. Esdevé convenient 

conèixer que els ha suposat formar part d’aquest programa i com valoren aquest tipus 

de tractament per afavorir les seves capacitats i habilitats, la motivació i els sentiments 

i emocions positives envers la seva persona. 

Tenim disponibles per a vostès (se’ls hi ensenyen) les valoracions que la seva filla ha 

considerat a través dels qüestionaris que se’ls hi van demanar complimentar la darrera 

sessió del programa.  

Com poden observar, la Martina ha valorat que la seva implicació en el programa ha 

estat alta i molt positiva, perquè considera que s’ha esforçat, ha treballat constantment 

en totes les activitats i afirma que juntament amb el seu company han aportat idees 

significatives per al desenvolupament de cada proposta.  

Valora de manera molt eficient la implicació i el treball conjunt i cooperatiu amb el seu 

company, i justifica la resposta d’una manera molt correcta i lògica, afirmant que sense 

el treball dels dos no hagués estat possible dissenyar aquest projecte.  

La Martina comenta que s’ha sentit molt motivada en totes les activitats, inclús en 

aquelles que no li agradaven tant, però que com formaven part del projecte, doncs, 

s’implicava més per poder aconseguir resultats positius. Aquesta resposta corrobora el 

que les mestres hem estat observant durant tot el programa. La Martina en totes les 

sessions s’ha mostrat activa, motivada i molt interessada per continuar aprenent i donant 

solució a cada proposta.  

El que ens ha resultat curiós d’aquesta autoavaluació de la Martina és el que considera 

que ha tingut com a punt feble. Com a punts forts ha destacat les idees que ha aportat 

per crear les produccions, les idees més creatives que ha presentat per crear un treball 

visual i lúdic i també ha mostrat com a fortalesa la relació amb el seu company a l’aula, 

ja que afirma que s’han donat suport mutu i que les capacitats d’un i de l’altre unides 

han estat importants per desenvolupar cada proposta amb èxit. 

El que ens ha cridat l’atenció és el fet que explica com a punt feble. Concretament, la 

Martina, tal com poden veure al qüestionari (es mostra la pregunta del qüestionari), 

marca que no ha dominat algunes de les eines o recursos emprats i que podia haver fet 

millor la tasca si hagués tingut major coneixement. 

Vertaderament, ens ha sorprès que considerés aquesta situació com a punt feble, 

perquè sí que al principi d’utilitzar l’eina Google Maps, no tenia tanta experiència com el 

seu company, però aquest es va oferir a ajudar-la, ella va acceptar amb molt de gust i 

interès i inclús, a la següent sessió ens va comentar que havia estat practicant i que 

totes les activitats que es van fer li sortien perfectament. 
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F (mare): Sí, això m’ho va explicar. La vaig trobar un dia, quan venia de treballar, a la 

tarda, asseguda a l’ordinador utilitzant Google Maps. Jo pensava que buscava alguna 

localització que haguessin pogut treballar a classe. Això que m’atanso, li pregunto que 

fa, ella em diu que està practicant per a una activitat del programa, en la qual han 

d’utilitzar aquesta eina. Diu que ha descobert coses noves que li ha ensenyat el Josep, 

però vol aprendre més perquè li ha resultat interessant i així quan vagi a la propera 

sessió ho farà millor. Jo la vaig deixar continuar, però la veritat que em va sobtar perquè 

feia molts dies que no es mirava res relacionat amb l’escola, només consultava coses 

seves que li resultaven d’interès.  

 

M (TMEE): Exacte, a nosaltres també ens ha sobtat aquest fet, perquè ella va resultar 

capaç de fer l’activitat igual que el seu company. En cap moment hem vist una diferència 

significativa entre les capacitats d’un i de l’altre. Al contrari, el treball conjunt que han 

realitzat ha estat la clau per poder solucionar cada plantejament de manera correcta. No 

creiem que es senti malament respecte al resultat final de la producció, perquè va ser 

satisfactori, però sí que probablement ha pogut pensar que si ella dominava més l’eina, 

se li haguessin ocorregut altres alternatives.  

Les mestres ens sentim pletòriques de com ha evolucionat cada infant i com han estat 

capaços de convertir un projecte seu en una experiència d’aprenentatge enriquidora i 

funcional. De fet, ells ho transmeten així en la valoració del programa. Concretament, la 

Martina ha valorat el programa de manera molt notable, ha considerat que les activitats 

han estat correctes i adaptades a la temàtica i als seus interessos. També, ha exposat 

que s’ha sentit motivada en cada sessió i que els materials i recursos emprats han estat 

útils i factibles per desenvolupar cada proposta. Així mateix, ens recalca tant a l’apartat 

de la pregunta com al d’observacions, que l’escola intenti aplicar aquestes metodologies 

d’aprenentatge a l’aula ordinària perquè esdevindran beneficioses i positives per a tots 

els infants. Comenta que entre tots es podem donar suport i ajudar per aconseguir 

aprendre i realitzar projectes interessants com aquest.   

 

F (mare): Després de veure les vostres valoracions a través de l’observació i de 

comprovar les valoracions de la nostra filla, només puc dir que estic contenta i satisfeta 

pel treball realitzat, ja que ha resultat beneficiós per a la meva filla i suposo que també 

per al seu company. Nosaltres demanàvem a l’escola una solució immediata per evitar 

que els nostres fills fossin víctimes de fracàs escolar, com bé heu comentat abans. A 

casa llegim molt el meu home i jo sobre les altes capacitats i intentem estar informats 

de tot en relació a aquesta situació, perquè som conscients que a vegades no sabem 

com actuar en determinades situacions pel que fa a la formació de la nostra filla. Per 
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això, el vincle més directe és el de l’escola. Quan ens vau proposar el programa, vam 

consultar tipologies d’aquests programes d’enriquiment per veure com funcionaven i els 

resultats que s’obtenien. És veritat que vam veure moltes activitats però pocs resultats. 

Així mateix, nosaltres confiem al màxim en l’escola i per això vam acceptar la participació 

de la Martina. Pensem, suposo que els dos... 

 

F (pare): I tant que sí! 

 

F (mare): Pues això, que pensem que si el programa ha funcionat i la meva filla torna a 

sentir-se motivada i interessada per l’aprenentatge, ja és un pas important, però 

considerem que s’ha de seguir treballant en aquest sentit.   

 

M (LM): Els hi donem tota la raó en què això ha de continuar treballant-se, que aquest 

és només el principi d’una atenció i intervenció que s’ha de donar en tots els àmbits 

escolars. Dir-los-hi que moltes gràcies per les seves paraules, que la seva veu és 

important d’escolar en aquest procés. Per això, ens agradaria conèixer la seva percepció 

i valoració de com heu vist o que us ha transmès o explicat la Martina respecte a la seva 

participació en el programa. 

 

F (mare): A veure, la Martina sempre ha sigut una nena que a nivell educatiu ens ha 

sorprès i ens ha donat moltes alegries. Sí que és cert, com ja vam comentar a l’última 

trobada abans de començar el programa, que vam notar un canvi important respecte 

com la Martina valorava l’aprenentatge i el simple fet d’anar a l’escola. De ser una nena 

que s’aixecava al matí amb molta vitalitat i ganes d’anar a l’escola, de cop i volta va 

deixar de mostrar aquesta energia i em comentava, de camí al centre, que s’avorria a 

les classes i no sabia que fer mentre ella ja havia acabat la feina. Aquesta situació com 

a mare em preocupava, perquè mai m’havia explicat res com això. 

Quan vam parlar els dos (es refereix al pare i a ella) amb la Martina i li vam proposar 

que participés en aquest programa, ella no ho va dubtar en cap moment. Jo penso, com 

a mare, que per a ella qualsevol situació que trenqués la rutina que vivia a l’aula, a 

l’escola, esdevindria positiva. I de fet així va ser. El primer dia de les sessions, va venir 

molt contenta i emocionada perquè deia que el Josep i ella eren els encarregats de 

preparar la sortida de final de curs. Jo només de veure-la contenta a ella i que 

m’expliqués que havien fet, cosa que feia dies que no explicava res, a mi això ja em va 

tranquil·litzar una mica. 
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A trets generals, el seu pare i jo hem comprovat com participar en aquest programa li ha 

retornat a la Martina les ganes d’aprendre, de formar-se i de continuar creixent tant a 

nivell personal com acadèmic. 

Ella ens ha estat explicant cada sessió al peu de la lletra, totes les activitats que han fet 

els dos companys i la manera com ho han fet. Em comentava que es sentia motivada, 

contenta, que li agradava molt poder aprendre amb aquesta metodologia i em deia, 

paraules textuals, “tant de bo poguéssim fer això amb tots els companys de l’aula, 

perquè aprendríem divertint-nos”.   

 

M (LM): Per tant, és cert que vostès han notat canvis actitudinals i emocionals en 

la seva filla? 

 

F (pare): Sí, sí, clarament. Sobretot a nivell emocional ens hem adonat d’un canvi 

important, ja que ella començava a mostrar actituds negatives envers les seves 

capacitats. A casa, ens deia que preferia passar una mica desapercebuda, que no volia 

que els seus companys creguessin que ella era millor que ells a nivell intel·lectual. 

També, ens va explicar que ja no demanava feina extra quan acabava la que li havien 

donat, perquè era molt fàcil i l’acabava molt ràpid i perquè no semblés que ella ho feia 

tot millor que els altres.  

Aquesta situació no ens agradava, perquè la Martina sempre ha estat una nena 

constant, estudiosa que s’esforça per aconseguir tot el que es proposa, i sincerament 

ara semblava que “passava de tot”.  

Quan va començar el programa, vam començar a veure canvis en ella des del primer 

dia. De l’aula ordinària, pràcticament no parlava del que havien fet, a menys que 

haguessin practicat o realitzat alguna tasca diferent de les habituals. Però sí que parlava 

molt del programa i afirmava sentir-se motivada, entusiasmada i que es sentia important 

per poder fer aquest projecte. En ella va tornar la vitalitat i les ganes d’aprendre. Sobretot 

els dimarts i dijous, els dies que tocava quedar-se al programa, es mostrava exaltada, 

però en el bon sentit de la paraula, perquè ella mai té actituds negatives envers els 

altres. Per a nosaltres va tornar la nostra nena, la que estudiava i aprenia gaudint. La 

que cercava informació, investigava i disfrutava de l’aprenentatge.  

 

M (LM): La Martina us ha manifestat com es sentia fent el programa? 

 

F (pare): Sí, alguna vegada, sobretot si ens explicava que l’activitat li havia agradat molt, 

ens deia que se sentia molt contenta de participar en el programa i que tornava a sentir-

se motivada i interessada per les classes, tal com se sentia abans. Ens deia que el 
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programa li havia retornat les ganes d’estudiar, d’aprendre i de lluitar pel que volia ser 

de gran, investigadora del càncer.   

 

M (TMEE): Com creieu vostès que el programa ha pogut beneficiar a la vostra filla? 

 

F (mare): Jo sincerament penso que no ha estat en si les activitats del programa, sinó 

la idea que els dos nens poguessin rebre una atenció personalitzada i adaptada a les 

seves capacitats i necessitats. Aquesta tipologia d’activitats o projectes es poden fer a 

l’aula a ordinària amb la participació de tot l’alumne, sense necessitat de fer un programa 

d’enriquiment extracurricular. Però, som conscient del tipus de model educatiu d’aquest 

centre, que sobretot parteix d’una base tradicional d’aprenentatge a través del llibre de 

text. El simple fet de canviar la rutina que estaven vivint els nostres fills ha suposat ja un 

canvi. Està clar que no es podia plantejar un programa així sense una prèvia dedicació, 

organització i estructuració, però poder proposar un projecte adaptat als seus interessos, 

és un fet estimulant i motivador. 

Penso que els nostres fills a través del programa s’han sentit compresos, atesos per 

l’escola i sobretot ells pensen que se’ls hi ha donat una oportunitat per ser ells mateixos 

i per demostrar tots els coneixements i capacitats que tenen, sense ofendre ni 

menysprear a ningú. Considerem, el seu pare i jo, que per a la Martina treballar amb el 

Josep ha suposat sentir-se còmoda, a gust, tranquil·la i sobretot entesa. Sensació que 

potser a l’aula ordinària estava començant a perdre. 

Jo com a mare i atent a les valoracions de la meva filla, estic totalment d’acord amb la 

necessitat d’aplicar aquestes metodologies en el dia a dia de l’escola, a l’aula ordinària 

amb els seus amics i companys en benefici de tots. 

 

F (mare): Per cert, em vau comentar que s’introduirien alguns canvis 

metodològics amb tot el grup-classe, per comprovar si es donaven canvis en la 

Martina quan està a l’aula ordinària, sabeu alguna cosa sobre aquest aspecte? 

 

M (TMEE): Sí, nosaltres hem parlat amb la seva tutora per fer una valoració conjunta de 

l’evolució i el desenvolupament de la Martina en els dos contextos d’aprenentatge que 

estem tractant actualment, és a dir, les sessions del programa i les classes a l’aula 

ordinària. És cert que la tutora ens ha comentat que els ha citat per fer una tutoria i que 

ella els hi comentarà amb més detall aquests aspectes.  

 

F (pare): Sí, la propera setmana hem quedat amb la tutora. 
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M (TMEE): Perfecte, com els hi dic ella els hi donarà més informació. Però des de la 

part que ens toca a nosaltres com a mestres implicades, doncs podem dir que hem 

observat canvis actitudinals en la Martina pel que a les classes a l’aula ordinària. 

Personalment, jo vaig estar en la classe de la Martina en una sessió com a mestra de 

suport a l’aula ordinària. Vaig preguntar a la tutora si mentre donava suport, també podia 

observar com es comportava i actuava la nena. La tutora no va posar cap impediment. 

Aquest suport el vaig fer quan la Martina i el Josep portaven, unes 4 o 5 sessions del 

programa... ara no recordo bé si van ser a la quarta o a la cinquena, però bé més o 

menys. Concretament, vaig anar un dia que la tutora va proposar una activitat diferent. 

Va decidir dividir la classe en 4 grups d’alumnes per crear 4 experiments diferents amb 

materials reciclats. Exactament, el grup de la Martina havia de crear un coet amb 

ampolles i aigua perquè aquest a través de la pressió sortís disparat. Jo simplement 

observava el context i la situació, però em vaig adonar que la Martina estava molt 

concentrada en el projecte, buscant informació sobre com preparar l’objecte, donant 

certes ordres als companys de manera respectuosa i tolerant per poder fabricar el coet... 

També es va encarregar d’ajudar els companys que ells mateixos reclamaven el seu 

suport... en fi, jo vaig observar que aquesta tipologia d’activitats  i propostes són les que 

a ella li motiven i en les que troba funcionalitat. El problema que hi ha amb la Martina, 

bé problema no és la paraula correcta- el que necessita la Martina, considerant que és 

una nena molt creativa, realista i conscienciada amb el treball i l’aprenentatge, és viure 

experiències d’aprenentatge enriquidores i funcionals. No li serveix llegir un contingut 

del llibre si no es pot portar a la pràctica, crear-lo o investigar-lo. A ella li agrada 

descobrir, cercar i trobar un perquè. 

Per tant, sí que vaig observar un canvi important, també a nivell emocional, ja que en 

aquesta activitat li van oferir ser l’encarregada del projecte i per a ella va suposar sentir-

se responsable, entesa i que se li donava l’oportunitat de demostrar les seves capacitats. 

No vaig poder tornar-la a veure, perquè com sabeu vaig finalitzar la substitució de 

manera imprevista i no he pogut fer un seguiment més exhaustiu. Tanmateix, la tutora 

ens informa que quan la classe torna al seu model habitual, llibres i exercicis, ella 

necessita més, perquè si no s’avorreix, perd l’interès i desconnecta. En aquestes 

ocasions opten per deixar-la que cerqui a l’ordinador o que faci alguna activitat de 

qualsevol contingut que li pugui resultar interessant. 

 

F (mare): Clar aquest és un aspecte que ens preocupa i que volem tractar amb la tutora 

i l’equip directiu, perquè, parlo com a mare de la Martina, però sento que la meva filla 

necessita aquests estímuls més de treball cooperatiu, d’investigació, de potenciar la 

creativitat... El programa ha estat molt correcte, estem orgullosos de com ha canviat i 
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com se sent, però passa el major temps a l’aula ordinària i clar, ara anirà a l’institut i no 

sabem com seran les coses i si allí s’adaptaran a les seves capacitats. És un tema que 

ens fa por. 

 

M (LM): És comprensible com a pares que es sentin així i nosaltres tenim previst parlar 

amb direcció perquè vostès i la família del Josep puguin contactar amb l’institut més 

proper per concertar una cita, abans d’iniciar el curs, a banda de les portes obertes. 

Creiem que parlar amb el centre els pot ajudar a comprovar i conèixer quin tipus de 

model pedagògic els defineix i a partir d’aquí, decidir on portat a la nena.  

 

M (LM): Nosaltres escoltem les seves veus, perquè són els principals agents d’educació 

dels seus fills i la decisió final de qualsevol aspecte relacionat amb els infants la tenen 

vostès. Ens interessa conèixer totes les seves percepcions i valoracions per enriquir 

aquest procés d’avaluació en relació als seus fills i la tipologia de programa que s’ha 

impulsat.   

Després de llargues setmanes de sessions, d’observacions i d’avaluacions, coincidim 

que és factible i accessible poder aplicar aquestes metodologies a l’aula ordinària, i 

farem el que convingui per aconseguir-ho.  

No podem deixar de banda a infants amb gran potencial, perquè requereixen necessitats 

educatives específiques de suport educatiu i han de tenir un tractament d’acord amb les 

seves necessitats, capacitats i habilitats. El fet d’iniciar aquesta intervenció a través d’un 

programa d’enriquiment extracurricular ve fonamentat per la ràpida i necessària actuació 

o intervenció que requerien aquests dos infants amb l’objectiu d’evitar possible 

problemàtiques irreparables.  

 

M (LM): Estem arribant al final de l’entrevista i ens agradaria i interessaria conèixer la 

seva opinió de tot el que s’ha comentat al llarg d’aquest cita. 

 

F (pare): Jo crec que el propòsit d’aconseguir motivar als dos nens i d’afavorir-los 

emocionalment ho heu aconseguit i de manera molt correcta. Ens importava com es 

plantejaria el programa, però vertaderament el que  necessitàvem la meva dona i jo és 

que la nostra filla tornés a ser la que era a nivell educatiu i inclús a vegades a nivell 

emocional. Som pares, patim i ens interessa molt l’educació i la formació dels nostres 

fills sobretot quan veiem que alguna cosa no va bé. Només podem donar-vos les gràcies 

per atendre a la Martina en aquest cas i ajudar-la a gaudir de l’aprenentatge. Estem molt 

satisfets pel treball que s’ha realitzat. 
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M (LM): Moltes gràcies per les seves paraules i estem agraïdes de la implicació que 

tenen per la seva filla a nivell educatiu. Sense el seu consentiment hauria estat 

impossible poder portar a terme aquest projecte i en relació amb el meu treball de final 

de màster. Finalment, com els hi hem dit, les mestres i l’escola estem molt satisfetes 

amb el treball i la implicació dels seus fills i amb les ganes i entusiasme que han 

demostrat en cada sessió. De fet, com ja van poder veure a l’exposició, el treball 

constant, ben planificat, organitzat i sobretot fet des de l’interès i les ganes, generen 

productes com els que van veure, que rosen l’excel·lència.  

 

M (TMEE): Exacte, només ens queda dir-los-hi que estem a l’escola a la seva disposició 

per qualsevol consulta, per suggerir i/o proposar idees beneficioses per als infants.  

Ah!, se’ns oblidava comentar-los-hi que la valoració dels infants respecte al programa, 

coincideix amb la valoració que les mestres hem realitzat, i considerem que el programa 

ha esdevingut positiu, eficaç i factible per a l’assoliment dels objectius establerts.  Com 

us diem, hem aconseguit assolir els objectius, els alumnes es mostren motivats, 

interessats per les tasques, gaudeixen de l’aprenentatge i mostren una actitud 

participativa, activa, energètica. Així mateix, no pararem fins que aquestes mesures 

puguin aplicar-se amb tot el grup-classe amb les adaptacions pertinents per a cada 

infant.  

 

M (LM): Doncs, bé, fins aquí arriba aquesta valoració. Esperem que estigueu satisfets 

de tot el que s’ha realitzat en benefici als vostres fills i que pugueu estar segurs que 

l’escola atendrà i tractarà als alumnes considerant les seves necessitats i potenciant les 

seves capacitats. Entre tots ens encarregarem d’aconseguir una educació de qualitat.  

Moltes gràcies per tot, per la seva atenció i dedicació i el tracte que ens han dispensat 

a les mestres i a l’escola. Fins aviat. 

 

F (mare): Moltes gràcies a vosaltres per explicar-nos tot el procés i per afavorir el 

desenvolupament i l’educació de la nostra filla.  

 

F (pare): Tant de bo tot continuï així i es pugui seguir millorant cada dia. Moltes gràcies. 

Fins a la propera. Ens veiem per l’escola.  
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 Entrevista realitzada amb la tutora de l’alumne (via correu electrònic) 

ENTREVISTA AMB LA TUTORA DE L’ALUMNA PARTICIPANT DEL 

PROGRAMA 

 Tutora Martina (TMRT) 

Dia: 16 de maig de 2019 (entrevista per correu electrònic) 

Per motius externs a la meva persona, vaig haver de finalitzar la substitució que 

realitzava en el centre educatiu on s’ha desenvolupat el programa a finals del mes 

d’abril. Per motius laborals, només he pogut assistir a les sessions del programa 

celebrades els dimarts i dijous de 12:30h a 13:30h, no he pogut restar al centre més 

temps del previst.  

A l’organigrama quedava fixat que el dia 16 de maig es duria a terme l’entrevista amb la 

tutora de l’alumne per parlar sobre els canvis produïts en l’infant a l’aula ordinària. La 

mestra, per motius personals, no ha pogut quedar-se a fer l’entrevista i jo no tinc 

disponibilitat per fer-la un altre dia, perquè ja existeixen altres entrevistes programades 

i no tinc temps per anar al centre en una altra ocasió. La mestra implicada en el programa 

i jo, hem decidit elaborar un seguit de preguntes perquè la tutora les pugui respondre en 

relació al tema que volem tractar. Aquesta entrevista es pretén fer a través del correu 

electrònic.  

 

 Com has notat el pas de la Martina pel programa? 

És evident que el pas de la Martina pel programa ha esdevingut molt positiu per a ella. 

No només a nivell acadèmic, que sempre ha sigut una alumna amb moltes capacitats i 

el programa li ha fet descobrir nous aprenentatges, si no sobretot he vist canvis a nivell 

actitudinal que era el que ens interessava comprovar i resoldre, com bé saps.  

He de ser sincera i hem tingut poques ocasions per fer canvis en la rutina diària de l’aula. 

Estem al tercer trimestre, hem passat les competències bàsiques, és el darrer curs 

d’aquests alumnes i és bastant complicat fer un canvi metodològic significatiu en 

aquestes alçades del curs. Així i tot, he estat observant durant aquestes setmanes a la 

Martina, tal com em vau demanar, i sí que us puc dir que, el tancament que mostrava a 

la classe, el poc interès o les poques ganes de fer la feina, tot i que la feia de manera 

excel·lent, s’han reduït considerablement. Té una actitud més oberta, més participativa 

i sobretot el que he pogut veure és que ha augmentat tant la seva empatia que s’ofereix 

a donar suport a aquells alumnes que tenen més dificultats per diferents motius.  

Els alumnes no rebutgen aquest suport i trobo que estan agraïts amb què la Martina els 

doni suport. Penso que potser ells saben que és una nena de capacitats superior i es 
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deixen ajudar, que no fer, per aconseguir millors resultats i ser conscients del seu procés 

d’aprenentatge.   

 Quins canvis actitudinals, motivacionals i emocionals has comprovat o 

observat en ella? 

El canvi de com estava abans del programa a com es troba ara és evident. A l’aula té 

moments de tot, moments en què segons l’àrea treballada es mostra més entusiasmada 

o més motivada i en altres doncs participa, però es troba més absent. Després li 

demanes fer les activitats a la pissarra per a motivar-la i animar-la i això li agrada i fa les 

activitats sense cap tipus d’error i inclús amplia més la resposta del que se li demana. 

Això, sempre ho ha fet, perquè és capaç d’anar més enllà del que s’estableix.  

Sobretot observa que està molt motivada i implicada en la tasca quan es fan activitats 

en petit grup o quan s’ha de fer una recerca d’informació amb detall d’un tema concret. 

Investigar, cerca i indagar és el que més li agrada. De fet, la mestra de ciències, comenta 

en totes les reunions que la Martina a les seves classes sobresurt per la capacitat que 

té d’indagar sobre un tema i exposar a la perfecció la informació que ha treballat. 

Jo també veig que en aquesta tipologia d’activitats és pura energia i actitud. Es mostra 

molt activa, molt implicada en tasca, potenciant les seves capacitats i habilitats 

cognitives, en definitiva és ella i és el que més li agrada fer. 

A nivell emocional sí que he detectat canvis molt significatius. Prèviament al programa, 

jo la veia trista, absent, poc entregada i amb poques ganes d’aprendre. A mesura que 

comença el programa i fins ara, he vist que torna a tenir aquesta actitud alegre, activa, 

mostra molta empatia, que ja la tenia, però crec que ara molt més; també, he observat 

que torna a gaudir de l’aprenentatge. 

Fa unes poques setmanes, vaig voler parlar amb ella de com es sentia en el programa, 

quines activitats feien, si sentia motivació, interès... bé, que m’expliqués una mica com 

se sentia per poder valorar si havien existit canvis en ella.  

Em va comentar que tornava a sentir ganes per aprendre, que el programa i les activitats 

li agradaven molt, que se sentia molt motivada i implicada en cada tasca que realitzaven 

i sobretot que sentia que allí en les sessions del programa podia ser ella, que podia 

demostrar les seves capacitats sense que ningú se sentís malament i que podia 

demostrar tot el que sabia i havia après.  

També, em va comentar que li agradaria poder fer aquestes activitats amb els seus 

companys d’aula. 

A mi com a tutora que l’alumna es sentí així doncs em va resultar molt positiu i molt 

favorable respecte al seu desenvolupament acadèmic però sobretot personal, que era 

el que a mi em feia patir més. Com ja sabeu, la intervenció amb aquests alumnes és 
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igual de necessària que amb altres amb dificultats o trastorns, i és cert que són els grans 

oblidats.  

 Com ha actuat a l’aula ordinària mentre realitzava les sessions del 

programa? 

Com ja us he comentat, no en totes les àrees torna a gaudir i a participar tant. Per 

exemple a l’àrea de llengua catalana o castellana, com domina perfectament els 

continguts, a menys que preparem alguna activitat més lúdica o que li proporcioni algun 

repte ortogràfic o alguna activitat més complexa, segueix mostrant-se poc interessada, 

però no per falta de ganes, sinó perquè ja coneix el que s’està treballant i no li resulta 

atractiu. En altres àrees, depèn de l’activitat programada, sí que es mostra molt més 

motivada i interessada. Si hem fet alguna activitat basada en experiments o en la recerca 

d’algun contingut, ella és la primera que participa, es mostra activa i es compromet amb 

la tasca satisfactòriament. Canvis s’han notat des que va participar en el programa, però 

si que encara queda un procés per aconseguir que totes les matèries li puguin 

interessar. Aquí el problema no recau en ella, sinó en les metodologies i estratègies 

educatives que s’apliquen per intervenir als alumnes. Això, ja ho estem parlant i suposo 

que es posarà en marxa un canvi del model educatiu de l’escola.  

El canvi més notable que he pogut observar és que s’ofereix per ajudar els seus 

companys i jo no li poso cap inconvenient a menys que els alumnes no vulguin rebre 

aquesta ajuda. Ells estan molt agraïts amb què la Martina els proporcioni ajuda i penso 

que a ella això, l’enriqueix, es sent valorada i sent que els companys la comprenen i 

l’aprecien.   

 Has observat i determinat millores acadèmiques en l’alumna o ella segueix 

potenciant les seves capacitats com sempre? 

A nivell acadèmic l’alumna segueix sent igual de brillant que sempre. Té un gran 

potencial, que l’esprem al màxim per donar el millor d’ella en cada proposta, en cada 

activitat i això ho demostra la seva implicació, dedicació i esforç en totes les tasques. Té 

moltes facilitats per resoldre qualsevol plantejament i l’esforç que fa és a nivell de 

presentar el producte de la millor manera possible, però no té dificultats per realitzar 

qualsevol aspecte. Les seves qualificacions són sempre excel·lents i els que més ens 

agrada d’ella és que no pateix pels resultats obtinguts, sinó que fa la feina perquè li 

agrada, perquè gaudeix aprenen i formant-se.  

A nivell acadèmic segueix en la mateixa línia, però sí que m’he adonat que és capaç de 

fer majors i millors connexions entre els aprenentatges que està adquirint i els que ja 

domina. De manera abstracta, però valora més la funcionalitat dels aprenentatges i 

intenta sempre relacionar-los amb aspectes de la vida real o propers als seus contextos 

de desenvolupament. Per exemple, l’altre dia estàvem fent matemàtiques i parlàvem de 
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les fraccions i ella va explicar als seus companys que les fraccions també es podien 

percentatges. Jo li vaig demanar si podia sortir a la pissarra per explicar aquest contingut 

i els hi mostrés com es calcula i perquè serveix. Per explicar-ho va ficar un exemple real, 

concretament, va calcular el percentatge que els establiments d’oci com les cafeteries i 

els restaurants cobren als clients per fer un veure a la terrassa de l’establiment. Jo em 

vaig quedar meravellada i el més important és que els alumnes ho van comprendre 

sense cap dubte. 

Amb això em refereixo, que tot i que segueix sent una alumna de capacitats excel·lents 

ha après a relacionar i connectar coneixements i convertir-los en aprenentatges 

funcionals.    

 Creus que el programa ha resultat beneficiós per a l’alumna? 

Sí. Clar que sí. El canvi d’actitud cap a l’aprenentatge és clar. Abans del programa es 

mostrava molt reticent a participar en les tasques, ho feia quasi per obligació amb 

desgana, tot i els bons resultats, i des que va començar el programa, a l’aula els canvis 

s’han notat. Torna a gaudir de l’aprenentatge si les propostes li resulten motivadores, es 

mostra molt més activa i implicada en les activitats, ajuda i dona suport constant als seus 

companys i intenta ser partícip de totes les propostes que requereixen voluntariat o algú 

que s’encarregui de la tasca. 

Emocionalment, trobo que està molt més contenta, més afable i segura de si mateixa. 

No té cap inconvenient en mostrar-se tal com és i en demostrar les seves capacitats 

sempre des del respecte i l’empatia pels altres, fet que abans intentava ocultar per no 

sentir-se diferent dels altres. 

 Veus factible poder introduir a l’aula ordinària aquests canvis 

metodològics a favor i en benefici del desenvolupament integral de tot 

l’alumnat? 

És evident que l’equip docent i l’equip directiu estem treballant per poder aplicar un canvi 

en la metodologia educativa del centre per afavorir a tot l’alumnat en el seu 

desenvolupament i atendre a les seves necessitats tant educatives com personals. És 

un canvi que no es pot fer apressadament, que s’ha d’introduir de manera progressiva 

però que és necessari per al benefici de tota la comunitat educativa i en especial per als 

alumnes.  

Metodologies basades en projectes com la que s’ha aplicat en el programa d’enriquiment 

és una de les més factibles perquè l’alumnat pugui treballar de manera cooperativa, 

potenciant les seves capacitats i reduint les seves dificultats. Com ja sabeu, l’escola 

cada any aposta per realitzar el projecte interdisciplinari amb tota l’escola, però som 

conscients que això no és suficient. L’atenció a la diversitat s’ha de contemplar des de 
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les característiques particulars de cada infant i per tant, cada aula és un món i el procés 

d’ensenyament-aprenentatge s’ha d’adaptar a cada context i a cada alumne. 

Per això, en acabar aquest curs, ens reunirem tots els mestres i l’equip directiu per 

reformular l’estil i model d’educació i adaptar-nos als canvis de la societat amb la qual 

treballem i volem formar perquè tinguin un futur d’èxit en tots els nivells.   

 

Annex 8. Qüestionaris d’autoavaluació i avaluació del programa realitzats pels 

alumnes i les mestres 

 

 Qüestionari d’autoavaluació realitzat pels alumnes 
 

Alumne/a:  Alumna 

Data:  14/05/19 

AUTOAVALUACIÓ DE LA MEVA IMPLICACIÓ I APRENENTATGE EN 

EL PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO”   

• Quin grau d’implicació consideres que has demostrat al llarg de tot el 

programa? ALT, MIG O BAIX. Justifica la teva resposta.  

 

Jo penso que la meva implicació ha estat molt alta juntament amb la del meu company. 

Crec que he treballat en totes les tasques amb esforç, dedicació i amb moltes ganes i 

il·lusió. En cap de les activitats he deixat de treballar i m'he sentit motivada per cada tasca 

que havíem de fer. 

A més a més, si alguna tasca em costava més encara, m'implicava més per poder obtenir 

millors resultats i aconseguir resoldre l'activitat correctament. 

• Com qualificaries la teva implicació i dedicació al treball? MOLT POSITIVA, 

POSITIVA, REGULAR O NEGATIVA. Justifica la teva resposta.  

 

Tant la meva dedicació com la del meu company ha estat molt positiva. En totes les sessions 

hem donat el màxim, hem aportat idees que han servit per trobar resposta a cada proposta 

i sobretot, per la meva part, m'he involucrat en aquest projecte perquè sentia que era nostre, 

que érem els encarregats de crear-lo i mostrar-lo als nostres companys. Ens hem esforçat 

perquè el resultat final sigui molt bo i els nostres companys i mestres estiguin satisfets del 

que hem estat fent durant aquestes setmanes. 

Penso que en cap sessió em podria qualificar negativament. Sóc sincera i per a mi implicar-

me en aquest programa m'ha tornat la motivació i les ganes per aprendre i sobretot, he 

gaudit del que feia. 
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 Com valores el treball que has realitzat amb el/la teu/a company/a? MOLT 

EFICIENT, EFICIENT, REGULAR, NEGATIU. Justifica la teva resposta.   

Més que molt bo. Gràcies al suport que ens hem donat, a les idees que hem aportat i 

compartit i al treball cooperatiu i conjunt en cada activitat hem pogut crear un projecte molt 

correcte. Si un dels dos no dominava tant una tècnica, material o recurs, l'altre l'ajuda per 

aconseguir donar resposta. Hem compartit les nostres capacitats com a equip de treball i 

entre tots dos ens hem organitzat per resoldre les activitats de manera correcta. 

Si un tenia una idea, l'altre aportava una altra i les uníem per crear cada activitat. Sense el 

treball conjunt no hagués estat possible finalitzar el projecte i fer-ho tan bé com ho hem fet. 

 Com t’has sentit realitzant les tasques del programa d’enriquiment? MOLT 

MOTIVAT/DA, MOTIVAT/DA, AMB POC INTERÈS, SENSE INTERÈS. 

Justifica la teva resposta.  

 

Des del primer dia m'he sentit molt motivada per fer aquest projecte. En cap moment he 

sentit que perdia l'interès o les ganes de fer les activitats proposades, inclús em sentia molt 

activa per fer aquelles activitats que potser no em sortien tan bé o no eren tan motivadores. 

Crec que el programa en sí, m'ha retornat les ganes d'aprendre, de seguir estudiant i 

d'esforçar-me per aconseguir el que vull ser de gran, investigadora del càncer. 

Les activitats m'han semblat interessants i sobretot m'ha agradat que les mestres ens 

donessin responsabilitat per decidir durant tot el programa, ja que no han imposat 

estrictament com havíem de fer cada una de les activitats. Ens han deixat ser bastant 

autònoms. 

 

 Emocionalment, com t’has sentit durant el programa i en la realització de 

les tasques? MOLT CONTENT/A, CONTENT/A, INDIFERENT, TRIST/A. 

Justifica la teva resposta.  

 

Jo sempre he estat molt contenta en aquestes sessions i m'he sentit molt valorada i molt 

compresa per les mestres i pels meus companys. Abans de començar el programa no tenia 

ganes de fer res perquè no volia demostrar el que sabia fer i que això pogués perjudicar a 

algun company o fer-lo sentir malament. Però a través del programa i d'estar amb un 

company que comparteix moltes coses amb mi, m'he adonat que jo he de mostrar-me tal 

com sóc, que sí que m'agrada aprendre doncs lluitar per això, per seguir formant-me i 

descobrint coses noves perquè és el que em fa feliç. 

Al programa m'he sentit feliç i he deixat enrere les idees que tenia sobre que no havia de 

mostrar-me tal com sóc. Tal com diu ma mare, he tornat a gaudir de l'aprenentatge i això 

és el que em fa estar contenta, alegre i activa a l'escola. 
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 Quina valoració li dones a la producció final que heu realitzat en el 

programa? EXCEL·LENT, NOTABLE, BONA, DOLENTA. Justifica la teva 

resposta.  

 

 Quines creus que han sigut les teves fortaleses en el desenvolupament del 

programa? Justifica la teva resposta.  .  

 

 

 

 Quins creus que han sigut els teus punts més febles en el 

desenvolupament del programa? Justifica la teva resposta   

 

Com a punt feble crec que el fet de no dominar gaire al principi l'eina Google Maps potser 

va ser prejudicial per a l'activitat, ja que es podria haver fet millor per la meva part. Jo a 

casa vaig estar practicant i la següent sessió que vam treballar amb aquesta eina doncs va 

anar molt millor que la primera. 

  

 

 

 

 

 

Jo com a punts forts meus destaco que he aportat idees que han estat importants per al 

desenvolupament de cada activitat. També, penso que el meu punt fort de creativitat ha 

ajudat a crear produccions d'una manera més innovadora i més visual. Un altre punt fort i 

aquest el més important per a mi, és que tant el Josep com jo ens hem donat suport mutu, 

ens hem ajudat quan no dominàvem correctament algun recurs i això ha sigut positiu per 

desenvolupar el treball. 

Jo crec que el treball constant i amb esforç que hem realitzat en cada sessió ha donat pas 

uns productes finals excel·lents. No tant per com els hem presentat sinó per com els hem 

treballat. Es nota que ens hem esforçat, que ens hem dedicat a cada tasca perquè els 

resultats siguin bons i sobretot ho hem fet perquè els nostres companys estiguin orgullosos 

i feliços de veure com hem de fer un projecte que també és per a ells. 

A mi l'exposició oral em va resultar molt divertida i crec que la idea de fer-la així va ser molt 

encertada, perquè els companys ens van divertir, ens van quedar impressionats per la feina 

i sobretot els hi va agradar tant el projecte que ells també tenien ganes de fer alguna cosa 

així. 
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Aquí pots fer les observacions que consideris  
  

Estic molt contenta d’haver participat en aquest programa, m’he sentit molt motivada 

realitzant cada activitat i penso que gràcies a aquest programa torno a sentir interès i ganes 

per aprendre. Per això, m’agradaria que es pogués fer a l’aula ordinària amb tots els meus 

companys, perquè si a mi m’ha ajudat la resta d’alumnes segur que també els ajuda.  

 

 

Alumne/a:  Alumne 

Data: 14/05/19  

AUTOAVALUACIÓ DE LA MEVA IMPLICACIÓ I APRENENTATGE EN 

EL PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO” 

   

 Quin grau d’implicació consideres que has demostrat al llarg de tot el 

programa? ALT, MIG O BAIX. Justifica la teva resposta.  

 

El meu grau d’implicació i el de la meva companya ha sigut molt alt. Des del primer dia 

ens hem compromès amb la tasca, ens hem esforçat i hem treballat de manera conjunta 

per aconseguir realitzar les activitats correctament. Mai hem rebutjat una activitat o hem 

perdut l’interès per anar al programa i fer les activitats.   

 

 Com qualificaries la teva implicació i dedicació al treball? MOLT POSITIVA, 

POSITIVA, REGULAR O NEGATIVA. Justifica la teva resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meva implicació i dedicació al treball juntament amb la de la Martina ha estat molt 

positiva. Gràcies a al fet que treballàvem de manera conjunta, donant-nos suport i 

compartint idees hem pogut solucionar cada plantejament i fer-ho correctament. Penso que 

en totes les sessions ens hem esforçat al màxim i si a un li costava fer una cosa, l’altre 

l’ajudava. Hem sabut potenciar les nostres capacitats i reduir les nostres mancances, 

gràcies que hem treballat sempre junts per aconseguir els millors resultats.   
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 Com valores el treball que has realitzat amb el/la teu/a company/a? MOLT 

EFICIENT, EFICIENT, REGULAR, NEGATIU. Justifica la teva resposta.   

Sense el treball conjunt que hem fet els dos no podríem haver aconseguit fer el projecte. 

Perquè entre tots dos hem reforçat les nostres capacitats. Jo valoro el nostre treball com a 

molt eficient, perquè treballar de manera cooperativa i conjunta ha estat la clau. En cap 

moment hem rebutjat i menyspreat idees o aportacions de l’altre sinó que les hem debatut i 

argumentat per decidir la millor manera de fer l’activitat. Penso i sé que hem estat 

respectuosos entre nosaltres i amb les mestres i això ha fet que el treball es pogués fer 

tranquil·lament, sense pressions i decidint cap opció de manera reflexiva.     

 

 Com t’has sentit realitzant les tasques del programa d’enriquiment? MOLT 

MOTIVAT/DA, MOTIVAT/DA, AMB POC INTERÈS, SENSE INTERÈS. 

Justifica la teva resposta.  

 

El primer dia em sentia molt motivat però amb molts dubtes, tenia por que el programa no 

em fes gaudir. En el moment en què ens presenten la primera activitat i veig de què tracta, 

la meva motivació va augmentar i només tenia ganes de començar a treballar en el projecte. 

Aquesta motivació i interès van anar augmentar dia a dia a partir de les diferents propostes 

que ens plantejàvem i sobretot perquè el treball era nostre, l’havíem de crear nosaltres i 

teníem tota la responsabilitat. Per a mi cada sessió era un repte i això ja resultava motivant 

i estimulant.   

 

 Emocionalment, com t’has sentit durant el programa i en la realització de 

les tasques? MOLT CONTENT/A, CONTENT/A, INDIFERENT, TRIST/A. 

Justifica la teva resposta.  

 

Abans de començar el programa no tenia ganes de saber res de l’aprenentatge ni de les 

classes. Per a mi era molt avorrit i desmotivant anar a l’aula i fer cada dia el mateix, sense 

cap sentit, només llegir i fer exercicis. Quan vaig començar el programa, només a la primera 

sessió, sembla que és mentida, però la meva sensació va començar a desaparèixer. Em 

sentia content, alegre, amb ganes de què fos dimarts i dijous i sobretot molt entusiasmat per 

continuar amb el projecte. En totes les sessions m’he sentit alegre i sobretot valorat i entès 

tant per les mestres però molt més per la meva companya. Ella, en estar en la mateixa 

situació que jo, crec que m’entenia molt més i per això s’ha creat aquesta relació de treball 

tan positiva. Tenir algú al costat que s’assembla a mi o que compartia coses amb mi, em va 

fer canviar la manera de pensar i de com jo em veia. A vegades pensava que era molt diferent 

dels altres i no volia mostrar gaire com era jo.  
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 Quina valoració li dónes a la producció final que heu realitzat en el 

programa? EXCEL·LENT, NOTABLE, BONA, DOLENTA. Justifica la teva 

resposta.  

 

 

 

 Quines creus que han sigut les teves fortaleses en el desenvolupament del 

programa? Justifica la teva resposta.   

 

 Quins creus que han sigut els teus punts més febles en el 

desenvolupament del programa? Justifica la teva resposta.  

 

Aquest no és un punt feble per no saber fer alguna cosa, sinó que penso que a vegades potser 

he dominat una mica l’activitat i no he deixat treballar tant a la meva companya. Crec que ella 

no s’ha sentit malament ni m’ha demostrat que jo dominava la sessió, però aquesta ha estat 

la meva impressió.    

  

  

 

 

 

 
 

A mi em va agradar molt la idea que va tenir la Martina de presentar el treball com si fossin 

les notícies de l’escola i penso que als meus companys, les famílies i als mestres també els 

hi va agradar molt. Però el que importa de veritat no és el vídeo final, que també, sinó tot el 

treball que hem estat realitzant amb motivació, il·lusió i amb moltes ganes perquè els nostres 

companys estiguin contents de nosaltres i de com els hi hem preparat la sortida de final de 

curs. Jo crec i també penso que la Martina també ho creu, aquest projecte l’hem fet per a 

nosaltres però penso que ens hem implicat més i motivat molt en cada sessió perquè era 

una proposta per als nostres companys i familiars.  

Considero que el meu punt fort és la meva passió per la història i la geografia. Dominar 

aquestes assignatures ens ha ajudat a mi i a la meva companya a resoldre correctament 

aquelles activitats en les quals s’havia de cercar informació sobre localitzacions, treballar a 

través del Google Maps, treballar els mapes, etc. Vaig ajudar la meva companya, ensenyant-

li trucs i maneres d’utilitzar aquesta eina perquè poguéssim fer tots dos les activitats. També 

penso, que m’ha ajudat molt conèixer sobre les tecnologies i poder mostrar algunes tècniques 

per fer el vídeo més interactiu i visual. Però el que si valoro molt positivament és el treball 

conjunt que hem fet la Martina i jo.  
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Aquí pots fer les observacions que consideris  
  

No tinc cap observació més a comentar, el que sí que vull fer és donar les gràcies a les 

mestres que han participat en el programa perquè ens han guiat i ens han ajudat, i a la 

vegada ens han deixat ser com nosaltres som i hem pogut fer el treball gràcies al fet que no 

ens imposaven cap tipus de criteri o de manera de fer les coses.   

 

 Qüestionari avaluació programa realitzat pels alumnes 

 

Alumne/a:  Alumne 

Data:  14/05/19 

AVALUACIÓ DEL PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO”  

 Què penses del programa “M’enriqueixo”? Creus que ha satisfet les 

teves necessitats cognitives, acadèmiques i personals? Justifica la teva 

resposta.  

A mi el programa m'ha agradat molt perquè ha estat dissenyat a partir d'un tema del nostre 

interès i ha proposat activitats diverses que han permès potenciar les nostres capacitats, 

compartir idees i coneixements i sobretot perquè han sigut tasques útils que es poden treballar 

o utilitzar en un altre context. Al principi tenia incerteses de com seria el programa, perquè no 

sabia que faríem i tenia por d'avorrir-me, però des de la primera sessió fins a l'última m'he sentit 

molt motivat i interessat. Tenia ganes que arribés la propera sessió per comprovar quina 

activitat faríem. No tinc cap queixa del programa, perquè m'he sentit molt bé fent-lo, he sentit 

que he gaudit de les activitats i que he après nous coneixements. 

  

 Creus que els objectius i la finalitat del programa han estat establerts 

correctament? Creus que les propostes s’han adequat als objectius que et 

van presentar el primer dia? Justifica la teva resposta.  

Si els objectius eren que nosaltres, la Martina i jo, estiguéssim motivats per l’aprenentatge, 

gaudíssim d’ell i mostréssim interès i implicació per les tasques, puc dir que el programa ho ha 

aconseguit. Tal com estava unes setmanes enrere, abans de començar el programa, no em 

sentia com em sento ara. Crec que la meva actitud ha canviat perquè he sentit que l’escola ha 

entès que no estàvem disfrutant de l’aprenentatge, ens ha escoltat i ha proposat un canvi 

perquè aquesta situació no continués. 

Potser el programa en si no ha fet que canviem d’actitud, sinó el fet de donar-nos 

responsabilitats, d’entendre que ens agrada i que som capaços de fer i deixar-nos mostrar les 

nostres capacitats sense haver d’amagar-se. El programa ha estat una oportunitat que ens ha 
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fet sentir a gust, còmodes, implicats en una tasca i ens ha permès treballar de manera conjunta 

per complementar el que sabem l’un i l’altre.  

  

 Creus que el programa ha permès l’assoliment dels objectius? Justifica la 

teva resposta.  

Sí, com he explicat abans, m'he sentit motivat per fer cada activitat, m'he esforçat i dedicat molt 

en cada tasca perquè sortís correctament i juntament amb la meva companya hem donat el 

millor de nosaltres per crear un projecte que pugui agradar i satisfer tant a nosaltres i les 

mestres, però sobretot als nostres companys. 

La responsabilitat que ens vau donar per fer aquest treball també ha resultat motivadora perquè 

sabíem que estàvem al càrrec del projecte i que tot era fruit de les nostres capacitats i habilitats. 

Cada sessió ha sigut motivadora i ha aconseguit que tornem a sentir-nos a gust i feliços 

aprenent. 

 

 El tema tractat t’ha resultat interessant i motivador? Creus que els 

continguts que s’han treballat han estat correctes respecte a la temàtica 

del programa i als objectius? Justifica la teva resposta.  

Per a mi que ens hagueu ofert aquest tema, ha estat la millor idea possible per fer aquest 

projecte. M’agraden molt altres temes com la geografia, la història, els viatges, però a través 

d’aquesta temàtica de la sortida de final de curs hem pogut treballar tots aquests aspectes, 

connectats a les assignatures de l’escola. Poder treballar d’aquesta manera resulta interessant 

i motivadora perquè fas de tot, sense adonar-te’n i aprens d’una manera divertida i lúdica.  

Cada sessió presentava un contingut diferent però amb característiques de l’anterior i poder 

ampliar els coneixements i aprendre nous m’ha fet gaudir molt. Sobretot el que més m’ha 

agradat és poder treballar amb la meva companya àrees que jo domino més i poder ensenyar-

li o que ella m’ensenyi a mi coses jo no dominava. Entre els dos ens hem enriquit del que 

sabem i ens ha ajudat a fer el projecte.  

 

 La metodologia de treball utilitzada (recerca a través de la xarxa, pautes 

per guiar la descoberta, transversalitat dels continguts, etc.) t’ha resultat 

activa, dinàmica i motivadora? Justifica la teva resposta.  

 

Sí, la metodologia ha estat correcta per poder fer el projecte. Per a mi poder utilitzar les 

tecnologies ha estat molt motivador, perquè m’agrada molt aquest món i he pogut utilitzar eines 

i programes que domino per fer el treball més visual i interactiu. Respecte a les tecnologies, 

han estat importants per cercar tota la informació necessària per fer cada activitat i ens ha 

permès a la meva companya i a mi, aprendre a seleccionar informació real i de qualitat. A través 

de la recerca per internet hem trobat diferents maneres de fer les activitats i això també ens ha 
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ajudat a presentar millor cada proposta. Com ja he dit, el programa ha connectat totes les 

assignatures que donem a l’escola i ens ha permès aprendre més coneixements i a utilitzar 

correctament els que ja dominen.  Poder treballar un tema real també ens ha facilitat la feina 

perquè ens hem imaginat com seria posar a la pràctica cada activitat i aquesta situació ha 

enriquit el projecte. 

 

 Com valoraries les activitats plantejades? MOLT ADEQUADES, 

ADEQUADES, POC INTERESSANTS, GENS ADEQUADES. Justifica la teva 

resposta.  

Les activitats plantejades per a mi han estat molt adequades, ja que han tractat diferents 

temes, diferents continguts, hem tingut la possibilitat de presentar cada activitat segons les 

nostres idees i percepcions i com he dit abans, han permès connectar coneixements de totes 

les àrees i ens han fet descobrir nous aprenentatges. A més a més, les activitats generalment 

totes han sigut molt motivadores i interessants i ens hem implicat al màxim en la solució de 

totes.  

  

 Creus que els materials i recursos han estat suficients? Justifica la teva 

resposta.  

Sí els materials i recursos han estat suficients i correctes per fer les activitats, perquè a través 

d'internet i dels programes informàtics que hem utilitzat, hem donat solució a totes les propostes 

i no ens han generat cap dificultat en el domini. Si algú dominava més una eina que un altre, 

se li ensenyava i ràpidament aprenia a utilitzar-la correctament. No crec que ens hagi faltat cap 

recurs o material, perquè ho teníem tot a l'abast. 

 

 

 Com valoraries la implicació i guia de les mestres durant el programa? 

Justifica la teva resposta.  

Les mestres que ens han ajudat en aquest projecte han estat les millors. Ens han guiat, ens 

han ajudat, ens han atès i han estat al nostre costat per a qualsevol dubte o problema que ens 

pogués sorgir. Elles s'han esforçat i implicat amb màxim per fer totes les activitats, per donar-

nos pautes per fer les tasques i sobretot han estat molt pendents de nosaltres en tot moment. 

Han treballat diàriament per millorar cada proposta i adequar-la a les nostres capacitats. És 

important valorar el treball que han estat fent des que es va dir que començava el programa 

fins que ha finalitzat. 
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 Creus que aquesta tipologia de treball es podria aplicar a l’aula ordinària 

per ser treballada amb tot el grup-classe? Justifica la teva resposta.  

Sí, ja ho hem dit diverses vegades. De cara al proper curs, ens agradaria poder fer aquesta 

tipologia d'activitats amb tot el grup-classe no només fer afavorir-nos nosaltres sinó tots els 

nostres companys, que segur que els ajudaria molt a aprendre i a interessar-se per 

l'aprenentatge. Poder fer aquests projectes és divertit, motivador i veus que aprendre no és tan 

avorrit, sinó que pots gaudir molt. 

Si no es pot fer en totes les classes, doncs seria positiu poder fer tallers o racons alguns dies 

a la setmana per trencar la rutina del treball amb llibre i potenciar altres maneres d'aprendre 

més lúdiques, entretingudes i divertides. 

  

 Aquí pots fer les observacions que consideris  

Repeteixo el mateix que a la pregunta anterior, és necessari fer aquesta tipologia d’activitats a 

l’aula amb tots els companys, per poder fer possible que tots gaudim de l’aprenentatge. 

 

 

Alumne/a:  Alumna 

Data:  14/05/19 

AVALUACIÓ DEL PROGRAMA “M’ENRIQUEIXO”  

 Què penses del programa “M’enriqueixo”? Creus que ha satisfet les 

teves necessitats cognitives, acadèmiques i personals? Justifica la teva 

resposta.  

Per a mi el programa ha resultat molt interessant. El primer que em va agradar va ser la temàtica, 

molt encertada i molt afí a nosaltres i al que ens agrada. Després, cada sessió del programa ha 

presentat diferents activitats, que havíem de fer de diferents maneres i sempre amb la 

responsabilitat i amb les nostres idees. Per a mi ha sigut un plaer formar part d’aquest treball, 

perquè m’he sentit compresa, he sentit de nou ganes d’aprendre i d’estudiar i m’he sentit 

valorada i molt contenta a l’hora de treballar amb el meu company.  
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 Creus que els objectius i la finalitat del programa han estat establerts 

correctament? Creus que les propostes s’han adequat als objectius que et 

van presentar el primer dia? Justifica la teva resposta.  

Les mestres a la primera sessió ens van comentar quins eren els objectius principals del 

programa. Si no ho recordo malament, el projecte es realitzava amb la intenció que 

augmentéssim la nostra motivació per l'aprenentatge realitzant activitats en les quals havíem de 

desenvolupar estratègies i proposar idees per aconseguir donar resposta. També, volien 

aconseguir que les activitats i el projecte ens resultessin interessants perquè la nostra implicació 

i dedicació a la tasca fossin positives. Per últim, el que volien és que gaudíssim del programa, 

de cada activitat, del treball conjunt, etc., perquè d'aquesta manera ens sentiríem a gust, vàlids 

i emocionalment contents i això ens ajudaria a millorar com ens sentim i que pensem de nosaltres 

mateixos. Després d'haver participat en el programa, per la meva part puc dir que ha estat molt 

encertat, les activitats han estat motivadores i interessants i fer el programa m'ha ajudat a sentir 

de nou les ganes per estudiar i per aprendre i m'ha ajudat a centrar-me en els estudis de cara al 

que vull ser de gran. 

 

 Creus que el programa ha permès l’assoliment dels objectius? Justifica la 

teva resposta.  

Jo penso que sí. Abans de començar el programa no sentia ganes d’estudiar les matèries de 

l’escola, sentia que tot era el mateix, era pesat i a vegades avorrit. Però quan vaig començar el 

programa, tot va començar a canviar. De nou tenia ganes de treballar, d’aprendre, d’esforçar-me 

i implicar-me al màxim en les activitats per obtenir els millors resultats i sentia que disfrutava fent 

cada tasca. Em sentia responsable, valorada i molt compromesa. Cap dia vaig voler deixar 

d’anar-hi i desitjava que fos dimarts o dijous per continuar treballant amb el meu company.  

 

 

 El tema tractat t’ha resultat interessant i motivador? Creus que els 

continguts que s’han treballat han estat correctes respecte a la temàtica 

del programa i als objectius? Justifica la teva resposta.  

El primer el que va cridar la meva atenció va ser el tema escollit. Jo creia que faríem un programa 

en el qual hauríem de realitzar diferents activitats de diferents temes, però quan ens vau dir que 

seria un projecte sobre el viatge de fi de curs, em vaig alegrar molt i em semblava molt curiós 

veure com ho faríem. 

La primera sessió ja em va resultar interessant, perquè vam conèixer com faríem el projecte i 

vam decidir la tipologia d'activitats i continguts que volíem tractar. Durant la resta de sessions, 

cada activitat i contingut han estat diferents, interessants, alguns més motivadors que uns altres, 

però tots d’acord amb la temàtica i amb la intenció que el meu company i jo estiguéssim motivats, 
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implicats i satisfets de cada feina que fèiem. Per tant, l'elecció del tema sí que ha sigut un encert 

i ens ha agradat molt treballar tots dos aquesta temàtica. 

 

 La metodologia de treball utilitzada (recerca a través de la xarxa, pautes 

per guiar la descoberta, transversalitat dels continguts, etc.) t’ha resultat 

activa, dinàmica i motivadora? Justifica la teva resposta.  

 

Sí, jo crec que una part positiva d’aquest projecte ha sigut treballar amb les TIC, perquè ens ha 

permès buscar informació de diferents fonts, trobar la més adequada i també buscar possibilitats 

i maneres diferents de fer una activitat. També penso, que sense les nostres idees, les del meu 

company i les meves, les tecnologies tampoc eren vàlides, perquè nosaltres aportàvem idees i 

opinions i a partir de l’elecció d’aquestes realitzàvem les activitats. 

M’ha agradat molt poder treballar totes les matèries en un mateix projecte, perquè inclús hem fet 

un dels treballs en anglès i això també ens ha motivat molt. Personalment, el que més m’ha 

agradat és que poguéssim organitzar el treball segons el nostre criteri. Les mestres ens heu 

donat pautes però les decisions finals eren nostres. He sentit que érem els encarregats de portar 

i crear el projecte i teníem una responsabilitat que potser no l’havíem tingut mai. Per a mi aquesta 

situació ha sigut nova però molt gratificant i l’he treballat amb molta il·lusió i amb molta implicació 

perquè tot sortís bé. La meva idea era fer genial cada activitat perquè els nostres companys 

estiguin satisfets del nostre treball.  

 

 Com valoraries les activitats plantejades? MOLT ADEQUADES, 

ADEQUADES, POC INTERESSANTS, GENS ADEQUADES. Justifica la teva 

resposta.  

Les activitats en general han estat molt adequades a la temàtica que tractàvem. Per a mi 

algunes han resultat més motivadores que unes altres, però en totes m’he implicat i m’he 

esforçat. Les que potser m’han resultat menys motivadores eren les que jo no dominava tant, 

però això  no vol dir que per al meu company sí que han estat motivadores i molt adequades. 

Si he de fer una valoració general, crec que totes han estat adequades, han tingut el seu interès 

i han estat útils per aplicar-les fora de l’escola.  

  

 Creus que els materials i recursos han estat suficients? Justifica la teva 

resposta.  

Sí. Treballar a través de les TIC et dóna moltes possibilitats, pots crear moltes coses i realitzar 

activitats de diferent manera. Jo crec que sí que han estat suficients perquè hem pogut resoldre 

les activitats correctament amb els recursos que teníem i gràcies a les nostres idees i al domini 

d’algunes eines informàtiques hem dissenyat produccions molt visuals i interactives. A més a 

més, tota la informació ha estat cercada a través d’internet, però nosaltres l’hem llegit i l’hem 

revisat, per seleccionar la més adequada. No ens hem quedat amb la primera informació que 
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hem trobat de pàgines que són poc fiables. Aquest també ha estat un exercici important que hem 

fet en equip abans de solucionar cada activitat.  

 

 Com valoraries la implicació i guia de les mestres durant el programa? 

Justifica la teva resposta.  

Les mestres han estat pendents de nosaltres en tot moment i han donat suport quan ho 

requeríem. A més a més, han estat una guia de totes les activitats per poder fer-les de la millor 

manera possible. Ens han deixat llibertat i autonomia per crear el contingut segons què nosaltres 

volíem i no han imposat cap norma per a fer-ho. Simplement ens donaven la fitxa amb les 

instruccions per veure quina activitat havíem de fer. 

Estic molt contenta de les mestres que han treballat amb nosaltres perquè ens han entès, ens 

han ajudat, ens han comprès i ens han deixat ser nosaltres mateixos, sense imposicions. Ens 

han ajudat a valorar-nos millor i a reconèixer la nostra validesa i les nostres capacitats. 

S'han implicat des del primer dia en el programa i han treballat força perquè tot sortís perfecte. 

 

 Creus que aquesta tipologia de treball es podria aplicar a l’aula ordinària 

per ser treballada amb tot el grup-classe? Justifica la teva resposta.  

 

Sí, segur que sí. Ho he dit sempre, crec que un projecte com aquest es pot fer perfectament amb 

tots els companys d’aula, perquè estic segura que tots gaudiríem i aprendríem més treballant 

així, divertint-nos i trobant el sentit al qual estem estudiant. 

Jo marxo, perquè vaig 6è però voldria que els meus companys tinguessin la possibilitat de 

treballar d’aquesta manera. Estic segura que funcionaria millor i ajudaria a tots els alumnes.  

  

 Aquí pots fer les observacions que consideris  

Torno a ficar en aquest apartat que seria molt positiu fer aquestes activitats a l’aula, amb tots els 

alumnes, perquè tots treballarien i ningú es sentiria millor o pitjor que un altre per les seves 

capacitats. 

 

                

 

 

 

 

 

 


