
 

 
Treball de fi de màster 

 
Títol: AVALUACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I CONSTRUCCIÓ D’OBJECTES A L’AULA 
D’ACOLLIDA  
    
 
 
Cognoms: VILA OCAÑA 
        
Nom: CRISTINA 
 
Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 
 
Especialitat: Tecnologia 
 
Director/a: JOSEP CANTÓ SILVA 
 
Data de lectura:  26 DE JUNY DE 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRISTINA VILA OCAÑA 
TREBALL FINAL DE MÀSTER - JUNY 2012 

  
 

AVALUACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I CONSTRUCCIÓ D’OBJECTES A L’AULA D’ACOLLIDA   2 

ÍNDEX 

ÍNDEX __________________________________________________________________ 2 

1.  INTRODUCCIÓ ______________________________________________________ 4 

2.  OBJECTIU PLANTEJAT_______________________________________________ 5 

3.  CONTEXT D’APLICACIÓ ______________________________________________ 5 
3.1.  Centre docent .......................................................................................................................... 5 

3.2.  Alumnat de secundària del centre .......................................................................................... 6 

3.3.  Alumnes de l’aula d’acollida observada ................................................................................. 8 
3.3.1.  L’aula d’acollida .............................................................................................................................. 8 

3.3.2.  Els alumnes de l’aula d’acollida .................................................................................................... 9 

4.  METODOLOGIA APLICADA __________________________________________ 10 
4.1.  Introducció de la metodologia. Planificació de l’observació ................................................. 10 

4.1.1.  Tècniques d’observació .............................................................................................................. 10 

4.1.2.  Avantatges i inconvenients de l’observació ............................................................................... 10 

4.1.3.  Objectiu de l’observació.............................................................................................................. 11 

4.1.4.  Objecte de l’observació i avaluació ............................................................................................ 11 

4.2.  Observació i avaluació proposada ....................................................................................... 11 
4.2.1.  Observació no sistemàtica inicial ............................................................................................... 11 

4.2.2.  Activitat estats d’ànim ................................................................................................................. 12 

4.2.3.  Ítems d’avaluació de la manipulació .......................................................................................... 14 

4.2.4.  Graella d’avaluació manipulació d’objectes ............................................................................... 15 

4.3.  Activitats de manipulació plantejada..................................................................................... 17 
4.3.1.  Introducció al taller ...................................................................................................................... 17 

4.3.2.  Activitat de tall inicial ................................................................................................................... 17 

4.3.3.  Construcció d’una safata classificadora de documents ............................................................ 17 

4.3.4.  Construcció d’una caixeta amb tapa .......................................................................................... 18 

4.4.  Recull de resultats ................................................................................................................. 18 
4.4.1.  Anàlisi inicial – Registre de notes ............................................................................................... 18 

4.4.2.  Imatges activitat de manipulació ................................................................................................ 21 

4.4.3.  Resultats de la graella d’avaluació – Estats d’ànim .................................................................. 25 

4.4.3.1.  Sessió 1 .............................................................................................................................. 26 

4.4.3.2.  Sessió 2 .............................................................................................................................. 27 

4.4.3.3.  Sessió 3 .............................................................................................................................. 28 

4.4.3.4.  Sessió 4 .............................................................................................................................. 29 

4.4.3.5.  Sessió 5 .............................................................................................................................. 30 

4.4.3.6.  Sessió 6 .............................................................................................................................. 31 



CRISTINA VILA OCAÑA 
TREBALL FINAL DE MÀSTER - JUNY 2012 

  
 

AVALUACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I CONSTRUCCIÓ D’OBJECTES A L’AULA D’ACOLLIDA   3 

4.4.3.7.  Sessió 7 .............................................................................................................................. 32 

4.4.3.8.  Sessió 8 .............................................................................................................................. 33 

4.4.3.9.  Sessió 9 .............................................................................................................................. 34 

5.  ANÀLISI DE RESULTATS ____________________________________________ 35 
5.1.  Anàlisi dels resultats de la graella d’avaluació ..................................................................... 35 

5.2.  Avaluació dels ítems seleccionats per la graella .................................................................. 37 

6.  CONCLUSIONS ____________________________________________________ 41 

7.  BIBLIOGRAFIA _____________________________________________________ 42 
 
ANNEX ____________________________________________________ Documentació auxiliar 
 
 



CRISTINA VILA OCAÑA 
TREBALL FINAL DE MÀSTER - JUNY 2012 

  
 

AVALUACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I CONSTRUCCIÓ D’OBJECTES A L’AULA D’ACOLLIDA   4 

1. INTRODUCCIÓ 

A la pràctica docent de l’aula d’acollida, i en general a l’àrea de tecnologia, la manipulació 
d’objectes per part dels alumnes es considera per defecte una pràctica positiva. El present 
treball, dut a terme a l’aula d’acollida d’un centre de secundària, pretén generar unes pautes 
d’avaluació que permetin corroborar, o posar en dubte,  aquesta consideració. 

Amb aquestes pautes i la seva aplicació, es vol comprovar si les activitats de manipulació 
d’objectes ajuden, de manera significativa, l’alumnat a la seva integració, milloren la seva 
autoestima i generen canvis cap a actituds positives envers el centre o els docents. 

Per a la generació dels ítems d’observació per a l’avaluació es parteix de la cerca bibliogràfica, 
del recull d’experiències del professorat i es realitzen observacions inicials de les actituds dels 
alumnes de 3r i 4rt d’ESO. 

Per a la comprensió de l’entorn dels joves amb els quals es duran a terme les activitats, i del 
centre docent on es realitza l’estudi, es fa un recull de dades de caràcter social de les que 
disposa el centre. 

El contacte directe amb l’alumnat i el professorat del centre és clau en el desenvolupament de 
l’experiència que implica aquest treball. El fet d’haver-hi realitzat prèviament el pràcticum i la 
bona disposició del professorat implicat és un factor absolutament necessari.  

La generació dels ítems avaluadors es portaran a la pràctica amb una sèrie d’activitats 
vinculades al taller de tecnologia. Aquestes activitats seran la introducció dels tipus d’eines del 
taller i la construcció d’un objecte de fusta útil per als alumnes. També es farà partícip l’alumnat 
de la creació d’aquests ítems, amb una activitat on els propis alumnes crearan un ítem 
d’observació vinculat als estats d’ànim dels joves. 
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2. OBJECTIU PLANTEJAT 

El present treball de recerca té com a objectiu principal establir unes pautes d’observació-
avaluació de la capacitat manipulativa dels alumnes de l’aula d’acollida. Alhora, es vol posar a 
prova aquestes pautes d’avaluació amb activitats de muntatge i construcció d’objectes vinculats 
al taller de tecnologia. 

Les activitats plantejades impliquen la manipulació de les eines al taller de tecnologia per a 
poder avaluar correctament els ítems seleccionats i posar  a prova les pautes d’avaluació. 

Es pretén generar una taula amb unes pautes clares i de fàcil interpretació, aquestes pautes 
han de basar-se uns ítems tancats que no deixin una interpretació del que cal observar, sinó 
una guia clara del que l’avaluador ha d’observar per arribar a unes conclusions determinants 
que ajudin a l’avaluació tant de l’activitat plantejada com dels alumnes que la reben. 

L’objectiu general final és el de millorar les relacions entre els mateixos alumnes i les relacions 
alumnes i professorat, per això l’ús d’aquestes taules podran valorar si l’activitat manipulativa 
duta a terme és en aquests sentit positiva o no. 

3. CONTEXT D’APLICACIÓ 

La realitat social de l’alumnat de l’aula d’acollida sol ser complexa i imprescindible. L’origen, la 
llengua materna, el temps de residència etc. són dades imprescindibles per a qualsevol activitat 
que es desenvolupi a l’aula d’acollida. 

3.1. Centre docent 

El centre va ser creat al 1967 i, poc després de la seva creació, es va convertir en un referent 
docent del barri al llarg de molts any. A l’última dècada l’arribada massiva i constant d’ alumnes 
procedents de la immigració ha estat acompanyada d’una important davallada d’alumnat 
autòcton de la zona.  

A més del factor de la immigració, cal afegir el de mantenir matrícula viva (matrícula oberta 
d’alumnat nouvingut) durant tot l’any i la incorporació d’alumnes conflictius procedents del 
mateix barri. El centre és etiquetat com a “conflictiu” i les famílies del barri de ‘tota la vida’ 
deixen de matricular-hi els seus fills, arribant així a un percentatge màxim del 95-97% 
d’alumnat estranger al centre. 

Aquesta situació va provocar al llarg d’uns anys un augment de conflictes importants dins del 
centre educatiu, absentisme elevat, baix rendiment acadèmic, etc. I fins i tot baralles, 
amenaces i conflictes entre alumnes a hores no lectives fora del centre que acabaven 
influenciant les actituds a hores d’estada del centre. 

El centre, doncs, decideix un canvi de rumb per tornar a fer-se atractiu a les famílies del barri i 
tornar a tenir un clima de treball adient. Les accions i decisions preses són l’expulsió dels 
alumnes més disruptius, la no incorporació d’alumnes a primer d’ESO al curs 2010-2011 i 
2011-2012 per tal de establir uns criteris de convivència mínims amb els alumnes que resten, la 
minimització d’alumnes de matrícula viva, la incorporació d’oferta educativa amb cicles 
formatius post obligatoris, la incorporació de batxillerat francès (batxibacc); amb l’objectiu de 
potenciar la incorporació d’un nou tipus d’alumnat. 

A dia d’avui sembla que les mesures han donat fruit i el clima de convivència al centre ha 
millorat de manera notable, fins arribar a ser més que acceptable per a un centre educatiu.  

Està previst que a partir del curs vinent es torni a obrir la matrícula de primer d’ESO i es 
restableixin les pautes de matriculació habituals de qualsevol centre. 
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3.2. Alumnat de secundària del centre 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, el centre docent es caracteritza pel seu elevat 
percentatge d’alumnat estranger.  

Tot seguit es mostren unes gràfiques fetes a partir de les dades facilitades pel mateix centre.  

Amb aquestes es pretén mostrar la realitat del centre docent, en relació a l’alumnat 
corresponent a l’etapa de la secundària. Tot i que les dades facilitades pel centre són les 
corresponents al curs lectiu 2009-2010, l’equip directiu del centre assegura que aquestes 
dades es poden assimilar com a correctes percentualment.  

 

 

Gràfic 01. [%] Alumnes per nacionalitat 

Pel que fa a la procedència de l’alumnat, sumant els percentatges d'alumnat corresponent a 
Amèrica Central i Amèrica del Sud, gairebé s’obté més d’un 50% d'alumnat procedent 
d'aquesta part del continent Americà. D'aquest percentatge cal destacar la gran part d'alumnat 
procedent de l'Equador i del Perú, i en un terme menys significatiu però important els 
corresponents a la República Dominicana. Cal destacar que aquest alumnat és molt superior a 
l’alumnat d’origen autòcton. 
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Gràfic 02. [%] Alumnes per llengua materna 

És clara, i lògica,  la concordança de la informació del gràfic 01 i 02. El castellà és, amb 
diferència, la llengua materna predominant. Aquest fet es deu a l’elevat percentatge d’alumnat 
estranger procedent dels països llatinoamericans. Cal destacar el petit percentatge de l’alumnat 
amb llengua catalana com la llengua que parlen a casa, fet interessant i que mostra el petit 
percentatge d’alumnat amb llengua catalana o pares i mares d’origen català.  

Aquestes dues gràfiques també mostren que un elevat nombre d’alumnes amb nacionalitat 
espanyola però que tenen pares d’origen llatinoamericà o xinès, corresponents a immigrants 
que han tingut descendència i s’han aposentat ja a la ciutat de Barcelona. 

 

 

Gràfic 03. [%] Alumnes per any d’arribada a Catalunya 
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Pel que fa a la reflexió anterior, i a la gràfica que s’analitza a continuació, els alumnes 
autòctons corresponen al, gairebé, 17% del total. Tot i que amb l’observació es comprova que 
tal i com ja s’ha comentat, aquest alumnat correspon la meitat, com joves autòctons nascuts a 
Catalunya però amb pares d’origen immigrant. 

Els alumnes estrangers que l’institut aplega, correspon a un alumnat relativament ‘nou’ al país, 
que fa poc que es troba vivint en aquesta ciutat, i gairebé més d’un 40% fa menys de 5 anys 
que han arribat. Fet que implica un grau molt elevat d’immigració que es pot classificar com a 
‘nova’ per portar poc temps vivint a Barcelona. 

Per últim, cal mostrar l’elevat absentisme que es dóna en el centre docent entre aquest alumnat 
de secundària. Aquest absentisme es considera moderat si està entre el 5 i el 25% de faltes 
d’assistència al centre en un trimestre. Aquest absentisme moderat es troba entre el 16.98% de 
l’alumnat, dada que és considerablement alta, i que mostra la dificultat de treballar amb aquests 
alumnes. Alhora, aquest fet mostra la realitat del centre, on hi abunden els conflictes i on hi ha 
part de l’alumnat mostra, en ocasions reiterades, falta d’interès envers l’educació i 
l’ensenyament que se’ls vol facilitar. 

3.3. Alumnes de l’aula d’acollida observada 

El centre docent es troba dotat d’una aula d’acollida, on els alumnes nouvinguts romanen un 
període de temps variable en funció del cas. 

3.3.1. L’aula d’acollida 

Les aules d’acollida són aules de treball per alumnat nouvingut, on hi ha una interacció diferent 
a l’aula ordinària. En aquestes aules es realitza una atenció diferenciada a aquest alumnat, on 
preval l’estat emocional de l’alumne i es realitza una atenció curricular personalitzada utilitzant 
la llengua catalana com a eix vertebrador. L’objectiu és que els alumnes es puguin anar 
incorporant a la realitat del centre i a les aules ordinàries. 

L’alumnat objecte de l’aula d’acollida és, usualment, provinent de la immigració i no coneix la 
llengua autòctona, que és vehicle d’ensenyament a l’aula ordinària. Els alumnes de l’aula 
d’acollida reben l’aprenentatge de manera global, utilitzant el treball cooperatiu entre ells i 
donant prioritat a les activitats funcionals davant la classe de metodologia tradicional.  

El professorat de l’aula d’acollida intenta sempre, que els alumnes rebin el màxim de continguts 
curriculars, per tal que es puguin incorporar a l’aula ordinària paulatinament. L’alumnat de l’aula 
d’acollida és molt diferent i fluctuant cada hora, ja que a cada alumne nouvingut se li prepara un 
horari a mida en funció tant de la seva procedència com del nivell educatiu rebut fins al 
moment. Per tant, per exemple, un alumne nouvingut que parla una llengua no romànica 
romandrà un període superior a l’aula d’acollida, que no pas un alumne llatinoamericà. 

L’alumnat, a mesura que passa el temps a l’aula d’acollida, es va incorporant cada vegada amb 
més hores a l’aula ordinària; reduint la seva assistència a l’aula d’acollida fins la seva total 
inserció, que pot arribar a ser d’un parell de mesos fins a dos anys en funció del cas. Per tant, 
és convenient que en aquelles matèries que es pugui, l'alumnat nouvingut les comparteixi amb 
els companys d’aula ordinària ja que aquesta interacció amb el grup classe facilita el procés de 
socialització.  

L’aula d’acollida cal que sigui flexible, en funció de les necessitats de l'alumnat que ha 
d'atendre. Per tant, existeix la possibilitat d’agrupar l’alumnat en grups diversos en funció de la 
seva escolarització prèvia, la seva llengua d'origen o altres característiques que puguin 
determinar necessitats educatives diferenciades. Com a referència, es considera que el nombre 
màxim d'alumnat, per garantir un treball òptim, es d’aproximadament  10 alumnes. 
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3.3.2. Els alumnes de l’aula d’acollida 

L’alumnat de l’aula d’acollida amb el que es treballa l’observació investigada en aquest treball 
correspon als nivells educatius de 3r i 4rt d’ESO.  

Les hores l’observació són hores lectives on els alumnes duen a terme ciències socials i 
llengua catalana amb nivells ben diferenciats entre ells.  

Els sub-grups que els alumnes creen dins de la classe correspon, majoritàriament, a la 
nacionalitat dels alumnes. Ells mateixos, dins del grup classe s’uneixen per treballar 
cooperativament amb els dossiers. S'ajuden entre ells i d'aquesta manera als que se'ls  dóna 
millor alguna activitat concreta ajuden als que tenen un nivell inferior o que tenen un 
aprenentatge més lent. 

A l’aula d’acollida no es realitzen classes magistrals, l’aprenentatge es basa en el treball 
cooperatiu entre l’alumnat i el treball en grup. Aquest treball, sobretot, es fonamenta en els 
grups que hi ha formats a l’aula. Aquests grups estan formats, com ja s’ha comentat, per afinitat 
ètnica, per tant hi ha un grup de 7 xinesos, un altre de 6 sud-americans i per últim un de 3 
magrebins, 1 pakistanès i 1 alumne d’Europa de l’est. 

El treball del grup dels xinesos és exemplar, culturalment tenen més consciència de la 
responsabilitat i es nota en la seva resposta en la proposta d’activitats.  

En canvi, al grup de sud-americans els costa molt iniciar una tasca, però no són disruptius. 
Sempre vénen molt cansats i els costa molt posar-se a treballar, tot i que, un cop s’hi posen ja 
no hi ha massa problema en mantenir-los actius durant tota l’activitat. Els costa també la feina a 
realitzar fora de classe i no fan gairebé mai els deures, són un grup on la cultura de l’esforç 
sembla que no és a l’entorn familiar.  

Del tercer grup format, majoritàriament, per magrebins hi ha un dels alumnes que és totalment 
disruptiu, no treballa, molesta els companys i en ocasions acaba arrossegant tots els 
components del grup, tot i que algun d’ells podrien treballar correctament i seguir un 
aprenentatge avançat. 

En l’estada a l’aula d’acollida s’ha pogut constatar que la majoria d’alumnat té entorns familiars 
amb realitats complicades. La majoria d’alumnat prové d’un nivell socio-econòmic i socio-
educatiu mig-baix, i els pares o tutors legals, en general,  no es preocupen excessivament per 
l’educació dels seus fills. Hi ha un alumne que prové d’un centre d’acollida de menors, ja que 
va arribar, il·legalment, a la part de sota d’un camió i no té cap familiar a l’estat.  En relació  a  
la situació del les alumnes xineses, cal mencionar que sovint els pares les separen de 
l’educació i no volen que segueixin estudiant un cop superada l’edat mínima per treballar. I 
també hi ha certs alumnes amb problemes personals greus a l’entorn familiar, com tots els 
membres de la unitat familiar a l’atur, entorns de drogues o delictius, bandes de carrer, etc. 

Aquesta realitat es tradueix en una situació complicada per a poder treballar l’educació dels 
alumnes de manera adient. I aboca a situacions complicades, que es tradueixen en la poca o 
nul·la predisposició dels alumnes a fer tasques que se’ls encomana, o fins i tot amb situacions 
de conflictes entre ètnies i actituds racistes. 

Cal especificar que la tutora de l’aula d’acollida, en la majoria de casos, exerceix rols i 
predisposició a treballar amb els alumnes els aspectes socials, i els guia de tal manera que en 
alguns casos arriba a ser un referent pedagògic per aquests alumnes. Educant aquests 
alumnes de la manera correcta i exercint a l’hora el rol de tutor legal o pare. 
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4. METODOLOGIA APLICADA 

Per tal d’establir unes pautes d’avaluació de la capacitat manipulativa dels alumnes de l’aula 
d’acollida s’ha de seguir la metodologia que s’exposa a continuació. 

Inicialment, cal realitzar una avaluació inicial amb l’observació de l’alumnat per establir la 
situació inicial de partida de cada alumne, d’aquesta manera es podrà mesurar l’evolució amb 
les taules generades, és adir, si els alumnes milloren o no certes aptituds amb la tasca 
plantejada per realitzar l’observació. 

És genera una graella d’avaluació, que reculli l’evolució dels alumnes en cada sessió d’activitat 
de manipulació i es realitza un recull de resultats diaris. 

4.1. Introducció de la metodologia. Planificació de l’observació 

Per tal de realitzar una correcta observació i utilitzar la terminologia correctament, cal planificar 
de manera adient l’observació. És necessari tenir clar què s’observarà, com s’observarà i les 
activitats proposades que es realitzaran, així com els ítems que es volen avaluar amb 
l’observació. 

4.1.1. Tècniques d’observació 

Per tal de triar quin tipus d’observació es realitza, cal tenir en compte els tipus d’observació 
existents: 

 No sistemàtica: notes de camp, diari, registre anecdòtic i de mostres. 

Observació amb menys capacitat de control, s’utilitza per treure una primera impressió. 
Aquestes tècniques es basen en opinions i interpretacions de l’observador, i es poden 
classificar com a una observació subjectiva. Habitualment són instruments oberts. 

 Sistemàtica: sistema de categories, llistes de control, escales d’estimació, etc. 

És un procediment específic i intencionat, amb una preparació prèvia amb un objectiu 
fixat. Aquesta observació ha de ser tan objectiva com sigui possible, i ha de minimitzar 
la variabilitat de l’opinió i interpretació de l’observador, per això es realitza amb 
instruments tancats. 

Queda clar que hi ha punts en contra i a favor per a cadascun dels tipus d’observació, és per 
això que, per intentar tenir una correcta avaluació realitzada amb l’observació, s’intentarà 
aplicar-ne les dues. 

El primer tipus, l’observació sistemàtica, permetrà realitzar una primera impressió dels objectes 
a observar, d’aquesta manera s’estableix un punt de partida per poder realitzar l’observació 
sistemàtica. Aquesta observació servirà per poder avaluar correctament, a partir del punt de 
partida de l’observació inicial realitzada, l’evolució de l’alumnat en front d’una activitat 
específica. Així, cada objecte es podrà avaluar individualment la seva progressió mitjançant 
una graella que permetrà avaluar si l’alumne evoluciona o no en els ítems específics. 

4.1.2. Avantatges i inconvenients de l’observació 

L’observació permet obtenir una informació espontània sobre l’entorn que es vol observar, i 
amplia els contextos d’aplicació de l’avaluació, d’altra banda, si se segueixen uns requisits 
predefinits de manera adient poden aconseguir una objectivitat suficient per avaluar 
correctament el que s’observa. 

Per contra, l’observació és limitada a allò que és perceptible per l’oïda i la vista, i per tant 
només és adient la seva aplicació a un grup reduït. Cal tenir present que per realitzar una 
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correcta observació és molt important el factor temps i repetir aquesta avaluació per poder tenir 
una correcta valoració sobre els ítems llistats per avaluar. 

4.1.3. Objectiu de l’observació 

En aquest cas, l’objectiu de l’observació és comprovar com es modifica l’actitud i la motivació 
de l’alumnat amb l’activitat manipulativa relacionada amb l’aula taller de tecnologia. 

Aquest objectiu es pretén tabular mitjançant una sèrie d’ítems avaluadors que, fent servir una 
escala de valors, permetran comprovar si l’alumnat que realitza l’activitat evoluciona 
positivament. Per tal d’aconseguir particularitzar correctament l’observació, es realitza 
inicialment una avaluació dels alumnes, per establir el punt de partida dels ítems avaluadors. 

4.1.4. Objecte de l’observació i avaluació 

L’altre punt que cal tenir ben definit és a qui es realitzarà l’observació. Com ja s’ha comentat 
anteriorment, per realitzar una correcta observació és necessari realitzar-la sobre un individu o 
grup reduït. En el cas concret d’aquest estudi l’objecte de l’avaluació és un grup d’alumnes de 
l’aula d’acollida. 

Aquestes observacions es duen a terme a l’aula ordinària i al taller de tecnologia del centre de 
secundària. Cal especificar que aquestes observacions estaran temporitzades dins del primer 
bloc horari del matí de l’horari lectiu dels alumnes, abans de l’hora del pati. 

4.2. Observació i avaluació proposada 

El punt de partida es determina mitjançant una observació no sistemàtica, aquesta es realitza 
durant l’estada inicial a l’aula d’acollida que es preveu durant la realització del pràcticum. 
S’anoten fets aïllats i s’intenta veure el comportament individual de l’alumnat. 

4.2.1. Observació no sistemàtica inicial 

Com ja s’ha comentat anteriorment aquest alumnat varia en funció de l’horari individual que 
cada alumne realitza en el seu horari lectiu. Per tal d’aconseguir un grup fix per poder realitzar 
l’observació, es tria una sèrie d’hores que són a l’aula d’acollida els últims alumnes nouvinguts, 
que fa menys d’un any de la seva arribada a Catalunya, i que més temps passen a l’aula 
d’acollida. 

Aquestes observacions es realitzen periòdicament durant dues hores a la setmana entre el 
febrer i l’abril de 2012. En aquest període es realitza un seguiment dels alumnes de l’aula amb 
l’ajuda de la tutora encarregada de l’aula d’acollida. L’objectiu és que els alumnes s’acostumin 
a la presència de l’observadora, una persona en principi aliena a l’aula, per tal que el seu 
comportament no es vegi pertorbat al llarg de l’observació.  

En aquest temps es realitzen les activitats que habitualment duen a terme els alumnes a l’aula 
d’acollida i es participa col·laborant amb la tutora en aquestes activitats. Els alumnes acaben 
per comportar-se realment com ho farien si no hi hagués un nou docent participant i observant, 
i s’aconsegueix realitzar una anàlisi de comportament individual. 

També, són de gran ajuda les reunions mantingudes amb la tutora de l’aula d’acollida que, 
coneix i explica els casos individuals de cada alumne, la qual cosa permet  realitzar una anàlisi 
de l’alumnat molt més precís.  

En el recull de resultats es mostra la llista extreta d’aquestes observacions, que és el punt de 
partida des d’on s’avaluarà l’evolució de cada alumne amb la graella d’ítems que es generarà 
per avaluar com afecta la manipulació d’objectes a l’aula d’acollida. 
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Aquesta llista, a mode de registre de notes ha de permetre respondre com és la interacció de 
l’alumne amb el professorat i els altres companys de classe, com és la seva resposta davant 
les activitats realitzades habitualment a l’aula d’acollida i com es veu l’alumne tant d’estat 
d’ànim com d’altres variables que es considerin importants per entendre individualment la 
realitat dels nois i noies del grup. 

4.2.2. Activitat estats d’ànim 

Abans de l’inici de les activitats de manipulació al taller de tecnologia, es vol aconseguir amb 
una activitat específica, que els alumnes ajudin en aquesta avaluació per observació. 

Es realitza una activitat en la qual els alumnes prepararan un mural sobre els diferents estats 
d’ànim. L’objectiu és aconseguir que els alumnes siguin participatius en l’observació. El mural, 
un cop acabat, permetrà que cada alumne abans de l’activitat manipulativa en què es realitzarà 
l’observació, posi el seu nom en la casella corresponent a l’estat d’ànim en el qual es troba. 

Un cop acabada l’observació, els alumnes podran o no canviar el seu estat d’ànim segons com 
es trobin un cop realitzada l’activitat del taller de tecnologia. 

A continuació es mostren una sèrie d’imatges on es veu la preparació del mural per part dels 
alumnes, i els estats d’ànim, triats pels mateixos alumnes, que s’inclouen en el mural preparat. 

Inicialment i de manera col·lectiva es llista els estats d’ànim que els alumnes volen incloure en 
el mural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatges 01 i 02. Estats d’ànim apuntats a la pissarra seleccionats per a la seva representació 
 

Els estats d’ànim representats, finalment, en el mural són els següents: 

 

 Negatius: molt trist, avorrit, preocupat, trist, cansat, adormit, malalt, marejat i enfadat. 

 Positius: il·lusionat, content, molt content, complagut, sorprès. 

 

A continuació es realitza amb cartolines un dibuix amb forma de cara o icona que sigui l’estat 
d’ànim a representar. 



CRISTINA VILA OCAÑA 
TREBALL FINAL DE MÀSTER - JUNY 2012 

  
 

AVALUACIÓ DE LA MANIPULACIÓ I CONSTRUCCIÓ D’OBJECTES A L’AULA D’ACOLLIDA   13 

 

Imatge 03. Alumnes realitzant la representació dels estats d’ànim. 
 

Un cop representats els estats d’ànim en les cartolines, s’enganxen totes en un mural on es 
delimiten les zones per enganxar els noms dels alumnes.  

 

 

Imatge 04. Alumnes enganxant i muntant el mural. 
 

L’objectiu final és obtenir un gran mural que queda penjat a l’aula d’acollida on els alumnes 
lliurement poden arribar cada dia i mostrar als altres com es troben. L’activitat pretén ser un 
recull on els alumnes mostrin realment com se senten i no sigui, només, una valoració 
subjectiva del professorat observador en l’avaluació a realitzar.  
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Imatge 05. Mural acabat i penjat a l’aula d’acollida. 
 

El mural, també, permetrà comprovar si les activitats manipulatives proposades ajuden  
l’alumnat en alguns dels aspectes integradors i socialitzadors. I serà una eina directa entre els 
alumnes i el professorat. Ha estat necessària la dedicació de 3 sessions de treball per a la 
realització de l’activitat explicada. 

4.2.3. Ítems d’avaluació de la manipulació 

Els ítems d’avaluació que han de permetre realitzar valoració de l’observació, han d’avaluar si 
els alumnes evolucionen o no respecte la situació inicial obtinguda mitjançant l’observació no 
sistemàtica. 

Per això, i per tal que aquesta graella pugui aconseguir servir per avaluar si els alumnes 
milloren en les seves habilitats, es pren la decisió de vincular els ítems avaluadors amb les 
competències bàsiques de l’ESO. Amb aquestes es podrà també relacionar quines són les 
competències en què els alumnes milloren les seves habilitats amb les activitats de 
manipulació. 

A continuació es facilita la relació de les competències bàsiques amb el que es vol arribar a 
avaluar de cadascuna per generar la graella d’avaluació amb l’observació: 

 Competències comunicatives 

 Lingüística i audiovisual 

 Artística i cultural 

Amb aquestes competències es volen aconseguir uns ítems que valorin si l’alumne 
augmenta o no la seva comunicació envers el professorat i altres alumnes, i si utilitza la 
seva creativitat per a l’activitat manipulativa. 

 Competències metodològiques 

 Tractament de la informació 

 Matemàtica 

 Aprendre a aprendre 
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Els ítems previstos per les competències metodològiques han de permetre valorar si 
l’alumne comprèn les activitats plantejades, planteja preguntes als problemes, pren les 
mides correctament, etc.. 

 Competències personals: 

 Autonomia i iniciativa personal 

Per a aquesta competència es plantegen uns ítems sobre si l’alumnat planteja 
alternatives per a l’activitat proposada, i també si vol tenir la iniciativa de començar-la. 

 Competències de conviure i habitar el món: 

 Coneixement i interacció amb el món físic 

 Social i ciutadana 

En aquest cas els ítems estaran vinculats a avaluar que els alumnes siguin capaços de 
comprovar els usos que poden donar als coneixements adquirits, tant els específics en 
l’activitat proposada com en les interaccions amb els companys de classe i el saber 
escoltar i ajudar els altres. 

4.2.4. Graella d’avaluació manipulació d’objectes 

Un cop analitzada la necessitat d’ítems segons les competències treballades, es realitza una 
graella per realitzar l’avaluació mitjançant l’observació a cada sessió que es realitzi 
l’observació. 

Els ítems s’avaluen amb un +1, 0 o -1 segons si, l’alumne, evoluciona favorablement o 
positivament en l’acció plantejada, no evoluciona, o bé la seva reacció d’aquest ítem envers 
l’avaluació inicial realitzada és negativa; respectivament. 

La graella d’avaluació es presenta a continuació: 
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4.3. Activitats de manipulació plantejada 

Per tal que els alumnes manipulin objectes, i es pugui avaluar el seu grau de millora, o no, en 
certes habilitats, amb una activitat que els hi pugui ser atractiva, es decideix realitzar una sèrie 
de feines al taller. Aquestes feines tenen un fil conductor clar i es vinculen amb la construcció 
d’objectes de fusta. 

Es tria aquesta branca de la manipulació ja que molts dels alumnes no han manipulat gairebé 
mai fusta al taller, i es creu que pot ser una activitat que rebran com a positiva i innovadora per 
a ells. 

Les activitats plantejades són individuals ja que es vol avaluar com respon cada alumne de 
manera aïllada. De totes maneres es preveu i es fomenta que els alumnes s’ajudin mútuament, 
ja que, l’aula de tecnologia on es duu a terme l’observació té taules on els alumnes s’asseuen 
en parelles, i per tant és aquí on es podrà comprovar quina interacció tenen els alumnes: si 
s’ajuden o no entre ells, o quina parella trien per seure junts, etc. 

Les sessions previstes per realitzar les activitats de manipulació són les mateixes que les que 
s’han realitzat per a les observacions inicials. Dues sessions ubicades en el primer bloc del 
matí de dijous i divendres. 

4.3.1. Introducció al taller 

Primer de tot es prepara una activitat introductòria al taller de tecnologia vinculada a les eines 
del taller. Es prepara un dossier que els alumnes han de realitzar i seguir. Amb aquest dossier 
es pretén que els alumnes coneguin les eines del taller, les puguin manipular i sàpiguen per a 
què serveixen i per a què es poden utilitzar. És una activitat que, en cas d’haver realitzat 
l’assignatura Tecnologies de 1r d’ESO, l’haurien treballada convenientment ja que forma part 
del temari, tant la introducció de les eines com dels materials de manipulació en el taller. Però 
com que la majoria d’ells mai han cursat aquesta assignatura o una de similar, es creu 
convenient preparar unes sessions introductòries perquè es familiaritzin tant amb l’entorn com 
amb els utensilis que faran servir. 

Per a aquesta activitat introductòria es preveu dedicar dues sessions. Els alumnes passaran les 
dues sessions al taller de tecnologia, manipulant les eines i buscant les que tenen fotografiades 
al dossier. En l’Annex es facilita el dossier preparat per a la realització d’aquesta part. 

4.3.2. Activitat de tall inicial 

A continuació, s’introdueix una activitat inicial de tall en fusta. Es dóna la llibertat que els 
alumnes triïn alguna o algunes figures geomètriques senzilles perquè les tallin utilitzant la serra 
de marqueteria sobre una fullola de fusta prima. Aquesta activitat permet comprovar la 
creativitat dels alumnes, com prenen mides, com tallen i com realitzen els acabats de les 
peces, si les llimen o si completen la realització de figures complementàries. 

És vital, per poder realitzar una bona observació, ja que és aquí on s’inicia l’activitat 
d’observació, donar llibertat als alumnes de com i què realitzar. Amb la llibertat donada als 
alumnes es pot avaluar millor la seva iniciativa i creativitat inicial, i es fomentaran les 
comunicacions dels alumnes amb el professorat o altres alumnes. 

Aquesta activitat de tall es preveu realitzar-la en dues sessions. Els alumnes més ràpids o 
inquiets, fins i tot poden realitzar figures més complexes o combinació d’elles. 

4.3.3. Construcció d’una safata classificadora de documents 

Seguidament es passa a la realització de la primera construcció d’objectes. Es tria, després de  
cerques diverses i amb el consens del professorat de tecnologia del centre, que els alumnes 
realitzin una safata perquè puguin desar els seus dossiers de treball a l’aula d’acollida. Es 
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busca aquest objectiu motivador de realitzar un objecte útil i d’ús immediat per a ells i per a la 
tutora de l’aula d’acollida, donat que no tenen manera de classificar i ordenar els dossiers. 

Per a la realització es donen les mides fixes de la placa inferior, i els alumnes han de construir 
la safata a partir d’aquesta mida fixa. Es deixa la llibertat que els alumnes la facin com ells 
creguin que els quedarà millor i no es donen mides dels altres elements. 

Com a base de treball, a l’annex, es faciliten documents d’on s’extreu la idea de com hauria de 
ser la safata ideal. Com a guia, es realitza una part de la safata a mode d’exemple i es mostra 
als alumnes perquè puguin agafar idees. La safata, també, es podrà decorar amb pintura, i fins 
i tot amb les peces de fusta realitzades anteriorment. 

Aquesta activitat es pretén realitzar en mínim 4 sessions, es té en compte que hi haurà 
alumnes que trigaran més o menys, i cal la preparació d’una activitat alternativa per poder 
donar a aquells que acabin o vulguin realitzar un altre objecte. D’aquesta manera es deixa més 
llibertat als alumnes per a triar del que volen i poden fer amb la manipulació. 

4.3.4. Construcció d’una caixeta amb tapa 

Es preveu un segona activitat de reforç o alternativa per a la construcció d’objectes amb fusta. 
En aquest cas es proposa realitzar una capseta amb tapa, a mode d’estoig, joier o similar. 

Com en el cas anterior, es facilita als alumnes una base d’exemple i se’ls dóna llibertat de 
mides perquè explorin la seva creativitat. 

És molt important que els alumnes puguin arribar a triar l’activitat de manipulació a fer. Per 
exemple, si hi ha alumnes que no volen pintar els objectes, que puguin seguir treballant en 
altres activitats proposades i no quedar-se inactius sense fer res. D’aquesta manera es 
garanteix una correcta observació de tots els alumnes i es pugui omplir la graella d’avaluació 
íntegrament en totes les sessions preparades. 

4.4. Recull de resultats 

A continuació es mostra el recull de resultats de les diferents observacions realitzades. Primer 
de tot es facilita el registre de notes de l’observació no sistemàtica, d’aquesta manera es 
caracteritza cada alumne de manera individual. A continuació es faciliten una sèrie de 
fotografies realitzades als alumnes durant la realització de les activitats de taller preparades, i 
per últim es facilita el recull de resultats un cop introduïts informàticament. Els registres 
manuscrits de la graella d’avaluació, amb les notes auxiliars preses i altra informació s’adjunta 
com Annex del present document. 

4.4.1. Anàlisi inicial – Registre de notes 

A continuació es mostren les conclusions extretes de l’observació diària de l’alumnat en el 
període de temps especificat anteriorment. 

Alumne #1 

L’últim a arribar a l’aula d’acollida al desembre de 2011. Alumne xinès molt introvertit 
que no interactua amb el professorat i amb alumnat d’un altre ètnia o cultura. Només 
parla en xinès amb els altres alumnes xinesos. No treballa individualment i no té 
iniciativa a fer feina sense que s’estigui a sobre d’ell. Alumne que necessita sempre 
d’un docent a sobre perquè realitzi feines. En comptades ocasions, però, s’aconsegueix 
una resposta positiva.  

Cal especificar que, inicialment, l’alumne es tancava en si mateix degut a la 
desconeixença de l’idioma, i que actualment, tot i constatar que comença a entendre 
l’idioma ja que els altres alumnes xinesos l’han ajudat i li han fet de traductor, segueix 
refugiant-se i no mostra signes d’acostament. 
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Alumne #2 

Alumne xinès. La seva interacció, tant amb el professorat com amb altres alumnes no 
xinesos, és poca i intenta evitar-ho. Parla gairebé sempre en xinès amb els altres 
alumnes d’aquest origen a l’aula d’acollida.  

A l’hora de desenvolupar les tasques que es presenten a l’aula d’acollida, tot i que no hi 
participa ni col·labora activament, acaba realitzant la majoria de vegades la feina 
proposada. Sembla que la seva actitud és d’estar còmode amb el seu grup i no voler 
realitzar cap esforç per integrar-se en el grup classe.  

Alumne #3 

Alumne xinès que intenta interaccionar amb tots per igual, tot i que majoritàriament es 
troba amb el grup de xinesos parlant en la seva llengua materna. És dels més 
comunicatius del grup amb el professorat i altres alumnes, i habitualment realitza les 
tasques que es preveuen a l’aula d’acollida. 

En algunes sessions observades es poden observar certes actituds disruptives 
juntament amb altres alumnes, tot i que en el moment en què se li crida l’atenció fa cas 
i desisteix d’aquestes actituds. 

Alumne #4 

Alumna xinesa molt introvertida que no interactua ni amb el professorat ni amb l’altre 
alumnat no xinès. Li costa molt treballar en activitats que no li agraden, i no col·labora 
en les activitats de col·laboració amb tota la classe.  

En ocasions sembla que per a ella la llengua és un gran problema i no entén el que se 
li vol dir. Sempre va acompanyada d’una altra alumna de l’aula d’acollida, la #5, que li 
fa d’intèrpret i sembla que li faci de guia. 

Alumne #5 

Alumna xinesa que interactua amb el professorat de manera activa i habitual. 
Col·labora i realitza les tasques que es preparen a l’aula d’acollida sense problemes i 
intenta ajudar en tot el que pot els altres alumnes xinesos com la #4, fent-li de guia. 

En general té una actitud oberta davant de les activitats i professorat, tot i que el que li 
costa més és el fet d’interactuar amb l’alumnat no xinès. 

Alumne #6 

Alumna xinesa que col·labora activament en totes les activitats realitzades a l’aula 
d’acollida. És un alumna model per a la resta de grup dels xinesos, ja que es troba molt 
integrada. Interactua amb la resta de professorat de manera habitual. La seva relació 
amb la resta d’alumnat podria millorar però és correcta, col·labora en diverses ocasions 
en el treball de col·laboració. 

Alumne #7 

Alumne xinès que intenta de totes les maneres no treballar ni fer res de les activitats 
preparades en l’aula d’acollida. Tot i que en el moment que es crida l’atenció a aquesta 
actitud, canvia per posar-se a treballar, per tant, cal estar-hi a sobre perquè realitzi les 
tasques. 

Interactua correctament amb el professorat i, tot i que de manera molt esporàdica, amb 
la resta d’alumnat no xinès.  

Alumne #8 

Alumne llatinoamericà. Interactua correctament tant amb el professorat com amb la 
resta d’alumnat sense distingir de quin origen o raça és. Tot i que és un alumne que 
sempre està cansat, o millor dit, mostra que sempre té son i està cansat, treballa 
correctament si el professorat hi està inicialment a sobre. Una vegada ha començat 
l’activitat ja no es despista i acaba correctament la seva feina. 
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Alumne #9 

Alumne llatinoamericà totalment integrat a la vida educacional, tant a nivell de 
professorat com amb tota la resta dels altres alumnes. Col·labora activament en la 
realització de tasques a l’aula d’acollida i fins i tot promou la realització de certes 
tasques com a model per a la resta d’alumnat. 

És un alumne que comparteix la seva estada a l’aula d’acollida sempre amb la #10. 
Amb ella, s’aconsegueixen dispersar de les tasques a realitzar, molestant-se i fent-se 
rabietes, encara que cal dir, sense arribar a enfadar-se entre ells; simplement és per 
fer-se notar. Aquesta actitud, un cop el professorat la detecta i els crida l’atenció, remet 
habitualment, tot i que a vegades és necessari distanciar-los. 

Alumne #10 

Alumna llatinoamericana, que com el #9, està molt integrada. Tot i que és una mica 
introvertida amb la resta d’alumnat que no és del seu cercle més proper. Pel que fa a 
les activitats, les realitza sempre correctament i participa activament, fins i tot parlant 
amb el professorat. 

Alumne #11 

Alumna llatinoamericana, que fa una mica més de dos anys que es troba a Catalunya. 
Té una falta d’assistència significativa degut a problemes de salut.  

Tot i això és una alumna que col·labora en totes les tasques realitzades activament i 
que interactua correctament i activament tant amb el professorat com amb la resta 
d’alumnat. 

Alumne #12 

Alumna llatinoamericana de caràcter imprevisible, però no disruptiva. Hi ha dies que 
treballa i es comunica correctament, i d’altres que sense motiu aparent és tot el 
contrari. Intenta sempre interactuar amb el professorat realitzant-se preguntes i 
semblant una noia molt inquieta. 

L’alumna presenta un absentisme elevat durant tot el curs. Problemes familiars 
detectats. 

Alumne #13 

Alumne llatinoamericà amb un ego notable i que sempre intenta destacar envers els 
altres amb els seus comentaris vistosos. Això provoca conflictes amb altres alumnes.  

És un alumne que li costa que es posi a treballar en les activitats ordinàries preparades 
a l’aula d’acollida i sempre intenta buscar algun element de distracció per evitar 
realitzar-les.  

Alumne #14 

Alumne magrebí, li costa molt treballar i mantenir l’atenció, cal estar totalment a sobre i 
no es pots deixar sols en cap moment. No treballa en grup i té problemes de 
comunicació  tant amb els altres alumnes com amb el professorat. 

Habitualment realitza accions disruptives i en contra de les ordres del professorat 
simplement per fer-se notar i ser el centre d’atenció. També és un alumne amb un 
absentisme habitual, sobretot, a les primeres hores del mati. 

Alumne #15 

Alumne magrebí, que tot i que li costa treballar en ocasions, si el professorat hi està a 
sobre s’aconsegueix que realitzi les tasques. Sobretot això s’aconsegueix en els 
treballs en grup amb els altres alumnes. Tot i que no parla habitualment amb la resta 
d’alumnat, només hi ha complicitat amb dos alumnes més de l’aula d’acollida, no li 
costa establir vincles de treball en grup. 
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Intenta parlar molt amb el professorat, i sembla que demani ajuda en aquest aspecte, 
fent-se notar i volent que el professor estigui per ell constantment. Sembla que té 
l’autoestima molt baixa.  

Alumne #16 

Alumne pakistanès amb un absentisme elevat, que no li costa interactuar amb altres 
alumnes i professorat, i justament sembla que li agradi parlar, interactuar i rebre ajuda i 
consells del professorat. És un alumne que intentar evitar el treball realitzat a l’aula 
d’acollida i realitza actes disruptius per cridar l’atenció o simplement per distreure’s. 

El seu nivell de català, si s’hi esforcés, li permetria estar gairebé totes les hores lectives 
a l’aula ordinària. 

Alumne #17 

Alumne romanès amb un absentisme molt elevat, gairebé falta un 40% de les sessions 
inicials observades. No treballa en les activitats preparades a l’aula d’acollida i li costa 
comunicar-se amb alguns dels alumnes. La seva comunicació amb el professorat és 
mínima, però intenta sempre quedar bé. 

Alumne #18 

Alumne magrebí amb un absentisme superior al 60% a l’inici de les observacions a 
l’aula. A meitat de l’observació l’alumne deixa d’assistir al centre docent per un trasllat 
del seu centre d’acolliment de menors a una altra població. Per tant queda descartat 
per a l’observació en la manipulació. 

4.4.2. Imatges activitat de manipulació 

Tot seguit es mostra un recull d’instantànies fotogràfiques realitzades en diferents sessions de 
manipulació a l’aula taller de tecnologia. 

Es pot comprovar el treball entre els alumnes i com es disposen en diferents moments de les 
sessions. En algunes imatges s’observa treball individual, i d’altres com es reuneixen en grup 
per ajudar-se i com interactuen entre ells per realitzar les tasques que requerien ajuda. 

 

Imatge 06. Alumnes al taller de tecnologia llimant i prenent mides. 
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Imatge 07. Alumnes de l’aula d’acollida utilitzant la serra de marqueteria. 

 

 

 

 

Imatge 08. Alumnes muntant la safata i tallant. 
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Imatge 09. Alumnes treballant en grup i individualment. 

 

Les següents imatges mostren algun dels resultats de la manipulació plantejada, caixes i 
safates, algunes pintades i d’altres encara en procés de finalització. 

 

 

Imatge 10. Safata amb treball geomètric de tall realitzat. 
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Imatge 11. Safata en procés d’acabat amb pintura. 

 

 

 

 

Imatge 12. Safata acabada. 
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Imatge 13. Caixeta acabada i fustes tallades per a la realització d’una altra. 

 

4.4.3. Resultats de la graella d’avaluació – Estats d’ànim 
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4.4.3.1. Sessió 1 

Inici del dossier d’eines al taller. Localització i manipulació de les eines per a analitzar la seva utilitat. 
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4.4.3.2. Sessió 2 

Segona sessió del dossier d’eines al taller. Localització i manipulació de les eines per a analitzar la seva utilitat. 
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4.4.3.3. Sessió 3 

Primera sessió de tall al taller. Realització de formes geomètriques amb fullola de fusta utilitzant la serra de marqueteria. 
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4.4.3.4. Sessió 4 

Segona sessió de tall al taller. Realització de formes geomètriques amb fullola de fusta utilitzant la serra de marqueteria. 
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4.4.3.5. Sessió 5 

 Primera sessió de construcció d’objectes amb fusta utilitzant eines per a la realització d’una safata. 
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4.4.3.6. Sessió 6 

Segona sessió de construcció d’objectes amb fusta utilitzant eines per a la realització d’una safata. 
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4.4.3.7. Sessió 7 

Tercera sessió de construcció d’objectes amb fusta utilitzant eines per a la realització d’una safata. 
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4.4.3.8. Sessió 8 

Quarta sessió de construcció d’objectes amb fusta utilitzant eines per a la realització d’una safata. Alumnes que acaben la safata comencen la 
construcció d’un segon objecte, la caixa. 
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4.4.3.9. Sessió 9 

Cinquena sessió de construcció d’objectes amb fusta utilitzant eines per a la realització d’una safata. Alumnes que acaben la safata comencen la 
construcció d’un segon objecte, la caixa. 
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5. ANÀLISI DE RESULTATS 

A continuació es realitza l’anàlisi dels resultats recollits en la graella d’avaluació en les diferents 
sessions, d’aquesta manera es podrà determinat la bondat  de l’activitat plantejada evers  la 
integració dels alumnes i es genera un canvi d’actitud positiu. 

Per altra banda, es valora si els ítems i la graella proposada han estat  els adients i es poden 
considerar com a una eina correcta per a la avaluació dels alumnes en una activitat concreta de 
manipulació al taller. 

5.1. Anàlisi dels resultats de la graella d’avaluació 

S’analitzen els percentatges en els quals els alumnes milloren en alguna tasca, per veure si 
globalment es pot arribar a alguna conclusió sobre si la manipulació d’objectes ajuda o no als 
alumnes en la seva integració. O si al contrari, les activitats proposades no afecten la conducta 
habitual de l’alumne. 

Per això, cal analitzar les taules de resultats presentades en l’apartat anterior i establir uns 
criteris vàlids per poder valorar correctament els resultats. En aquest cas, cal analitzar les 
dades de les taules extretes de cada sessió per a cada alumne individualment. Aquestes dades 
permeten avaluar com ha respòs l’alumne a l’activitat de manera individual. 

Un cop recopilades les dades cal establir uns criteris d’anàlisi per tal que els resultats siguin els 
més fiables i reals possibles: 

 Es descarten els alumnes que com a mínim no han estat presents a la meitat de les 
sessions observades. En aquest cas mínim 5 de les 9 sessions. 

 Es realitza un recompte individual per comprovar l’èxit o no de la manipulació 
proposada en l’alumne. Es pren la valoració significativa si l’alumne ha estat avaluat 
amb més d’un 50% d’avaluació de la sessió, tant en els ítems positius, en els negatius i 
els neutres. Es compten el número d’aquestes valoracions i es realitza el percentatge 
amb el número de sessions en que l’alumna ha assistit. 

 Per als estats d’ànim, es recull el percentatge de les sessions amb canvi cap a estat 
positiu de les totals. 

 En l’avaluació final de tota l’activitat, es pren el mateix criteri de percentatge, en 
comptes de individual, dóna un resultat de grup per tal d’avaluar l’activitat globalment. 

A continuació es mostra la taula de dades recopilades amb el recull final utilitzant els criteris 
establerts en els punts anteriors. 
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Es descarten les dades de 3 alumnes per escassa assistència a les sessions de manipulació, i 
per tant les dades extretes es basen en un total de 14 alumnes. 

Els resultats permeten comprovar que hi ha un grup de 6 alumnes amb una resposta totalment 
positiva a l’activitat, ja que tenen un 100% en +, que és el mateix que tenir més d’un 50% en 
recull d’ítems positius en totes les sessions observades. El balanç global de tots els alumnes en 
resposta positiva amb més d’un 50% és del 57% dels alumnes. 

No hi ha cap registre que superi el 50% en cap de les sessions ni dels alumnes d’ítems amb 
resposta negativa, per tant, es té un 0% d’aquest valor tabulat tant en la valoració individual 
com de grup. En canvi, pel que fa a la resposta nul·la o que resta sense canvis en l’actitud hi ha 
variabilitat en el recull i es té que en el total un 14% de l’alumnat ha tabulat més d’un 50% en el 
percentatge total de recull individual de les sessions. Aquests recull individual hi ha alumnes 
amb entre el 22% i 67% de registre de més de 50% d’aquestes respostes nul·les en 
l’observació dels ítems. 

Si s’observa el registre dels estats d’ànims que realitzen els propis alumnes, es pot comprovar 
que és totalment paral·lel al resultat de les dades obtingudes en les taules d’observació. 

Com a resultat final, es pot donar com a bo un percentatge superior al 50% en alumnes que 
milloren en els ítems avaluats, i per tant en aquest cas l’avaluació de l’activitat és positiva pels 
alumnes. Cal, per això, analitzar els casos individuals dels alumnes amb percentatge elevat de 
reacció nul·la en alguns ítems avaluats, per tal de trobar alguna variació a l’activitat que els 
motivi més o realitzin altres tasques més properes per a ells. 

També es pot determinar que el recull de dades ha estat correcte, ja que l’activitat on els 
alumnes mostren el seu estat d’ànim tant a l’inici com al final de l’activitat obté resultats 
paral·lels als anotats en la graella d’observació. 

5.2. Avaluació dels ítems seleccionats per la graella 

Utilitzant el mateix criteri que en l’apartat anterior, es pretén aconseguir avaluar si els ítems 
proposats per a la graella són els adients o no.  Per això es realitza el recull dels percentatges 
on un ítem ha estat significativament positiu en l’observació dels alumnes de cada sessió. Es 
recull el percentatge del total que ha pres valor positiu, negatiu o ha restat neutre. 

Aquesta taula es mostra a continuació a mode de recull de cada sessió. 
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Per tal d’establir un criteri que determini si l’ítem és o no correcte, es realitza un anàlisi amb els 
percentatges on els ítems s’avaluen en positiu, negatiu o neutre. Es determina separar si el 
percentatge en cada sessió ha estat més gran del 50%, un altre entre el 30 i el 50% i el final 
que el percentatge és inferior al 30%. D’aquesta manera es pretén detectar els ítems que són 
menys determinants i els que realment si que han estat útils per a l’avaluació. 

A continuació es mostra la taula amb el detall de percentatges per a cada ítem. 

 

Per establir un criteri de si l’ítem és o no determinant i, per tant, si és correcte la seva selecció; 
s’analitzen les dades resultants i es prenen les següents condicions per tal de descartar els no 
determinants. Aquestes condicions es determinen amb els percentatges que recullen els 
resultats dels valors neutres, ja que seran ítems que, amb l’avaluació realitzada, no es pot 
determinar cap valoració positiva o negativa. 

 L’ítem té un valor major a 65% en resultats neutres dels percentatge de més del 50% 
de pes en les sessions observades. 
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 Combinat amb un valor menor al 25% en els resultats neutres dels percentatge de 
menys del 30% de pes en les sessions observades. 

Aquesta combinació de condicions resulta amb la selecció de tres ítems que les compleixen, 
que es troben marcats amb un requadre vermell en la taula anterior representada i són els 
següents: 

 L’alumne augmenta la seva assistència al centre envers  l’activitat proposada. 

 L’activitat fa sentir millor a l’alumne amb el que l’envolta. 

 Disminueix els menyspreus o insults cap a altres alumnes. 

Tot i que són ítems que semblen a priori importants en l’observació, en aquest cas no han estat 
determinants i es podria considerar el fet d’eliminar-los de la graella. Això es podria realitzar si 
l’experiment es repetís en altres ocasions i els resultats obtinguts fossin similars. 

De totes maneres, si es cregués convenient treure’ls, són ítems corresponents a diferents 
competències i aquestes estarien considerades en els altres ítems per a la seva valoració. 
També es podria considerar de reformular l’ítem i intentar realitzar l’observació utilitzant altres 
eines amb el mateix objectiu. 

Pel que fa als altres ítems utilitzats, es pot comprovar que globalment, el 75% dels ítems que 
es volen avaluar ha donat un resultat positiu amb més d’un 50% en les sessions que s’ha dut a 
terme l’observació. I no resulten percentatges molt elevats en els ítems nuls de més de 50% o 
entre 50 i 30%.  

Amb aquestes dades, i tret dels tres ítems que es podrien millorar si donessin els mateixos 
resultats en altres observacions, es pot determinar globalment que la graella ajuda positivament 
en l’avaluació i els ítems seleccionats són discriminants, a més de ser una eina útil per 
determinar l’evolució o no d’un alumne en les competències bàsiques. 
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6. CONCLUSIONS 

L’objectiu principal del treball final de màster presentat és establir unes pautes d’avaluació de la 
capacitat manipulativa dels alumnes a l’aula d’acollida. Aquest objectiu s’ha complert amb èxit 
ja que s’ha aconseguit realitzar una taula amb unes pautes ben definides amb uns ítems 
tancats que permeten una avaluació mitjançant l’observació. 

Cal, però, considerar que l’avaluació mitjançant l’observació només pot ser duta a terme si 
l’observador coneix perfectament els objectes d’observació, que en aquest cas són els 
alumnes. És per això que és necessari realitzar una observació no sistemàtica prèvia, com s’ha 
dut a terme en aquest treball. Les notes extretes en el primer bloc de notes de l’observació són 
determinants per a conèixer completament els alumnes i realitzar l’observació d’avaluació amb 
la taula d’ítems de manera òptima. 

Així, cada alumne es pot avaluar a partir d’un punt de partida propi, i no de grup. Per això, 
també es tria el rang de positiu, negatiu o neutre. D’aquesta manera la taula recull si l’alumne 
millora, o no, o no hi ha cap símptoma que es pugui avaluar en cadascun dels ítems. De 
manera que cadascú té un punt de partida i s’avaluarà des d’aquest punt individual, i no amb 
una numeració general que en cap cas avalua l’evolució o no de l’alumnat. 

Com ja s’ha comentat, hi ha tres dels 20 ítems d’avaluació seleccionats a la graella que no 
resulten determinants en els resultats obtinguts. Caldria realitzar més observacions i posar a 
prova la mateixa graella en altres grups d’alumnes i altres activitats de manipulació per a 
determinar la idoneïtat o no d’aquests ítems. 

Pel que fa a les activitats proposades i al grup d’alumnes analitzat, es pot comprovar que 
aquestes han estat profitoses per a ells, ja que han resultat positius els resultats de la graella 
en molts dels ítems de les competències bàsiques. 

De totes maneres caldria intentar analitzar aquells alumnes per a qui l’activitat proposada no ha 
estat del tot positiva o que no s’ha vist cap evolució en els ítems proposats. Potser altres tipus 
de manipulació o altres activitats els serien més atractives i hi hauria una evolució. 

Per finalitzar, els objectius que s’han proposat han estat complerts i la graella realitzada, 
juntament amb la metodologia proposada pot ser una eina útil en l’avaluació dels alumnes de 
l’aula d’acollida. A més, els ítems seleccionats per aquesta avaluació permeten analitzar si els 
alumnes milloren i assoleixen les competències bàsiques. D’aquesta manera es té una eina 
que pot posar-se a prova, no només amb manipulació al taller de tecnologia, si no que, 
realitzant algun petit canvi en els ítems es podria modificar per altres tipus de manipulacions 
que els alumnes puguin realitzar a l’aula d’acollida. 
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