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Abstract
This paper attempts to answer observed a lack of critical thinking in students. I
conducted the study with 7 students of 2nd high school of Biology, and 28
students of 4th compulsory secondary education of Biology and Geology. To
encourage critical debate has used techniques such as the use of conversation
letters, two debates and a role playing. The debate and the role playing have
been adapted in the context of the unit and a consensus has been reached in
response to a sociocientific debate.
I analyzed the observations in the classroom, the opinions of students, group
discussions, questionnaires and the impressions of my mentor. The results of
the educational research conclude that technical debate like a debate and a role
playing are needed in the classroom, as they encourage participation, allow
knowing different points of view, work content of the curriculum, improve speech
and respond to sociocientific debates. And that should improve the use of
conversation letters or propose other techniques to successfully argue.
However, the study has limitations such as the limited experience of the
students with the debate rules, and the time availability.
Key words: critical thinking, role playing, debate, conversation letters.

Resum
El present treball intenta donar resposta a una falta de pensament crític
observada en els alumnes.
S’ha realitzat l’estudi amb 7 alumnes de 2n de batxillerat de Biologia, i 28
alumnes de 4t d’ESO de l’optativa de Biologia i Geologia.
Per fomentar l’esperit crític s’han utilitzat tècniques de debat com l’ús de cartes
de conversa, dos debats i un joc de rol. Tant el debat com el joc de rol, han
estat adaptats en el context de la unitat didàctica i s’ha arribat a un consens per
donar resposta a un debat sociocientific.
S’han analitzat les observacions a l’aula, les opinions dels alumnes, les
discussions en grup, els qüestionaris i les impressions de la mentora per dur a
terme la recerca educativa.
Els resultats obtinguts conclouen que tècniques de debat com el debat i el joc
de rol són necessàries a l’aula, ja que fomenten la participació, permeten
conèixer diferents punts de vista, treballar continguts del currículum, millorar
l’expressió i donar resposta a debats sociocientífics. I que caldria millorar l’ús
de les cartes de conversa o bé, proposar altres tècniques per argumentar
correctament.
Tot i així, l’estudi té limitacions com és el cas del poc bagatge dels alumnes
amb les normes de debat i la disponibilitat de temps.
Paraules clau: pensament crític, joc de rol, debat, cartes de conversa.
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Justificació del tema escollit.
El debat i les tècniques de discussió com els jocs de rol sempre m’han semblat
molt interessants. Quan era alumna a l’ institut n’havia utilitzat algun cop i
penso que és una bona manera d’aprofundir en alguns temes. Jo era més
vergonyosa i crec que no era de les més actives en el debat, però reflexionava i
m’obligava a participar.
Crec que és una eina molt rica, ja que a més de la reflexió, permet la
socialització. Per això, he tingut curiositat per conèixer millor aquestes
dinàmiques.
En una de les sessions del màster de la Sílvia Lope ens van presentar la
dinàmica del PlayDecide per debatre mitjançant l’ús d’unes cartes de conversa i
vaig tenir curiositat per posar-les a prova.
Durant la primera fase del pràcticum vaig detectar la falta de motivació per part
d’alguns alumnes i poca participació en la majoria de les classes.
La classe de 2n de batxillerat seguia un bon ritme però hi faltava la implicació
d’alguns estudiants; a 4t d’ESO, l’optativa 43 tenia alumnes moguts que no
semblaven molt motivats per la biologia, a diferència de l’optativa 41 que estava
formada per alumnes la majoria del gènere femení, i tenia un caràcter molt més
tranquil i atent.
En aquest període d’observació juntament amb el meu company de pràctiques,
vam identificar que en vàries ocasions fallava la planificació, ja que sovint no
donava temps de tancar la classe, els alumnes no tenien clara l’avaluació, etc.
Per aquest motiu, ens vam plantejar si una bona planificació de l’assignatura,
consensuada entre alumnes i professor podria fer millorar el comportament dels
alumnes i repercutir alhora en una millora dels resultats acadèmics. Vam
escollir el contracte pedagògic com a eina de treball, ja que demana un
consens entre alumnes i professor on s’estableixen unes bases de
comportament i unes normes pedagògiques. Els contractes pedagògics
permeten el treball cooperatiu, animen l’alumne a implicar-se d’una manera
més activa i millorar les relacions socials (Cañabete, D. et al. , 2010).
En el moment d’elaborar la unitat didàctica, pensava en l’ús de tècniques
educatives significatives per poder incloure en el contracte didàctic, i em va
cridar l’atenció l’ús del debat. Era una eina que em permetria plantejar
preguntes, incentivar l’ interès i la participació, i posar en pràctica el pensament
crític.
I em vaig plantejar la següent pregunta:
L’ús de tècniques de debat i discussió permeten una major implicació i
participació, i a la llarga, una major comprensió a les classes de ciències?
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1.2. Situació del tema en la globalitat de l’especialització cursada.
Una de les formes d’introduir qüestions sociocientífiques amb l’alumnat és
mitjançant l’ús de debats i jocs de rol. Com esmenta l’article Howes et al.
(2009) hi ha molts casos ens els quals s’han utilitzat a l’aula.
Malgrat la seva història com a estratègia d’ensenyament, en els temps
moderns, els debats s’han limitat als estudiants que participen en lligues de
debats competitius. Tot i així, la investigació ha demostrat que es poden
utilitzar amb èxit en una gran varietat de disciplines (Kennedy, R., 2009).
Aquests s’engloben dins dels àmbits d’atenció a la diversitat i d’alfabetització
científica i problemes socio-científics (Ciència-Tecnologia-Societat (CTS) i
“Socioscientific issues” (SSI)) de la didàctica de les Ciències naturals. El
moviment SSI tracta qüestions complexes que es poden analitzar des de
diferents punts de vista.
1.3. Descripció de les necessitats o oportunitats per fer innovació i
recerca en el tema escollit.
A causa del constant canvi i el gran ventall d’informació del qual disposem, els
professors s’han de centrar menys en l’ensenyament dels fets i més a ensenyar
als estudiants com utilitzar la informació. Avui dia es canvia molt de professió
i de carreres, de manera que si ens centréssim només en el contingut, la
informació podria no ser útil (Kennedy, R., 2009).
Els estudiants aprenen de manera més eficaç analitzant activament, discutint, i
aplicant el contingut d’una forma més significativa que per l’absorció
d’informació passiva.
Per una banda, la ciència necessita la comunicació i el debat. En tot procés
científic hi ha una part de discussió dels resultats i de posada en comú dels
diferents grups de recerca. Cal conèixer els diferents punts de vista per poder
extreure una conclusió. A més a més, en la ciència hi ha congressos en els
quals es fan conferències i debats (Junyent, C., 2003).
I per altra banda, és un bon context metodològic per afavorir el
desenvolupament del pensament crític de l’alumnat i capacitar-lo per aplicar el
coneixement i el pensament racional a l’anàlisi de problemes actuals. Aquesta
capacitació li permetrà en un futur, poder participar en la societat com a
ciutadà actiu i responsable (Farró, L. & Lope, S., 2016).
1.4. Relació del tema escollit amb el context de les pràctiques.
L' Institut Joan Oró de Martorell (Annex 7.3, fig. 1) està situat al barri de Buenos
Aires de la ciutat, un barri que des dels anys 60 ha rebut la immigració
espanyola que venia a viure a poblacions properes a Barcelona. Actualment, és
el barri més densament poblat de Martorell i conté una elevada quantitat de
població obrera i nouvinguda, de fet, està considerat un centre d’alta
complexitat. L' institut rep aquesta “etiqueta” pel context sociocultural del barri i
per tant, dels alumnes. Durant anys el centre ha rebut molta diversitat i hi ha
molts casos de plans individualitzats (PI) a les aules. L'INS. disposa de la
Comissió d’atenció a la diversitat (CAD), l'atenció individualitzada (AI) i cinc
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psicopedagogs. I pel que fa a les atencions especials, hi ha una integradora
social i certa flexibilitat a l'hora d'escollir el personal.
Competències com aprendre a escoltar, respectar el torn de paraula i tractar
temes de la societat amb anàlisi crítica, són imprescindibles en el debat i molt
interessants de treballar en contextos socioculturals com aquest.
En ambdues unitats didàctiques hi ha planificat l’ús de tècniques de debat. En
la unitat de 4t d’ESO el debat es realitza al final de la unitat per poder resoldre
dubtes i parlar de temes bioètics en el camp de la genètica que interessin als
alumnes, en aquest cas, com que s’han realitzat dues activitats relacionades
amb l’albinisme del Floquet de Neu i els encreuaments que s’han dut a terme
per tal de poder-ne obtenir un descendent albí, hem parlat de l’existència dels
zoos, duent a terme un debat amb una part de la classe a favor i l’altra en
contra.
Enllaç online per consultar la unitat didàctica de 4t d’ESO:
https://es.scribd.com/document/342189286/UD-ESO-L-herenciagenetica#from_embed
Per a 2n de Batxillerat, que són alumnes més acostumats a practicar el debat i
que possiblement tenen més capacitat de reflexió, duem a terme un joc de rol
al principi de la unitat d’ecologia sobre la gestió forestal d’una zona cremada,
per motivar l’alumnat a plantejar-se preguntes i a l’exploració d’idees prèvies. Al
final de la unitat es repeteix el debat per comprovar la comprensió d’alguns
conceptes, veure la complexitat de les qüestions i solucionar alguns aspectes
gràcies a l’aprenentatge al llarg de la unitat. Aquest últim debat és el que ha
estat analitzat.
Enllaç online per consultar la unitat didàctica de batxillerat:
https://es.scribd.com/document/342191551/UD-Batx-Ecologia#from_embed
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2. MARC TEÒRIC
2.1. Explicació de manera sintètica dels models i teories relacionats amb
la temàtica.
L’article de Márquez, C. & Pujol, RM. (2005) reflexiona sobre la necessitat d’un
procés comunicatiu per aprendre ciències. “Si es considera que la ciència
construeix models explicatius dels fenòmens que succeeixen en el món i que la
finalitat del seu aprenentatge és que l’alumnat sigui capaç d’explicar-los partint
del seu punt de vista per anar utilitzant models i teories de la ciència actual,
llavors adquireix importància pensar que, per aprendre, cal revisar la pròpia
manera de percebre els fets, de veure els fenòmens, de raonar, de parlar i
d’emocionar-se en relació amb ells.”
També Sardà, A. & Sanmartí, N. (2000) comenten que les idees de les ciències
s’aprenen i es construeixen expressant-les, i el coneixement de les formes de
parlar i d’escriure en relació amb elles és imprescindible.
Segons l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), un bon debat ha de constar
de: l’ interès compartit, la participació de tothom, informació rellevant i
llenguatge compartit, opinions argumentades, conversa exploratòria, espai i
temps adequats i conclusions compartides.
Un joc de rol és una estratègia d’aprenentatge col·laboratiu o cooperatiu que
necessita d’un bon debat per reeixir. Els debats i els jocs de rol són similars
perquè ajuden els estudiants a practicar la comunicació verbal i les habilitats de
presentació, i requereixen entrevistes o recerques d’informació. Una de les
principals diferències entre un debat i un joc de rol és que en un debat
s’expressa l’opinió pròpia, en canvi, en un joc de rol s’expressa un punt de vista
concret. Els debats segueixen una seqüència establerta que permet pocs
participants de cada equip, mentre que els jocs de rol requereixen de
participants actius i l’aportació de tots els actors és clau. A més, els debats
només inclouen dos equips, a favor i en contra d’una proposició. Aquest
enfocament polaritzat fomenta el tipus de raonament dualista, el qual creu que
només hi ha dues bandes oposades per a un objectiu i que una visió és
correcta i l’altra no. En canvi, els jocs de rol tenen com a mínim quatre equips,
cada un té diferents punts de vista i perspectives. Els estudiants que participen
en un joc de rol s’adonen de la complexitat de les qüestions científiques, i
comprenen que hi ha molts punts de vista. L’habilitat d’examinar un problema
des de diferents punts de vista és clau per a una estratègia de pensament
crític.
Per ajudar a la comprensió de les qüestions científiques el joc de rol promou el
desenvolupament cognitiu i les habilitats per solucionar problemes, i ajuda a
veure i experimentar el costat emocional de la ciència. Tradicionalment, la
ciència ha estat vista com a objectiva, imparcial, lògica i per trobar la veritat. Tot
i així, els professors s’han adonat que la ciència, com qualsevol altre esforç, té
un component afectiu i emocional. Els estudiants aprenen més informació i la
retenen millor quan està relacionada amb temes que els preocupen
personalment, i les activitats de joc de rol estimulen la implicació emocional i
ajuden els estudiants a desenvolupar l’empatia per diferents punts de vista per
10

Tècniques de debat per a la millora de la comprensió de les classes de ciències.

Júlia Solé

solucionar un problema. Degut que els estudiants s’involucren emocionalment
quan assumeixen els seus rols, els continguts científics resulten més notables i
fàcils de recordar (Cronin-Jones, L., 2000).
2.2. Revisió d’experiències desenvolupades en el mateix tema.


Dinàmica de Playdecide: Està inspirada amb Democs i va ser elaborat per
un projecte Europeu anomenat “Decide”. Està dins de FUND, un projecte de
dos anys amb el suport de la Comissió Europea per estimular l’ús de jocs de
discussió i altres formats de debat a les ciutats europees per al
desenvolupament d’una cultura científica en l’àmbit local. Dona suport a la
creació de nous formats de discussió i jocs.
La dinàmica es pot adaptar a les necessitats dels usuaris. S’exposa el
context, pot haver-hi les targetes de cas (de les quals s’ha d’escollir
aquelles amb què estàs més d’acord), les targetes d’informació (per
argumentar l’opinió) i les cartes de conversa (que ajuden a mantenir una
conversa activa).



“Role playing” o joc de rol: Hi ha jocs de rol utilitzats pel mateix fi, és el
cas de l’estudi sobre l’experimentació amb animals fet per Agell, L. et al.
(2013). Els resultats preliminars de l’experiència mostren que el 70% dels
estudiants va enriquir la seva argumentació després de participar en
aquesta experiència. I d’aquest cas, hi ha l’adaptació de la dinàmica del
PlayDecide accessible a Internet.



Lliga de debat: És una competició organitzada per la Xarxa Vives
d’Universitats en la qual estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius
de diferents centres docents debaten i defensen un tema a favor o en
contra, de regions de parla catalana.
La convocatòria del 2017 portada a terme a la Universitat Pompeu Fabra és
sobre “Els animals tenen drets?”. Cada equip ha d’estar format entre 3 i 5
estudiants (fig. 1) i ha de tenir un docent del centre educatiu com a capità de
l’equip que serà el portaveu i l’intermediari amb l’organització però no
participarà en el debat ni interactuarà amb la resta de membres de l’equip.
Els debats compten amb un jurat i s’enfronten dos equips que defensen
posicions oposades; la posició es decidirà per sorteig 5 minuts abans del
començament del debat.

Figura 1: Disposició durant un dels debats d’aquesta convocatòria 2017.
11
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Els criteris de valoració utilitzats pel jurat són els següents:
- Presentació de l’exposició amb una tesi sòlida, responent a l’objectiu
(22,5%).
- Qualitat del discurs (contingut i exposició) (22,5%): Grau de
correspondència dels arguments amb l’enunciat del tema del debat; pes i
varietat dels arguments utilitzats; coherència de les idees formulades
entre si i respecte a la posició que es defensa; estructura del discurs o
adequació del contingut de cada intervenció al torn en què es realitza;
originalitat del plantejament del debat; suport dels arguments bàsics amb
idees relacionades, exemples i dades aconseguits prèviament.
- Flexibilitat i capacitat de debat (20%): Capacitat per adaptar les
intervencions al curs del debat i reaccionar davant dels arguments
exposats per l’equip contrari.
- Demostració del domini del tema i convenciment de la posició que
defensa (15%): Els oradors han de mostrar seguretat i capacitat de
desencaixar o trobar punts febles en la defensa de l’equip contrari.
- Aspectes formals de l’exposició i posada en escena (10%): Fluïdesa,
naturalitat, correcció semàntica i gramatical, riquesa i vocabulari, to de
veu, llenguatge no verbal, i material complementari.
- Actitud de respecte i correcció de tots els components de l’equip (10%).
La normativa també inclou una sèrie de penalitzacions, com és el cas de
l’acumulació d’avisos, la manca de puntualitat, l’ús de dades falses, la falta de
respecte, el comportament inadequat, o l’ús d’aparells electrònics externs
(Xarxa Vives d’universitats, 2016).
2.3. Situació del tema en la realitat i la globalitat del context del sistema
educatiu català.
En el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria es té en compte el debat dins de la
dimensió comunicativa i es detalla en les ocasions esmentades a
continuació:
En l’àmbit lingüístic, dins la dimensió de comunicació oral, els alumnes han
d’aprendre a parlar en públic i en els debats han d’analitzar la validesa dels
arguments i interpretar de forma crítica tant la seva forma com el contingut.
A 1r d’ESO, dins l’àmbit lingüístic, la dimensió de comprensió oral inclou els
debats, la construcció de relacions socials, la recerca i exposició d’informació,
les estratègies comunicatives, i la cooperació i respecte envers les diferències
d’opinió. A 2n d’ESO, 3r i 4t d’ESO també apareix.
A 4t d’ESO ja es detalla més concretament que es fan debats pautats i
reglamentats, i com a criteri d’avaluació cal conèixer les normes i analitzar la
validesa dels arguments dels debats i interpretar de forma crítica tant la seva
forma com el contingut.
En la dimensió actitudinal i plurilingüe es detalla l’actitud 2 d’implicació
activa i reflexiva en interaccions orals amb actitud dialogant i d’escolta i
esmenta que s’han de facilitar les condicions per tal que el treball cooperatiu
sigui eficient.
El decret indica que les interaccions orals desenvolupen: la construcció del
coneixement, la millor defensa dels propis drets i de la pròpia opinió,
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l’assertivitat, l’escolta activa i el respecte envers l’opinió dels altres. I també
facilita la resolució de conflictes en tant que relativitza el propi punt de vista.
En l’àmbit de les ciències socials, són continguts clau les estratègies
comunicatives en situacions d’interacció oral, exposició, comunicació de
resultats i debats, i s’especifica també la competència 11 definida per formarse un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un
pensament crític. La dimensió ciutadana inclou participar en debats, exposant
opinions raonades sobre canvis i continuïtats que afectin aspectes de
l’actualitat.
En l’àmbit artístic també s’inclou el debat sobre la música i forma part dels
criteris d’avaluació la reflexió i el debat amb respecte i empatia sobre les
experiències d’aprenentatge musical a l’aula, tot aportant exemples i
experiències pròpies.
En l’àmbit de cultura i valors la competència 9 que es refereix a analitzar
críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de
la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva, inclou el contingut
clau de la ciència i tecnologia com a àmbit de debat ètic (bioètica).
I en l’àmbit digital, dins la competència 8, de realitzar activitats en grup tot
utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratius, s’inclou formar part de
grups de debat per a l’intercanvi d’idees.
Les tècniques de debat fomenten el pensament crític, una competència que
es troba en tots els àmbits del decret esmentat anteriorment. Argumentant,
contraargumentant i fent-se preguntes es pot veure que la ciència és crítica i
per tant, s’utilitza la naturalesa de la ciència. Hi són necessaris l’escolta activa
i el respecte envers els altres, i promou també l’atenció a la diversitat.
2.4. Explicació de l’objectiu general del treball i els objectius específics.
Objectiu general: Utilitzar tècniques de debat per tal de motivar la participació i
l’expressió correcta, i millorar la comprensió a les classes de ciències.
Objectius específics:
- Fomentar la participació: mostrar l’opinió i participar davant de la resta
de companys.
- Millorar l’expressió oral: argumentar, controlar el to de veu, utilitzar el
vocabulari correcte i específic, utilitzar l’expressió no verbal (gesticular).
- Proporcionar ambient d’aula de treball: respectar el torn de paraula,
respectar les opinions dels companys, gestionar el to de veu i l’actitud en
una conversa.
- Despertar el pensament crític: posar en dubte opinions dels companys i
la pròpia.
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3. METODOLOGIA
3.1. Descriure i relacionar les característiques
psicoevolutives dels grups sobre els quals es treballa.

socioafectives

i

L’adolescència és un període de la vida ple de canvis: canvis en el cos, en els
pensaments, la identitat i les relacions amb la família i la societat. Els alumnes
de 4t d’ESO i Batxillerat es troben en la sub-etapa intermèdia de
l’adolescència, que s’inclou entre quinze i divuit anys, i en la qual pren molta
importància el sentiment d’amistat (Moreno, A., 2009). Aquest és un dels
motius pel qual crec que les tècniques de debat són interessants de dur a la
pràctica, en aquesta etapa, perquè fomenten la conversa i per tant, la
socialització.
A més, és un moment en el qual els adolescents s’estan creant les seves
pròpies opinions sobre molts aspectes, de manera que dur a terme activitats en
les quals puguin conèixer diferents punts de vista és molt enriquidor.
La majoria d’alumnes viuen en el barri de l’institut i alguns són de famílies amb
pocs recursos o desestructurades. A 4t d’ESO hi ha un cas d’absentisme
escolar, ara bé, no hi ha cap pla individualitzat (PI).
L’optativa 43 té alumnes més moguts que l’optativa 41, i és que la 43 està
formada per molts més nois que noies i sembla que no tenen tan interès per
estudiar biologia.
El nombre d’alumnes per classe és molt reduït, fet que suposa un gran
avantatge a l’hora de treballar i sobretot pel que fa a les tècniques de debat.
L’optativa 41 són 13 alumnes, l’optativa 43 són 15 alumnes, i l’optativa de
Biologia de 2n de Batxillerat són 7 alumnes.
3.2. Justificació de l’exploració i la recerca del tema escollit.
Les unitats didàctiques m’han permès portar a terme les tècniques de debat, ja
que ambdues podien estar relacionades amb debats sociocientífics. Durant la
fase d’execució he estat modificant els instruments que volia utilitzar, segons
les meves observacions a l’aula i el temps del qual disposàvem. La filmació
dels debats i el joc de rol m’ha facilitat l’anàlisi de la fase d’execució.
L’observació per realitzar l’anàlisi és mitjançant la triangulació, els professors
en pràctiques duem a terme les tècniques i observem els resultats, la
professora, ens ajuda a analitzar les sessions, i els mateixos alumnes també, ja
que al final els passem una entrevista i un qüestionari per saber la seva opinió
sobre la nostra fase d’intervenció. Doncs fem la comprovació amb els
participants i tenim en compte sempre consideracions ètiques, l’autonomia i la
privacitat, la seva participació en la recerca és voluntària i cal agrair-los i evitar
que en algun moment es sentin coaccionats.
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3.3. Descripció de quines pautes i quins instruments o tècniques s’han
utilitzat.
Pautes
Tècniques de debat:
1. Cartes de conversa: fitxes amb frases d’argumentació segons la intenció.
Ajuden els alumnes a mantenir una conversa activa, exploratòria i constructiva.
Les penjo a l’aula, tant a l’ESO com al Batxillerat, per fomentar la participació i
una bona expressió durant totes les classes.
Fitxes de conversa (extretes de Farró, L., & Lope, S., 2016) (Annex 7.2, fig. 1):
Afegeixo informació
 A més... I així mateix... També...
Presento un argument
 A propòsit de... En relació a... És per això que... A causa de...
Mostro desacord
 Perquè... Ja que... Ben al contrari...
Mostro acord
 Perquè crec... Penso que... Efectivament...
Voldria comprovar
 Si t’he entès bé dius que... Així vols dir que... És a dir...
Demano més informació
 Sobre... Respecte a... No em queda clar...
Faig una pregunta
 Com és que...? Per què...? Què...?
Voldria respondre
 Perquè... Ja que... Considero que... Em sembla que...
Demano opinió
 Què en penses...? Quina opinió tens...? Com veus...?
2. “Role playing” o joc de rol: Es representen diferents rols, marcats pel
professor. En aquest cas, després de la visualització d’un audiovisual, es duu a
terme un joc de rol per a explorar les idees prèvies sobre la unitat d’Ecologia. Al
final d’aquesta, es continua el joc de rol, resituant-lo, per tal de poder fer el
tancament de la unitat.
He intentat seguir l’estructura que va esmentar de Manuel (1993), diferenciant:
la reflexió inicial per entrar al rol, la ronda inicial d’exposició dels arguments
principals, la taula rodona i la reflexió final.
Objectius del joc de rol:
- Defensar i argumentar adequadament segons el rol de cadascú.
- Utilitzar i aplicar els coneixements treballats a la unitat didàctica
d’Ecologia.
- Respectar els companys durant el joc de rol: esperar el torn de paraula,
controlar el to de veu, etc.
Context: El context d’aprenentatge ve introduït per a una situació postincendi
pròxima a una zona de Martorell, ciutat de l’institut. La Maria, una noia de
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Collbató, explica com van quedar afectades les muntanyes de Montserrat
després dels incendis que han patit, sobretot el bosc de pinassa. Alguns
boscos van ser gestionats, d’altres no, i posa un cop més sobre la taula la
necessitat de fer una gestió per a la recuperació dels boscos mediterranis ja
que alguns sectors com el turisme s’han vist perjudicats. Ara bé, diferents
institucions i associacions de la comarca diuen la seva i cal arribar a un
consens. Aquest context, pretén generar en l’alumnat la curiositat d’estudiar la
gestió dels boscos, valorant-los com a ecosistemes i tenint en compte tots els
actors que hi pugui haver.
Anteriorment, s’ha visualitzat un fragment del programa d’Espai Terra que
tracta sobre el tema, disponible en el següent enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/espai-terra/espai-terra13012017/video/5642980/
Objectiu: Arribar a un consens sobre la gestió forestal de vàries hectàrees de
Montserrat, la meitat afectades per un incendi, i que tenien espècies d’interès
de conservació com és el cas del pi pinassa.
Rols (Annex 7.2., fig. 2):
 Ecòleg: Interès per a la conservació.
 Pagès de la zona: Interès per a la producció agrícola.
 Propietari del camp: Interès per a l’explotació forestal.
 Ciutadà del poble: Interès per a la conservació i la gestió.
 Polític: Interès per aconseguir un consens.
 Secretaria de Turisme: Interès per fer parcs i senders.
 Activista: Interès per a la recuperació de l’espai però sense
intervenció humana.
 Moderador: Procurar i vetllar pel bon desenvolupament d’un debat
respectuós i participatiu. Anotar les aportacions i consensos.
Deixar constància dels conceptes més rellevants. Si cal, pots
demanar que el personatge s’estengui en un argument per tal de
comprendre bé quin concepte es vol transmetre.
L’assignació de rols va ser premeditada per part dels docents (jo, el meu
company de pràctiques i la nostra mentora), tenint en compte el tarannà de
cada alumne.
Assignació de rols: 1. AA. J. - pagès; 2. L.L. - ciutadana del poble i secretaria
de turisme; 3. N.B. - política; 4. MA.K. - naturalista i activista; 5. JD.U.- ecòleg;
6. E.C. - propietari del camp.
Durada del joc de rol: 17 minuts.
Enllaç per visualitzar el joc de rol (a Youtube):
https://www.youtube.com/watch?v=H2vReLf9cj4&t=22s
3. Debat: A les dues optatives de les classes de 4t d’ESO, dividim el grup en
dos subgrups per tal de debatre sobre els zoològics, a favor i en contra.
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Context: Notícia de la premsa del Floquet de Neu en la qual apareix
l’endogàmia i la genètica dels seus descendents, aquesta s’ha treballat al blog
que fan servir els alumnes amb una sèrie de preguntes a contestar després de
la
lectura
de
la
notícia.
Enllaç
per
consultar
la
notícia:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/06/catalunya/1328485155_063565.html
S’entrega una sèrie d’ arguments com els següents per engegar la crítica o la
defensa dels zoos als alumnes disposats per parelles. Cada parella l’ha
d’exposar a la resta dels companys.
A favor del zoo:
- Permet la conservació d’espècies en perill d’extinció (reserva de gens).
Si mai es vol reintroduir l’espècie s’allibera un descendent de l’individu
tancat al zoo (recordar que no es poden alliberar individus criats en
captiveri).
- Permet que la població conegui espècies d’animals i sigui conscient de
la biodiversitat que hi ha. A més, es poden fer tallers i activitats
d’educació ambiental. (S’ha demostrat que si un nen veu un animal viu a
pocs metres mostra més compassió que si només el veu en format
digital).
- Rescata i cuida animals que han pogut ser víctimes de casos de
maltractament o abandonament.
- Permet la recol·lecció de fons per dur a terme projectes.
Contra el zoo:
- Sovint les condicions són desfavorables per als animals (comentar que
a Barcelona, anys enrere es van denunciar el mal estat de les
instal·lacions).
- Presenten els animals salvatges com si fossin animals i enlloc de crear
en la població un respecte cap als animals crea la imatge que viuen en
gàbies i tancats.
- Pot afavorir el tràfic il·legal d’espècies exòtiques, per l’ interès
econòmic de la compra - venda (tot i que ara això està molt regulat)
- Pot donar lloc a l’especulació econòmica (interès turístic).
Enllaç per visualitzar els debats (al Youtube):
https://www.youtube.com/watch?v=hDYGCbyIP2k
Estratègia de recollida de dades
Durant la meva recerca, he utilitzat diversos instruments que m’han permès
recollir evidències i opinions sobre l’ús de les tècniques de debat:
Tècniques observacionals
1. Taules d’observació
Tècniques grupals
2. Grups de discussió
Tècniques d’enquesta
3. Qüestionari d’opinió individual
4. Qüestionari de l’escala de Likert
17

Tècniques de debat per a la millora de la comprensió de les classes de ciències.

Júlia Solé

5. Entrevista final a la mentora
1. Taules d’observacions: Durant vàries sessions repartides en el temps em fixo
amb diferents paràmetres per tal de veure l’evolució en les dues optatives (41 i
43) i 2n de batxillerat, i vaig omplint la taula 1. Necessitaré ajuda del meu
company de pràctiques i de la mentora per fer la recollida d’intervencions.
Em fixaré en:
- Utilitzen les cartes de conversa?
- Quin nombre d’intervencions fan?
- Les intervencions són lògiques i tenen coherència?
- Les tècniques permeten acabar de comprendre la teoria?
Taula 1. Taula d’observació utilitzada a les classes.
Taula observació
Participació
Ús de les targetes
Aportacions interessants
Ús adequat del llenguatge
Motivació dels alumnes

Poc

Bastant

Molt

Observacions

Gravacions del debat i el joc de rol: Hem enregistrat les dinàmiques per
analitzar totes les intervencions durant el debat de 4t d’ESO i el joc de rol de 2n
de Batxillerat. I les he analitzat amb la taula 2.
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Taula 2. Taula d’observacions del joc de rol, adaptada de la rúbrica d’avaluació
de les intervencions dels alumnes durant el joc de rol de Badia (2012).
Excel·lent

Qualitat dels
arguments

S’han donat
arguments
rellevants i
lògics per
donar suport al
punt de vista.

Notable
La major part
dels
arguments per
donar suport al
punt de vista
han estat
rellevants i
lògics.

Ús dels
contraarguments

S’han
contestat tots
els arguments
dels companys
amb eficiència.

S’han
contestat la
major part dels
arguments
dels altres
amb eficiència.

Organització
i claredat

L’alumne
expressa amb
claredat i amb
ordre lògic les
idees.

L’expressió és
estructurada i
clara i té una
seqüència
lògica la
majoria de
vegades.

Fa moltes
referències de
qualitat al
context social.

Fa força
referències al
context social,
però no són de
qualitat.

Relació amb
el context
social

Bé
S’han donat
alguns
arguments
rellevants i
lògics per
donar suport
al punt de
vista.
S’han
contestat
alguns dels
arguments
dels altres
equips amb
eficiència.
L’expressió
és poc
estructurada,
però s’entén
la idea
principal que
vol
transmetre
l’alumne.

Suficient
S’han donat
pocs
arguments
rellevants i
lògics per
donar suport
al punt de
vista.

Insuficient
No s’ha donat
cap argument
rellevant ni
lògic per donar
suport al punt
de vista.

S’han
contestat uns
pocs
arguments
amb
eficiència.

No s’han
contestat els
arguments
dels altres.

L’expressió
és poc
estructurada
però s’intueix
el que
l’alumne vol
transmetre.

L’expressió és
desorganitzada i poc
estructurada.
No s’entén el
que vol dir
l’alumne.

Fa algunes
referències al
context social
de manera
superficial.

Anomena en
algun
moment la
relació
existent amb
el context
social.

No es
relaciona amb
el context
social.

2. Grups de discussió: Al final de la unitat hem destinat uns minuts a entrevistar
a un conjunt d’alumnes de 4t d’ESO, per conèixer la seva opinió respecte el
nostre període de pràctiques i les tècniques utilitzades. La conversa s’ha
enregistrat i posteriorment serà transcrita amb el programa ATLAS.ti8
Qualitative Data Analysis (Annex 7.1.1). El grup d’alumnes escollit a les dues
optatives ha estat format a l’atzar, conforme els alumnes anaven acabant
l’examen sortien de la classe per afegir-se al grup de discussió. I els comentaris
s’han recollit en una matriu de doble entrada.
3. Qüestionari: Al final de la nostra estada hem passat un qüestionari a cada
alumne, tant a l’ESO com al Batxillerat, per tal que opinin sobre les nostres
classes (Annex 7.1.2.). Posteriorment, analitzo i faig el recull en una taula de
doble entrada.
4. Qüestionari d’escala de Likert: Aquestes preguntes, categoritzades per
dimensions (taula 3), estan extretes del qüestionari que els vam passar als
alumnes l’últim dia, per tant, estaven acompanyades d’altres preguntes
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referents a l’ús del contracte didàctic (Annex 7.1.3.). Posteriorment, les
respostes seran representades en gràfics de barres.

Taula 3. Classificació per dimensions de les preguntes del qüestionari de
l’escala de Likert.
Dimensió
Coneixement

Eina

Recurs

Aplicació

Gens

Poc

Bastant

Molt

Aplicaves les normes de
debat abans d’aquest curs?
Creus que l’ús de les cartes
de conversa t’ha ajudat a
estructurar les teves
intervencions en el debat?
Has utilitzat aquestes
normes, plantejades a les
fitxes, en debats o
discussions fora de l’aula?
Creus que un debat científic
ben estructurat serveix per
entendre i aprofundir en el
coneixement i transmissió de
la ciència?

5. Entrevista a la mentora: Al finalitzar la unitat didàctica, he fet una entrevista a
la mentora per contrastar els resultats i conèixer la seva opinió sobre les
tècniques de debat en general i sobre la meva aplicació (Annex 7.1.4).
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4. RESULTATS
Entre la primera i la segona fase del pràcticum vaig representar aquest
diagrama d’espina de peix o diagrama d’Ishikawa que representa la
informació causa-efecte observada a l’aula en relació al pensament crític (fig.
2). Vaig detectar que tan el centre educatiu, els docents, les aules, les activitats
o els propis alumnes podien ser responsables de la manca de pensament crític
que tenien els alumnes.

Figura 2. Diagrama d’Ishikawa que representa les possibles causes de la
manca de pensament crític que tenen els alumnes.
1. Taula d’observacions de les classes:
A l’optativa 41 els alumnes no han utilitzat les cartes de conversa, però sí que
és cert que han fet preguntes i aportacions de manera ordenada i correcte en la
majoria de les classes (taula 4).
Taula 4. Taula d’observació utilitzada a les classes de l’optativa 41.
Taula observació
classes 41

Poc

Participació
Ús de les targetes
Aportacions interessants
Ús adequat del llenguatge
Motivació dels alumnes

Bastant

Molt

Observacions
Sobretot pregunten
dubtes.
No les miren.

X
X
X
X
X
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A l’optativa 43 els alumnes tampoc han fet ús de les cartes de conversa durant
les classes. I malgrat semblava que estaven menys motivats per l’assignatura,
són força espavilats i en algunes classes han respost més positivament que
l’altra optativa (taula 5).
Taula 5. Taula d’observació utilitzada a les classes de l’optativa 43.
Taula observació
classes 43

Poc

Bastant

Participació
Ús de les targetes

Molt

Acostumen a participar
sempre els mateixos.
No les miren.
Hi ha un alumne que
destaca bastant per les
bones aportacions que fa.

X
X

Aportacions interessants

X

Ús adequat del llenguatge
Motivació dels alumnes

X
X

Observacions

La classe de 2n de batxillerat no ha utilitzat les cartes de conversa però és cert
que són alumnes a punt d’acabar la secundària i ja mostren participació i bona
argumentació a les classes per voluntat pròpia (taula 6).
Taula 6. Taula d’observació utilitzada a les classes de 2n de batxillerat.
Taula observació
classes batxillerat

Poc

Bastant

Participació
Ús de les targetes
Aportacions interessants
Ús adequat del llenguatge
Motivació dels alumnes

Molt
X

X

Observacions
Cal destacar que la
MA.K. intervé molt poc.
No les miren.

X
X
X

La L.L. ha buscat
informació extra i l’ha
portat a classe.

El debat de l’optativa 41 ha funcionat força bé, vaig col·locar les cartes de
conversa al mig de la rotllana i dos participants les van fer servir. Cada alumne
ha comentat els seus arguments i dos dels participants han contraargumentat.
L’última fase per expressar les pròpies opinions ha estat interessant, han sortit
comentaris i entre companys hi ha hagut diàleg (taula 7).

22

Tècniques de debat per a la millora de la comprensió de les classes de ciències.

Júlia Solé

Taula 7. Taula d’observacions del debat amb l’optativa 41.
Taula observació
debat 41
Participació

Poc

Ús de les targetes

Bastant

Molt

Observacions

X
L’E.L. i l’A.A. intervenen
contraargumentant i utilitzant
les cartes de conversa.
En la intervenció final mostren
la seva opinió.

X

Aportacions
interessants
Ús adequat del
llenguatge
Motivació dels
alumnes

X
X

Estan cansats de l’examen.

X

Amb l’optativa 43 no he utilitzat les cartes de conversa durant el debat ja que
he pensat que el fet d’utilitzar-les en una optativa i en l’altre no, potser em
permetria veure alguna diferència.
El debat de l’optativa 43 ha estat correcte, tots els alumnes han aportat els
arguments a favor i en contra dels zoos. Ara bé, l’ambient d’aula podria haver
estat força millor, hi havia alguns alumnes que no mantenien silenci durant les
aportacions dels seus companys. A més, en l’última fase, en la qual els
alumnes havien d’aportar les seves pròpies opinions no hi hagut molt temps i
no s’ha pogut observar l’ interès de la majoria dels participants (taula 8).
Han estat necessàries les meves intervencions i aclariments durant el debat.
Taula 8. Taula d’observacions del debat amb l’optativa 43.
Taula observació
debat 43
Participació

Poc

Bastant

Observacions

X

Aportacions interessants

X

Ús adequat del llenguatge

X

Motivació dels alumnes

Molt

X

En la intervenció final
mostren la seva opinió.
Estan cansats de
l’examen.

Vocabulari de la unitat de Genètica utilitzat en el debat de l’ESO: endogàmia,
gens, recessiu, encreuaments, espècie, albinisme. Altres conceptes d’interès
en biologia: conservació, reserva natural, reintroducció.
Els alumnes de 2n de batxillerat han desenvolupat correctament el joc de rol,
cadascú ha assumit el seu punt de vista i l’ha defensat (taula 9). Cal esmentar
que l’activista (número 4, MA.K.) ha fet molt poques intervencions i molt pobres.
A l’inici ha costat començar el debat, hauria d’haver introduït una pregunta més
concreta a un dels participants. Però en la resta del debat els alumnes s’han
mostrat motivats durant tot el debat. El meu rol com a moderadora ha estat poc
participatiu, concretament amb sis intervencions, però suficient per fer alguna
pregunta o encaminar el consens i tancar el debat.
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Taula 9. Taula d’observacions del joc de rol a 2n de batxillerat.
Taula observació
Joc de rol

Poc

Bastant

Participació
Ús de les targetes

X
X

Aportacions interessants
Ús adequat del llenguatge
Motivació dels alumnes

Molt

X
X
X

Observacions
La MA.K. (activista) ha
intervingut molt poc.
Només en JD.U. (ecòleg)
les mira durant el debat.
La conversa és
enriquidora.
Utilitzen vocabulari de la
unitat.
La mentora es va
sorprendre i tot de
l’ interès mostrat.

Vocabulari de la unitat d’Ecologia que ha sortit en el joc de rol: conservació
d’espècies, arbre, pi pinassa, tala, incendi, reforestar, gestió forestal, cendra,
fertilització, biodiversitat, heterogeneïtat, camp de conreu, producció, insecte,
mamífer, hàbitat, gestió mediambiental responsable, processionària, porc
senglar, agents forestals, ecòleg, ecològic, cicle, paisatge, educació ambiental.
Per conèixer la participació en el joc de rol, he tingut en compte el nombre
d’intervencions per alumne (sense tenir en compte la qualitat i la durada
d’aquestes), representat en proporcions en la figura 3.

Figura 3. Diagrama circular de les intervencions de cada alumne durant el joc
de rol de 2n de batxillerat (%).
Els participants 1, 2 i 5 han fet aportacions ben argumentades i
contrargumentades, organitzades i amb claredat. La 3 ha participat molt però
no ha acabat d’utilitzar correctament el vocabulari de la unitat. El 6 hauria pogut
fer servir arguments molt més enriquidors i la 4 ha participat en molt poques
ocasions (taula 10).
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Taula 10. Resultats de l’avaluació de les intervencions al joc de rol:

Qualitat dels
arguments
Ús dels
contraarguments
Organització
i claredat
Relació amb
el context
social

1. Pagès

2. Poble i
turisme

Excel·lent

3.
Política

4.
Activista

5. Ecòleg

6.
Propietari

Excel·lent Excel·lent

Suficient

Excel·lent

Notable

Excel·lent

Excel·lent Excel·lent

Suficient

Excel·lent

Notable

Excel·lent

Excel·lent Excel·lent

Suficient

Excel·lent

Notable

Excel·lent

Excel·lent

Suficient

Excel·lent

Notable

Notable

2. Grups de discussió
En els dos grups de discussió de 4t d’ESO es va parlar de diferents aspectes
treballats a classe, sobre el contacte didàctic, les activitats i sobre l’ús de
tècniques de debat. De les transcripcions, he extret aquells comentaris més
rellevants que es recullen a la taula 11 classificats per categories.
Taula 11. Matriu de categories del recull dels alumnes dels grups de discussió.
En verd els comentaris positius per cada categoria, en morat els negatius.
Categoria

Alumnes d’ESO

- “No han servit gaire”.
- “Són més útils per a nens de 1r i 2n d’ESO, que arriben en
plan uee! A 3r o 4t d’ESO, en teoria ja hauríem de saber
participar a classe de forma correcta.”
- “És bona idea però clar, quan vull dir alguna cosa jo no miro
Eines de
a la pissarra. Jo ho dic i això...”
debat: Cartes
- “A la nostra classe si que farien falta eines de debat. Perquè
de conversa
sempre és com que parlem a “lo loco”. No respectem ni el
torn de paraula..., estem a català i parlem en castellà. I no
sabem què dir quan tenim l’oportunitat d’expressar-nos.“
- “Jo crec que això sí que ens aniria bé per exemple a tutoria,
per quan hem de prendre decisions, etc.”
- “Ho sabem fer però... no ho fem perquè no volem”.
Experiència en
- “Ara, en teoria, ja hauríem de saber participar a classe de
debats de
forma correcta i ordenada. Sense fer molt “jaleo”. No ho hem
forma correcte
fet mai però segurament...”
- “Tens com més llibertat i saps millor com fer-ho per
expressar-te”.
Utilitat del
- “Jo tinc molta més facilitat de memòria si escolto les coses,
debat
se’m queden millor. De manera que quan has fet un debat,
les coses que has parlat les recordes més fàcilment.”
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Cal esmentar un comentari del grup de discussió amb l’optativa 43:
- Dani: “Per tant, el debat en sí és una eina interessant, però el problema que hi
ha és que no sabem fer un debat?”
- A.P: “Sí”.
- Dani: ”Llavors, realment seria interessant tenir les eines...”
- A.A: “Pel debat i tot això sí. Però per una classe normal, almenys a mi, em
molesta. A biologia, per exemple som poques persones... No som de dir moltes
coses a la vegada. Però en una classe més de tutoria o una cosa així sí que
caldria.”
3. Comentaris dels qüestionaris
A la taula 12 he realitzat un recull dels comentaris sobre la pregunta del
qüestionari d’opinió que fa referència a les tècniques de debat: Creus que l’ús
de tècniques de debat i discussió permeten una major implicació i participació, i
per tant, a la llarga una major comprensió? Ho has experimentat a classe?
Taula 12. Taula de doble entrada dels comentaris dels qüestionaris d’opinió,
classificats per categories, a 4t d’ESO i 2n de batxillerat.
Categories

Participació

Punts de
vista i
comprensió

Vocabulari i
expressió

4t d’ESO
- “Millora la relació entre
companys i professors”.
- “Augmenta la
participació a classe”.
- “Com que es parla, es
detallen coses i es
pregunten dubtes,
permet una millor
comprensió”.
- “Permeten conèixer les
opinions de diferents
persones i entendre
diferents punts de vista”.
- “Permet parlar i
practiques la teva forma
d’expressió”.

Batxillerat
- “És una bona manera per fomentar
la participació”
- “És un bon mètode per fer partícips
a tots els alumnes”.
- “Personalment, m’ha ajudat a poder
expressar-me encara que em costi”.
- “Permet compartir coneixements i
opinions sobre un mateix tema”.
- “En el cas d’aquesta unitat
d’Ecologia, ens ha permès veure els
diferents interessos “ecològics” de la
societat”.
-“Permet discutir els diferents punts
de vista dels alumnes i si algú no ha
entès alguna cosa es pot aclarir”.
- “Faciliten l’ús del vocabulari científic
de la unitat”.

Destaca un comentari d’un alumne de l’optativa 41: “Acostumem a fer més
debats a tutoria però a hores de classe normal, no estem acostumats a pensar
abans d’intervenir com ha de ser la frase que volem dir”.
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4. Qüestionari de l’escala de Likert
Els resultats dels qüestionaris estan representats en els següents gràfics de
barres (fig. 4, fig. 5, fig. 6 i fig. 7).
A grans trets, els resultats generals del qüestionari mostren que els alumnes
d’ESO i batxillerat utilitzaven bastant les normes de debat abans d’aquest curs,
creuen que les cartes de conversa els han ajudat poc a estructurar les
intervencions, han utilitzat molt poc normes de debat fora de l’aula, però creuen
que un debat ben estructurat és molt útil per entendre i aprofundir en el
coneixement i transmissió de la ciència.

Figura 4. Gràfic de barres dels resultats del qüestionari d’escala de Likert a
l’ESO i batxillerat.

Figura 5. Gràfic de barres dels resultats del qüestionari d’escala de Likert a 2n
de batxillerat.
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Figura 6. Gràfic de barres dels resultats del qüestionari d’escala de Likert a
l’optativa 41 de 4t d’ESO. Cal destacar que a diferència de la mitjana i del 2n de
batxillerat, aquests alumnes no utilitzen gens les normes de debat fora de
l’aula.

Figura 7. Gràfic de barres dels resultats del qüestionari d’escala de Likert a
l’optativa 43 de 4t d’ESO. Els resultats són força diferents a la resta de classes,
aquests alumnes no havien aplicat mai les normes de debat abans, la majoria
creuen que les cartes no els han ajudat gens a estructurar les seves
intervencions, i com l’anterior optativa no han utilitzat gens les normes de debat
fora de l’aula.
5. Entrevista final a la mentora
La mentora esmenta que els alumnes no estan gaire acostumats a fer servir les
habilitats necessàries per a una bona argumentació. Es va quedar molt
sorpresa de la implicació en els diferents rols que van representar els alumnes
de 2n de batxillerat. No comenta el mateix pels debats de l’ESO, però
possiblement va ser una falta de mentalització dels propis alumnes i amb una
major preparació hagués sortit millor. Esmenta la diferència entre les dues
optatives de l’ESO, els alumnes de l’ optativa 43 (els més moguts) van tenir
menys dificultat en parlar i expressar-se, en canvi, els de la 41 van compartir
opinions de manera més seriosa i profunda.
Creu que l’ús de les cartes de conversa no era còmode, perquè els alumnes no
les podien llegir del tot bé al llarg de les classes (en les quals estaven penjades
al costat de la pissarra).
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5. CONCLUSIONS
5.1. Discussió dels resultats obtinguts en relació al marc teòric i estudis
previs.
Primer de tot, cal dir que les conclusions d’aquest treball són en base a una
situació concreta i a uns alumnes determinats.
He pogut posar a prova l’objectiu principal que era utilitzar les tècniques de
debat per tal de motivar la participació i l’expressió correcte, i millorar la
comprensió a les classes de ciències.
Per tal de respondre al primer objectiu específic de fomentar la participació
he utilitzat les cartes de conversa de Farró, L., & Lope, S. (2016) a les classes i
en la dinàmica del joc de rol i el debat. Partint d’experiències com el treball de
Agell, L. et al. (2013) pensava que tindrien resultats més positius, però el cert
és que en la majoria dels casos els alumnes no les han utilitzat. Als alumnes de
4t d’ESO, sobretot a l’optativa 43, no els han agradat les cartes de conversa, i
fins i tot, han dit que creien que no eren útils. I és que, pel que diuen als grups
de discussió, ells “ja saben argumentar”, malgrat que a l’hora de la pràctica no
ho han demostrat, i a la majoria, les cartes els han semblat adequades “per a
alumnes més petits”.
Pel que fa a la resta d’objectius s’han assolit en les dinàmiques de debat i el joc
de rol. En ambdós nivells, han utilitzat vocabulari adequat i pertinent a la
unitat didàctica que estàvem treballant. S’ha respectat el torn de paraula i les
opinions dels companys, malgrat que en l’optativa 43 hi ha hagut més soroll
durant el debat. S’ha despertat el pensament crític en vàries ocasions, un
exemple és l’última fase del debat en la qual els alumnes donaven les seves
pròpies opinions.
Tal com diu De Manuel, J. (1993) el joc de rol és una estratègia molt potent
d’aprenentatge, en la qual afloren concepcions i es mobilitzen actituds i valors.
Cal destacar l’ interès que han mostrat els alumnes de 2n de batxillerat, la
participació en el joc de rol, representada en el diagrama circular, ha estat
força elevada, i hi han aflorat forces conceptes i opinions, i fins i tot, s’han resolt
alguns dubtes. Crec que va ser un encert fer-lo en un primer moment, per
aflorar idees prèvies al principi de la unitat, i al final de la unitat per sintetitzar i
aplicar els coneixements de la unitat.
S’ha de tenir en compte, com diu la mentora, i com s’evidencia en el diagrama
de l’escala de Likert, que els alumnes de 4t d’ESO no tenen un bon bagatge
amb les normes de debat, diuen que no les han utilitzat quasi mai abans, i
menys fora de l’aula.
S’ha demostrat un salt de maduresa de 4t d’ESO a 2n de batxillerat que ha fet
que les activitats i sobretot els debats, s’hagin vist diferenciats entre els dos
nivells. I entre els alumnes de 4t d’ESO ha costat més crear un bon ambient
d’aula, ja que hi ha hagut algun comportament disruptiu durant la dinàmica.
La majoria dels alumnes de 4t d’ESO creuen que el debat permet millorar la
relació entre companys i professors i augmenta la participació a l’aula. En els
qüestionaris d’opinió els alumnes expressen que els permet conèixer
diferents punts de vista, detallar i millorar la comprensió d’alguns conceptes, i
practicar l’expressió oral.
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M’ha sorprès particularment un comentari d’un alumne de 4t d’ESO que diu que
“els debats s’acostumen a fer a tutoria, però que en d’altres assignatures no
estan acostumats a pensar correctament la frase abans d’intervenir”, doncs
crec que reflecteix molt bé la realitat i evidencia la necessitat d’aplicar alguna
metodologia.
5.2. Dificultats i limitacions de la recerca.
Tinc la sensació que la llengua ha estat una dificultat. Jo i el meu company de
pràctiques hem fet les classes en català i la majoria d’alumnes se’ns dirigien en
aquesta llengua, ara bé, sempre hi havia moments en els quals canviaven al
castellà. Sobretot durant els debats i el joc de rol, els alumnes van canviar al
castellà, ja que és la llengua que parlen més habitualment i amb la qual es
senten més còmodes per expressar-se.
És cert, com s’esmenta en el treball de Jiménez-Aleixandre, M.P i Erduran, S.
(2007) que quan una situació social és més o menys directament important a
l’aula, el professor té una gran responsabilitat; ha de fer la major part de la
transposició per tal que la situació comporti coneixement rellevant pels
estudiants i pel que la societat reconeix que s’ha d’aprendre a l’escola. Doncs
el professor, ha de deixar clars els diferents criteris per acceptar o rebutjar els
arguments. Durant la fase del pràcticum he assumit aquesta responsabilitat
però és possible que en algun aspecte hagi estat errada.
Per altra banda, pel que fa a la recerca, m’ha estat molt útil enregistrar els
debats i el joc de rol en vídeo, ja que això m’ha permès analitzar-los al detall. I
també m’ha servit de gran ajuda, els consells dels meus companys i professors
del màster durant les sessions destinades al treball. I cal dir també que m’ha
facilitat força l’execució del treball la reduïda ràtio d’alumnes a les classes i la
codocència.
Pel que fa a les limitacions, se’ns dubte, el temps ho ha estat, tant per
l’execució de la unitat didàctica com per a la recerca per aquest treball. La
durada de les pràctiques, en el nostre cas 9 sessions amb cada classe, ens ha
resultat justa per a poder dur a terme totes les fases del procés d’aprenentatge,
i a més, la recerca educativa (amb l’ús dels instruments pertinents). Crec que
amb una major disponibilitat de temps, podria haver destinat una classe per
preparar correctament els debats a 4t d’ESO.
També és cert, que el bagatge dels alumnes en tècniques de debat ha estat
una limitació. Mentre que els alumnes de 2n de batxillerat havien realitzat jocs
de rol en d’altres ocasions, els alumnes de 4t d’ESO no en tenien tanta
experiència o si més no, no de la forma més adequada.
5.3. Propostes de millora i reflexions en casos futurs.
Ja que el temps ha resultat ser una limitació, amb més temps, prepararia millor
el tema del debat a 4t d’ESO. M’asseguraria que tots els alumnes han llegit la
notícia del context (en aquest cas del Floquet de Neu) i repartiria els rols amb
anterioritat, de manera que els alumnes podrien buscar autònomament
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arguments i informació. A 2n de batxillerat amb una major disponibilitat de
temps, dedicaria una sessió a plantejar la situació del joc de tol, crear i repartir
els rols entre els alumnes i buscar la informació necessària. Són alumnes força
autònoms i crec que podria ser més enriquidor, fins i tot, per assegurar la
participació de tots els alumnes, ja que en el joc de rol realitzat una de les
alumnes no va fer gaires intervencions.
Pel que fa a les cartes de conversa, és possible que la mida i la situació no fos
l’adequada i dificultés el seu ús. Doncs les imprimiria en mida més gran i les
penjaria a totes les classes, fent èmfasi cada dia i paral·lelament buscaria altres
dinàmiques per a fomentar la bona expressió. I durant el debat, faria obligatori
l’ús d’una carta de conversa. I tal com em va proposar la mentora, faria una
mini-sessió on es fes una simulació de debat per entrenar-se amb les cartes,
prèvia al debat real. I a més, proposaria ajuntar una sessió de l’assignatura de
llengua amb la de biologia. En aquesta sessió l’alumnat hauria de reflexionar
sobre el concepte de debat, què ha de tenir un bon debat, i la necessitat de l’ús
de les cartes de conversa o no.
També seria interessant donar-los a conèixer la lliga de debat i les normes que
utilitzen per si en volen incorporar alguna en la dinàmica a l’aula.
La dinàmica del Playdecide em sembla força adequada, però des d’un principi
em va semblar complexa per aplicar-la amb els alumnes de 4t d’ESO perquè
no disposàvem de massa temps. És cert però, que es proposa una bastida i
permet establir les regles d’un bon debat.
Crec que seria interessant presentar la dinàmica a tots els alumnes de la
formació del professorat, tal com ens van fer a nosaltres, i fer èmfasi de la
importància de les tècniques de debat en totes les assignatures.
Finalment, concloc que durant la meva estada de pràctiques he pogut
experimentar tècniques de debat a l’aula, com el debat i el joc de rol, les quals
han permès fomentar la participació, millorar l’expressió oral, proporcionar
ambient d’aula de treball i despertar el pensament crític als alumnes.
I m’agradaria acabar recordant, tal com vam comentar un dia a la classe del
màster, que “sense consciència no hi ha aprenentatge”, i com diu la meva
mentora “quan la informació ve reforçada per qüestions emocionals i afectives, i
s’emmarca amb un context on es puguin identificar és molt més efectiu
l’aprenentatge”.
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7. ANNEX
7.1. Instruments d’observació
7.1.1.Transcripció de les entrevistes als alumnes d’ESO
Dia 30/03/2017
És l’últim dia abans que els alumnes marxin de viatge de final de curs i també
és el dia de l’examen de genètica.
A mesura que els alumnes van acabant l’examen, surten de l’aula per fer una
breu entrevista (enregistrada) per valorar-nos com a professors, les eines
pedagògiques que hem intentat aplicar i per si ens poden donar algun feedback
de cara al futur docent que ens espera.
Grup 43
Alumnes participants: A., G., N., M., P., I., i J.
El primer en acabar l’examen és en Guillem i poc a poc els altres alumnes es
van sumant a l’entrevista.
Dani: Necessitem saber quines són les vostres valoracions de la unitat de
Genètica que hem fet la Júlia i jo. Per saber si us han servit les activitats que
hem fet, si heu entès el temari, i si us ha agradat com ho hem fet. I sobretot si
les eines educatives que hem utilitzat, el contracte i les eines de debat, us han
estat útils o creieu que us poden ser útils (en un futur). Recordeu que ens
serveixen tant una resposta positiva com una resposta negativa. Algú vol
començar? G., tu que has estat el primer en sortir (de l’examen), vols
començar?
G.: Ho heu fet molt bé (els altres assenteixen...).
A.: Ho heu fet bastant bé, el que passa és que no hi ha hagut massa temps per
desenvolupar bé l’eina que volíeu utilitzar, el contracte. Segurament amb més
temps hagués estat millor. Ja la portàveu mig feta i nosaltres no vam poder
participar molt en el desenvolupament del contracte. Però segurament amb
més temps hagués estat bé.
Dani: Els altres opineu el mateix?
Altres: Sí.
G.: Pel poc temps que heu tingut, han estat unes classes bastant directes i ho
heu sabut explicar tot molt bé. I jo crec que ho hem entès tot.
Altres: Pilota...!
Dani: I de les eines de debat, què en penseu? Sabeu de què estem parlant?
J. i els altres: Sí, de les “cartitas”.
Dani: Quan els companys acabin de fer l’examen, haurem de fer un debat. Que
serà quan es posarà en pràctica si ho heu entès o no i si ho poseu en
funcionament. Però així a priori, creieu que és útil aquest sistema?
A.: Penso que és útil més per a nens de 1r (d’ESO), que arriben en plan uee!!!!
(esvalotats). Jo penso que és útil per als nens de 1r i 2n (d’ESO). A 3r o 4t, en
teoria ja hauríem de saber participar a classe de forma correcta.
Dani: Ok. Havíeu fet alguna vegada debats?
I.: Bé...
Dani: Debats ben estructurats.
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I. i altres: No.
Dani: Ara, amb aquestes eines (de debat), si les heu anat mirant, seríeu
capaços de fer un debat correcte? A., tu que em deies que “això és només per
a nens de 1r d’ESO”, si ara no us donéssim les cartes, faríeu un debat
respectuosament?
M.: Sí.
Dani: Tot i que no ho heu fet mai.
M.: Ho sabem fer però... no ho fem perquè no volem.
A.: Ara, en teoria, ja hauríem de saber participar a classe de forma correcta i
ordenada. Sense fer molt “jaleo”. No ho hem fet mai però segurament...
M.: (No deixa acabar a l’A. ...) Som menys que a la classe normal, i per això és
més fàcil.
Dani: (A les noies...) Vosaltres voleu afegir alguna cosa? Només estan parlant
els nois!
P.: No, és que pensem el mateix.
I. i J.: Sí.
Dani: Vaja... I com han anat les classes? Què és el que canviaríeu? Què és el
que milloraríeu? Si hi ha alguna cosa que canviaríeu o coses que creieu que
foren necessàries? Algun canvi?
M.: No, res. Ha estat tot molt bé.
G.: Amb les poques classes que hem tingut, ha estat tot molt correcte. Tampoc
no teníeu molt temps per fer coses.
Dani: Vosaltres vàreu fer alguna proposta inicialment en el contracte, però els
de l’altre grup no van fer aportacions. La vostra proposta era respectar les
hores d’informàtica i laboratori. Hem intentat fer-ho en la mesura del possible.
Però entre el poc temps que hem tingut i que la unitat didàctica de genètica
tampoc no ens permès fer pràctiques de laboratori, com us vàreu sentir quan
vam haver d’anul·lar una sessió d’informàtica?
M.: Ens va fer mal.
A.: Va ser... fuà...
Dani: Hi va haver una revolta, és a dir...
A.: També suposem que va ser per falta de temps i perquè, el que hem dit
abans, amb més temps haguéssim pogut desenvolupar tots el contracte i no el
portaríeu ja vosaltres mig fet. O fet del tot des de la Universitat.
Dani: Sí, exacte. Perquè vosaltres, si haguéssiu tirat endavant la revolta, què
és el que haguéssiu fet?
A.: No haguéssim fet classe.
Dani: No haguéssiu fet classe. Haguéssiu cremat el contracte, no?
N.: Sí...
Dani: Llavors, com és que vau venir?
N.: Perquè en teoria...
A.: Perquè feia falta.
M.: Perquè ens podíeu amenaçar molt fàcilment
Dani: Funcioneu així? Per amenaces?
M.: Sí.
A.: No, però...
G.: La majoria...
N.: La majoria dels profes, sí.
Dani: Si?
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A.: Sí. De totes maneres, jo necessitava també la classe per repassar una
miqueta abans de l’examen.
M.: Tu no la necessitaves.
A.: Sí.
M.: No.
A.: Sí.
Dani: Bé, això ja són altres coses. Però és cert que funcioneu sobretot per
amenaces?
Altres: Sí.
I.: Per la gran majoria, sí.
Dani: Us heu sentit amenaçats per la Júlia o per mi?
Altres: No.
Dani: I què creieu que és més efectiu?
M.: Que no hi hagi amenaces.
Dani: Però que no hi hagi amenaces, en aquest cas també implica una
participació més activa vostra, no?
P.: Sí.
Dani: Llavors, en castellà és allò de... “donde las dan las toman”, no?
G.: Jo diria que cal donar amenaces, sinó es compleixen els objectius del
contracte o sinó hi ha bona actitud a la classe.
Dani: Com una penalització... (es distreuen per l’arribada d’una companya de
classe). És a dir, enteneu que en un funcionament, hi ha d’haver un mínim
d’implicació?
Altres: (Es fa un riure contingut que trenca l’ambient distés de conversa)
Dani: Alguna cosa que vulgueu afegir?
Altres: No.
P.: A mi m’ha agradat bastant com heu fet les classes. Jo m’ho he passat bé i
he aprés força coses.
Dani: Us anaven bé el tema dels repassos que fèiem al principi (de la classe)?
I sortir a la pissarra per resoldre els problemes? I el joc (de Mendel) us va
agradar?
Altres: Sí.
Dani: Us va aclarir algo?
Altres: Sí
G.: Amb la Paz no ho hem fet mai això. Els jocs així per...
M.: Però podríem fer un Kahoot!
Dani: Un kahoot! ? De fet, la intensió era acabar fent un kahoot, perquè és una
eina interessant per poder repassar. Però no hem tingut el temps per poder ferne un. Tingueu present, que hem fet la unitat didàctica de genètica en 3
setmanes. I normalment és una unitat que es fa amb 5 o 6 setmanes senceres.
I hi ha hagut moltes coses que ens hem deixat de fer, que teníem programades
i que no hem pogut fer.
M.: S’ha notat que anàveu massa “a saco”.
Dani: Què haguéssiu preferit?
M.: Més calmada, no?
A.: Ha sigut molta informació de cop. I de vegades molta informació de cop és
difícil d’assimilar.
G.: Però els repassos que hem fet abans de les classes en gran part ens han
ajudat a entendre millor.
I.: Sí.
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J.: Sí.
Dani: (A les noies...) Vosaltres tampoc no dieu pas massa res.
I.: Estem d’acord amb el que estan dient...
Dani: Ara teniu l’oportunitat de plantejar coses perquè es puguin canviar en un
futur. A vosaltres ja no us afectaran perquè d’aquí a 3 anys ja estareu fora de l’
institut. Podeu proposar canvis... (Arriba una noia del mateix curs però d’una
altra assignatura i tots els nois es distreuen i comencen a xiuxiuejar entre ells).
Epp. Atents, que arriba tard, no?
M.: La parenta, la parenta... (senyalant a l’A.).
Dani: És la “xurri”??
A.: Nooooo!
M.: La que li agradaria!
A.: Que no!
Dani: Si no afegim res més, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
(Abans de tornar a classe es recorda què es farà ara i que faltarà fer el
repartiment de punts de les presentacions dels treballs. Es parla també del
viatge de final de curs que tenen a la següent setmana).
Grup 41
Els alumnes que participen en aquesta reflexió conjunta són: A., E., A.P., X.,
A.A., i M..
Dani: Ens interessa saber la vostra opinió.
Com ho hem fet? Alguna cosa que hauríem de millorar? Referent a la unitat
didàctica, ens interessa saber el desenvolupament de la classe, les eines que
hem aplicat (ús del contracte educatiu i l’ús de les targetes de debat). I si
volguéssiu fer-nos algun tipus de recomanació o feedback, per si l’any que ve
som professors en algun institut (...). Coses que consideris que ens puguin
servir.
A.: No tinc queixes. A mi m’ha agradat. Sí que us diré, com una recomanació,
que heu de ser menys enrotllats, per dir-ho així.
Dani: Menys enrotllats?
A.: Sí, perquè depenent de l’alumne us prenen el pèl. I ho dic per l’altre grup,
més que res.
Dani: Sí això també ens ho han dit (fent referència a una conversa no
enregistrada amb una alumna del grup 43 al finalitzar la sessió).
A.: “Vale”, aquí perquè hi ha menys nens, i això... El problema és que ha estat
molt com a amics, per així dir-ho. A mi ja m’està bé així.
Dani: Si...
A.: Per gent tranquil·la, com jo per exemple, que no la “lien” ni res, doncs sí.
Però gent com la de l’altre grup (referència al grup 43)...
Dani: Molt bé. I del funcionament de l’aula, creus que t’hagués agradat que fos
més magistral, més de pissarra on vosaltres esteu asseguts? O més pràctic?
Més participatiu? Més manipulatiu i anar més al laboratori?
A.: Sí.
Dani: Però, quin tipus de classe creus que és més productiva?
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A.: A veure, es que és depèn. Si ho fas pràctic se’t queden millor, que si ho fas
en “plan” teòric i escrivint. Si és estudiar només, no. Però per exemple, allò
que vam fer de les taules i tot això, ho fas més pràctic i se’t queda millor.
Dani: D’acord. Que hi hagi un mig-mig. Que hi hagi un cert equilibri.
Nosaltres vam venir directament amb un contracte mig fet. Realment l’eina no
s’aplica d’aquesta manera. Disposàvem d’un temps molt limitat que, a més a
més, se’ns escurçava per vagues al principi i per un viatge de final de curs per
darrere. En el cas que haguessis pogut participar activament en l’elaboració del
contracte, què és el que haguessis afegit?
A.: No ho sé...
Dani: Tenint en compte això que em dius. Les classes més pràctiques o més
magistrals...
A.: Sí que m’agradaria i seria divertit fer més coses al laboratori. En plan tocar
coses i tot això. Però no pot ser perquè tampoc obrirem una granota i li mirarem
tot. Però si no es pot...
Dani: D’acord. En aquest cas tenim la limitació que la pràctica de la unitat
didàctica de genètica, a no ser que tinguis un laboratori avançat, és poc
manipulatiu. Però sí que haguéssim pogut fer les coses d’altres maneres.
Vídeos, presentacions, jocs ...
A.: Sí, però això ja ho hem fet.
(S’ajunten altres alumnes que han sortit de l’examen)
Dani: Nosaltres hem fet les classes molt més magistrals. Entenent que només
un dia vàrem fer un joc i la resta han estat sessions molt més d’estar asseguts
i d’anar copiant exercicis...
A.P.: A mi el joc em va ajudar molt. Perquè no entenia molt el tema aquest. I el
joc em va ajudar més a comprendre-ho. I també crec que quan ho fem més
didàctic, com que ho veus tu i llavors es fa més “entendible”.
Dani: Tu, Xukang, vols afegir alguna cosa?
X.: A mi me parece perfecto las cosas que habeis explicado. En verdad soys
buenos profesores. Yo he entendido perfectamente lo que habeis explicado. Y
eso de los juegos...pues... A mi no me gustan nada los juegos. Las classes
como ahora me parecen perfectas
Dani: Como ahora? Que quieres decir?
X.: La manera de dar la classe.
Dani: Tu sentado en una silla y nosotros en una pizarra con un proyector
explicandote cosas...
A.P.: Pues a mí no.
X.: Sí, y también preguntando si algo no se entiende. Las preguntas son
necesarias, no? Pero eso de los juegos.. a ver... Que haya juegos, esta bien.
Pero si no hay, me da igual. Eso no es algo que me afecte. Pero ahora mismo
las classes son como bastante perfectas. Y me gustan.
A.P.: A mi m’és més incòmode quan poseu un projector i poseu un Power point
que quan ho feu sense... Millor quan ho expliqueu vosaltres. Jo ho entenc millor
quan ho expliqueu vosaltres a la vostra manera. Amb un Power point m’és més
difícil.
A.: A mi m’agraden els jocs perquè posem en pràctica allò que aprenem.
Dani: Ho poseu en pràctica?
A: Sí, físicament, saps? I també hem d’escriure i copiar tot el què posem en un
full, doncs no és el mateix.
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Dani: Ok. I el tema d’haver de fer treballs. Per exemple, les exposicions. Què
tal? Com van anar?
A.: Home, a mi em va anar bé. Perquè fent un treball és com estàs estudiant al
mateix temps. Se’t queda millor el que estàs fent. Per exemple el tema de la
Hemofília, l’arbre genètic, etc. em sortien al treball i és tot el que estem fent ara.
És el que hem fent a classe. Et veus com obligat a saber-ho, però en sí el
treball no me’l vaig prendre com una obligació.
Dani: Si per exemple no haguéssim fet els treballs i haguéssim fet, o bé més
classes magistrals, com voldria en X. o bé, més participatives, creieu que
haguéssiu aprés igual? Més? Menys?
A. P: Jo crec que fent el treball aprenem més. És com que també et poses amb
un tema. Per exemple, lo de la Hemofília. Jo em vaig introduir al tema i llavors
com que aprens més d’aquell tema, amplies coneixements.
Dani: D’acord.
A.: Home, i que per buscar informació per a un treball acabes trobant més
coses que no tenen res a veure però que no està malament saber.
Dani: Alguna cosa et crida l’atenció. Investigues més i a partir d’aquí vas
aprenent altres històries, oi? Molt bé.
(Es fa un recordatori de les funcions del contracte com a eina educativa que em
volgut implementar.)
La idea principal (del contracte) és que vosaltres us impliqueu. Com fer-ho. Tu
deies, classes més participatives (...) El X. deia de fer classes més d’estar
asseguts amb el projector... Tingueu present que això en un contracte,
realment és el que s’ha de fer. Ja hi ha el què heu d’aprendre, però com ho
hem d’aprendre això depèn de vosaltres. Vosaltres us sentiu còmodes amb
aquesta llibertat? Malgrat que nosaltres no ho hem pogut aplicar del tot.
Nosaltres vam venir amb un seguit de normes, de procediments. I us vam dir,
són aquestes les que nosaltres hem pensat. Voleu afegir alguna cosa? Només
vàreu afegir una cosa.
A.P.: Sí, els resums.
Dani: Fent-ho bé haguéssim hagut de fer-ho des de zero. Què és el que
haguéssiu afegit si ho haguéssiu pogut fer des de zero? Ara veient com
funciona.
(Explicació del què estem fent a les últimes alumnes que s’incorporen al grup)
A.A: A mi m’ha semblat tot bé. O sigui, el contracte a mi em sembla bé. Perquè
d’altres vegades, et venen i t’implanten les seves normes. “Bueno”, sempre. I
no et donen l’oportunitat de tenir també algo de...
M.: Iniciativa.
A.A: Sí. És com... ells diuen i ja està. I amb vosaltres, el contracte, hi ha les
vostres normes però podíem afegir-hi coses...
A.: Cosas razonables.
Dani: Què vols dir amb “cosas razonables”?
A.: Doncs que per exemple no demanarem que no volem examen. I coses així,
saps? Que entri dintre de lo que és una classe.
Dani: Tingueu present ...
A.: Sinó la gent no faria classe.
Dani: Tingueu present que realment en un contracte, tu pots decidir que no
vols fer un examen. Un examen és una manera d’avaluar. Però podem avaluar
de moltes maneres diferents. Per exemple, amb batxillerat no han fet examen.
Han estat nomes unes presentacions. Ja que a 2n de batxillerat, amb la unitat
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d’ecologia, si “lo sabes, bien”, sinó a la selectivitat... Llavors les presentacions
eren molt més elaborades que les que havíeu fet vosaltres. És a dir, realment,
si a mi em dius a l’elaboració: No vull fer examen. Jo apuntaria “no hi haurà
examen”. Però a canvi jo t’he d’avaluar d’alguna manera.
A.: Sí.
Dani: És això. Tingueu present que és una eina molt flexible. La única cosa
rígida que hi ha, és què és el que heu d’aprendre. Per tota la resta, teniu tota la
llibertat.
A.A.: Això és lo bo. Perquè de l’altra manera, és que... A mi les persones que
són súper autoritàries, que diuen: “és lo que jo digui”, no... Per molt que
després sigui el que vosaltres digueu, perquè sou els professors. Però d’alguna
manera com que hi ha més...
Dani: Fixeu-vos que aquesta eina, si realment es fa bé, una figura autoritària
sou vosaltres mateixos. Perquè és el que vosaltres voleu fer . Com ho voleu fer.
I sou vosaltres els que, en definitiva, us acabeu penalitzant. Si no ho faig
d’aquesta manera que estic dient jo com ho vull fer... En definitiva, aquesta és
una eina que, en la que si vosaltres us impliqueu, és molt potent. Però clar,
quin és el problema que hem tingut nosaltres? Que han estat molt poques
setmanes les que hem estat i realment no es podia aplicar. Alguna vegada us
havien donat aquesta oportunitat?
A.P.: No. I en més d’una assignatura aniria molt bé. Perquè hi ha assignatures
que dius... mmmmmm..... (Els altres alumnes riuen per sota el nas). I amb el
contracte, ens donen com més llibertat i podem decidir si no volem fer un
examen, doncs fer un projecte o alguna altra cosa... També aniria molt bé.
A.A: També som persones amb cap. Vull dir, no diriem “podemos hacer lo que
queramos hacer...”. No, perquè vulguis o no és la nostra educació, llavors
també miraríem de fer-ho per nosaltres i per...
Dani: Tingueu present que de tipus de contractes, d’aquests així, n’hi ha de
molts tipus. Si esteu interessats us puc passar més informació. N’hi ha de grup,
personalitzats, per fer treballs en grup, en equip, etc... Sobre això hi ha molta
literatura al respecte. Però en definitiva és això.
També l’altra eina que hem intentat aplicar són les eines de debat. La Júlia va
posar...
A.A: Allò és bona idea però clar, quan vull dir alguna cosa jo no miro a la
pissarra. Jo ho dic i això...
Dani: D’acord. Alguna altra aportació al respecte.
E.: A la nostra classe si que faria falta això dels conceptes de debat. Perquè
sempre és com que parlem a “lo loco”, per dir-ho d’alguna manera. No
respectem ni el torn de paraula, ni quan ens toca parlar... pensa que estem a
català i parlem en castellà. No sabem què dir quan tenim la oportunitat
d’expressar-nos. I jo crec que les cartes i normes van bé.
A.A: Jo crec que això sí que ens aniria bé per exemple a tutoria. Bé, ara no
perquè no fem res, però al principi si. Per exemple, quan hem de prendre
decisions com l’altre dia per lo de la sortida...
A.P.: Ens piquem, és horrible.
A.A: Parlem tots a la vegada.... de tot. És fatal...
A.: Home, els debats també anirien bé per expressar-nos sense escriure.
Perquè després en un examen estàs escrivint el que vols dir, però si no saps
com fer-ho i si ho parles amb veu alta tens com... com més llibertat i saps
millor com fer-ho per expressar-te. Saps?
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Dani: Sí, si.
A.: I després a l’examen ho tens més fàcil. O a l’avaluació. Si has d’escriure.
A.A: Jo tinc molta més facilitat de memòria si escolto les coses. Després se’m
queden millor. Llavors quan has fet un debat, després les coses que has parlat
com que se’m repeteixen i també puc...
Dani: Se’t queden més.
A.A: I després me’n recordo. No només per l’examen, sinó perquè se’m queda.
Dani: Per tant, el debat en sí és una eina interessant però el problema que hi
ha és que no sabem fer un debat.
A.P: Sí, si.
Dani: Llavors, realment seria interessant tenir les eines...
A.A: Pel debat i tot això sí. Però per una classe normal, per lo menys a mi, em
molesta. O a biologia, i a aquestes classes, no, ja que som poques persones.
No som de dir moltes coses a la vegada. Però en una classe més així, més de
tutoria o una cosa així sí que caldria.
Dani: Seria interessant. Ja per últim, només si ens poguéssiu donar algun tipus
de consell a la Júlia i a mi de cara en un futur si poguéssim ser professors en
un institut.
A.P: Molta paciència.
Altres: Sí, sí (riures per sota el nas)
Dani: Alguna cosa que canviaríeu de la... si ens diguéssiu, mira si ara tornessis
a començar una altra vegada la unitat didàctica, ja no continguts perquè “esto
es lo que hay” sinó maneres de fer. O pel que deia abans l’A. que necessitava
una certa rigidesa “Que no seamos tan colegas” no?
A.: Sí, perquè depèn de l’alumnat dir-ho i “claca”...
A.P.: Doncs a mi m’agrada que siguin amigables...
A.: No, a veure. És que hi ha d’haver un control perquè pots ser súper amic de
l’alumne però sempre ha d’haver-hi “cómo frenar” perquè depèn de l’alumnat
s’aprofita del professor.
E.: Això és depèn de la persona. A mi per exemple, com heu vingut vosaltres a
fer la classe, jo em sentia molt còmode...
A.P.: Jo també...
A.: Sí...
E.: A més quan nosaltres us cridem veniu i ens ajudeu, rotllo quotidià per així
dir-ho. Però potser algú altre li dones la mà i t’agafen el braç.
A.A: Has de saber que des del primer moment t’has de fer respectar. O sigui,
per molt que després... perquè... , o sigui, al començament pots ser rígid i
després afluixar més però,... al principi has de... perquè sinó és que se’t
pengen a sobre o sigui... si et pillen ja només una “flaquesa” al principi ja ... és
la “pesadilla de todos”. Ho dic com a alumne perquè ho he fet ... saps que està
malament però... “te cuelgas...”
E.: Buaaa, el profe nou que ha arribat. Podrem fer el que voldrem. No farem els
deures... farem escàndol... per això és una mica millor dir-ho al principi “eeehh
aquí estoy yo, aquí mando yo”
A.P: Bueno, jo crec que tampoc ha de ser molt rígid, perquè per exemple,
tenim un profe que quan entra a la classe tothom es calla...
Dani: L’Àlvar.
A. P: Sí...
Dani: Ens ho han dit...
Altres: (riures continguts)
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A.P: Quan són les classes de mates, com que estem cohibits. Jo estic
cohibida. No sé perquè....
A.: Has de saber com fer la classe i amb qui l’estàs fent. O sigui pots ser rígid
però a la vegada has de mostrar seguretat cap a l’alumnat. Que no estiguin
així, “acollonats”.
E.: És que si et donen un 4t A o .... Bé, millor un 4t A que un 4t B. Si et donen
un 4t A per fer classe... si és un A és per alguna cosa... tu ja saps que els que
estan allà és perquè treballen, perquè estan atents. Sí que poden canviar les
coses però si estan allà és per alguna cosa. En canvi si et donen una aula
oberta, el que no faràs serà fer-te col·legues d’ells perquè... “te queman la
clase”.
A.A.: Al principi quan tu arribes de professor, sobretot substituts com ara la
nostra que tenim de tutora... Arriben i diuen : “ vale, yo voy a caerles bien” .
Que passa, nosaltres que no som tontos ens pengem d’això, i està malament ,
però o no fem res o... vulguis o no... no està bé, però...
Dani: sí, si. Clar. No perdeu de vista que nosaltres també hem estat alumnes
A.A.: L’error de molts és, o sigui el que tampoc pots fer és arribar i “pam pam
pam” perquè també t’agafaran mania al primer instant. Ha de ser un punt mig.
Ni intentar ser amic al primer moment, perquè es pengen, i tampoc ser molt
rígid.
Dani: Per tant, amb això acabo perquè hem d’anar a fer una altra cosa. Així
que un professor que arriba nou, ha de ser estricte, però sense passar-se... Un
contracte en aquest cas... tu arribes i dius escolta, podem fer això. Poseu
vosaltres les normes. Vosaltres estaríeu còmodes amb aquest sistema?
Altres: Sí, sí...
E.: Ens donen la oportunitat d’expressar el que nosaltres pensem respecte la
classe i moltes vegades passa això que tu vas a dir alguna cosa al professor i
aquest: “No, no. Aquí sóc jo el que mana. Jo et puc dir de tot, però tu a mi no
em pots dir res”. Crec que això no està bé, nosaltres ens hem de poder
expressar cap a ells.
Dani: Tingueu present que moltes vegades, quan es fan coses d’aquestes així,
vosaltres sou molt més rígids que no pas el que puguem dir nosaltres. Sou molt
més exigents vosaltres que nosaltres.
Ara anem a fer el debat, el debat final. Decisió vostra si voleu aplicar allò que
hem dit abans de les normes de debat.
Altres: (riures per sota el nas)
Dani: Moltíssimes gràcies!

7.1.2. Qüestionaris d’opinió (Adjunt)
7.1.3. Qüestionaris d’escala de Likert (Adjunt)
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7.1.4.Entrevista a la mentora
Entrevistador: Júlia
Entrevistada: Paz Monserrat
1. Creus que en general els teus alumnes argumenten bé? Creus que hi
ha un salt entre els alumnes de 4t d’ESO i els de Batxillerat que fa més
interessants les activitats?
Crec que no fomentem gaire aquesta competència a l’itinerari educatiu, i per
tant no estan entrenats a fer servir les habilitats que es necessiten per fer una
bona argumentació. Es veritat el que dius: hi ha un salt qualitatiu de maduresa
de quart d’ESO i segon de batxillerat, i això es nota a l’hora de fer debats.
2. Fas servir habitualment tècniques de joc de rol o de debat a les teves
classes? Per què?
Intento fer servir aquestes tècniques amb temes que siguin rellevants per als
alumnes a nivell personal , social o afectiu, perquè crec que quan la informació
ve reforçada per qüestions emocionals i afectives, i s’emmarca amb un context
on es puguin identificar és molt més efectiu l’aprenentatge. A vegades faig que
dissenyin ells mateixos la situació i els rols.
3. Com definiries pensament crític?
La capacitat de pensar per un mateix. Quan dic pensar no em refereixo només
a raonar ( que seria aplicar una fórmula coneguda a una situació més o menys
coneguda), em refereixo a enfrontar una situació desconeguda amb eines
noves, indagant què és el que un pensa realment d’aquesta situació.
4. Creus que aquestes tècniques afavoreixen el desenvolupament del
pensament crític?
Sí, perquè et situen a la pell d’un altre, per exemple quan has de representar un
rol que t’han assignat. Pots veure la mateixa situació des de molts punts de
vista diferents, i això et dona una perspectiva més global del tema, que et pot
servir per fer-te una composició que t’ajudi a tenir un pensament propi, crític, de
l’assumpte tractat.
5. Creus que els teus alumnes de 2n de Batxillerat van participar
correctament en el joc de rol? Què destacaries?
La veritat és que em vaig quedar molt agradablement sorpresa de la implicació
en els diferents rols que van representar, i com van incorporar els
coneixements de la unitat a la seva interpretació de rols.
6. I en els debats a l’ESO?
No tant, però potser era una qüestió de manca de mentalització dels propis
alumnes. Potser preparant-ho una mica més o fent que ells intervinguessin en
el disseny hagués sortit millor.
7. Què faries per estimular aquells alumnes que per vergonya o poca
motivació no participen massa?
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Animar-los, sense forçar la seva intervenció. Integrar-los en algun grup que
estigui molt equilibrat i on es sentin a gust. Traient-los la responsabilitat de que
la nota de tot el grup depèn de la seva actuació.
8. Et van semblar útils les cartes de conversa (fitxes) per al debat? Per
què? Limitaries el seu ús al moment del debat/joc de rol, sense utilitzarles a les sessions habituals?
No era còmode, perquè no les podien llegir. Potser es podria fer una minisessió on es fes una simulació de debat per entrenar-se amb les cartes, prèvia
al debat real.
9. Quina altra eina creus que podria ser útil per millorar l’expressió,
argumentació i participació? Com la utilitzaries?
En general intentant contextualitzar tot el que es pugui el que s’ensenya amb
els seus interessos, i reforçant les intervencions a classe que aportin qüestions
rellevants al tema.
Una altra tècnica és fer un simulacre de judici quan es tracta de temes polèmics
amb moltes arestes ( biotecnologia aplicada a humans, medi ambient,
qüestions bioètiques...)
10. Tenint en compte les diferències entre les dues optatives de 4t d’ESO
(43 i 41), quina creus que ha respost millor a aquestes eines?
Potser els alumnes de l’ optativa 43 ( els més moguts) han tingut menys
dificultat en parlar i expressar-se, però l’altre grup ha pogut compartir opinions
de manera més seriosa i profunda.
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7.2. Material de les tècniques de debat
Figura 1. Cartes de debat, extretes de Farró, L., & Lope, S. (2016).
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Figura 2. Fitxes del joc de rol a 2n de batxillerat (Unitat d’Ecologia).
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7.3. Imatges del pràcticum:

Figura 1. Edifici de l’Institut Joan Oró de Martorell.

Figura 2. Activitat al Parc de Recerca Científica de Barcelona amb els alumnes
de 2n de Batxillerat de l’optativa de Biologia i la mentora Paz Monserrat.
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Figura 3. Disposició dels alumnes en rotllana durant el joc de rol de 2n de
batxillerat.

Figura 4. Ús de les cartes de conversa durant el debat a 4t d’ESO optativa 41.

Figura 5. Disposició dels alumnes en rotllana durant el debat a 4t d’ESO
optativa 43.
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