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La planificació de la recerca s’organtiza en dos parts, una de caràcter 

instrumental i l’altre de caràcter avaluatiu. Aquest annex correspon a 

l’aplicació de l’instrument d’avaluació de diàleg disciplinar en les 

mostres de l’alumnat del grup B. . El qual es desenvolupa bàsicament 

des dels  tres eixos: la recollida de dades,  el tractament de la 

informació i l’obtenció de resultats de l’aplicació de l’anàlisi. Un procés 

que permet obtenir resultats  i respondre les preguntes de recerca 

formulades. L’annex-4 obté els resultats que permeten resondre les 

preguntes de recerca que es mostren en la figura(4)-1. El present 

document s’organtiza en cinc apartats els quals coincideixen amb 

cadascuna de les cinc preguntes formulades.   
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Figura(4)-1: Senyaluització de les preguntes de recerca que permeten respondre els resultats 
recopil.lats en l’Annex-4 

(1.1): Com relacionen els docents que 
imparteixen l’assignatura de Didàctica de 
les ciències, aquesta assignatura amb 
l’emergència del diàleg disciplinar?

(1):Quines són les característiques d’una 
intervenció educativa que afavoreixen  
l’emergència del Diàleg disciplinar? Com es 
concreten en un instrument d’avaluació?

(1.1.Y) Quines relacions estableix 
el docent Y entre l’assignatura i 
l’emergència del diàleg 
disciplinar?

(1.1.X) Quines relacions estableix 
el docent X entre l’assignatura i 
l’emergència del diàleg 
disciplinar?

(2.1.A.1.1) Quina 
presència tenen els blocs 
que estructuren 
l’instrument d’avaluació
en la producció inicial de 
l’alumnat del grup A?

(2.1.A.2) Quina presència 
tenen els blocs que 
estructuren l’instrument
d’avaluació en el discurs 
sobre l’assignatura de 
l’alumnat del grup A?

(2.1): Quines relacions s’estableixen entre les produccions 
de l’alumnat i el discurs sobre l’assignatura en referència al 
diàleg disciplinar?

(2): Com es manifesta el diàleg 
disciplinar en el procés d’aprenentatge 
de l’alumnat?

(2.1.A): Quines relacions 
s’estableixen entre les 
produccions de l’alumnat i el 
discurs sobre l’assignatura 
respecte l’emergència del diàleg 
disciplinar per al grup  A?

(2.1.A.1) Com canvia la 
configuració dels blocs que 
estructuren l’instrument
d’avaluació de la presència del 
diàleg disciplinar en les 
produccions de l’alumnat del 
grup A?

(2.1.B): Quines relacions 
s’estableixen entre les 
produccions de l’alumnat i el 
discurs sobre l’assignatura 
respecte l’emergència del diàleg 
disciplinar per al grup  B?

(2.1.B.2) Quina presència 
tenen els blocs que 
estructuren l’instrument
d’avaluació en el discurs 
sobre l’assignatura de 
l’alumnat del grup B?

(2.1.B.1) Com canvia la 
configuració dels blocs que 
estructuren l’instrument
d’avaluació de la presència del 
diàleg disciplinar en les 
produccions de l’alumnat del 
grup B?

(2.1.A.1.2) Quina 
presència tenen els blocs 
que estructuren 
l’instrument d’avaluació
en la producció inicial de 
l’alumnat del grup A?

(2.1.B.1.1) Quina 
presència tenen els blocs 
que estructuren 
l’instrument d’avaluació
en la producció inicial de 
l’alumnat del grup B?

(2.1.B.1.2) Quina 
presència tenen els blocs 
que estructuren 
l’instrument d’avaluació
en la producció inicial de 
l’alumnat del grup B?

FINALITAT DE LA RECERCA: Conceptualitzar i caracteritzar el diàleg disciplinar com un model de 
relació entre disciplines que afavoreix l’ambientalització curricular de l’assignatura de didàctica de les 
ciències experimentals en la formació inicial de mestres

OBJECTIU-1: Dissenyar i aplicar un instrument 
d’avaluació de la presència del diàleg disciplinar en un 
programa de l’assignatura de didàctica de les ciències 
experimentals

OBJECTIU-2: Determinar les entitats i els processos que 
orienten i afavoreixen que els futurs mestres transposin 
en la seva pràctica educativa la creació d’espais de 
diàleg disciplinar
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Annex-4.0: Mostres del grup B.  

 

L’annex 4.0 presenta les mostres que pertanyen al grup B: la producció 

inicial de l’alumnat, la producció final i la transcripció de l’entrevista. 

Un material que s’ha recollit a partir de diferents fonts d’informació i 

que esdevenen les dades que posteriorment es tracten amb l’instrument 

d’avaluació de la presencia del diàleg disciplinar. 
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3.0.1) Producció incial de l’alumnat del grup A (A1) 
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3.0.2) Producció final de l’alumnat del grup A (A2) 
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3.0.3) Transcripció de l’entrevista a l’alumnat del grup A 

(A2) 

Transcripció de l'entrevista a l'alumnat del grup B  

Duració de l’enregistrament: 0-38’ 50” Data: juny del 2008 

Codi: Secció per al docent que entrevistat (SD), Secció per al grup d’alumnes que 

responen (SA) 

          Número de línia com a referència per a la seva identificació en el text (L) 

S L Transcripció 

SD 001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

Quines dificultats heu tingut. Per una mica poder comparar, perquè 

el que si que estem veient és que el que es diu sempre no que 

malgrat el programa sigui un, la manera de fer dels mestres és 

diferent i jo segur que explico coses i dono importància a aspectes 

que potser doncs el Josep en dóna importància amb uns altres no? i 

és per fer una tesi d'aquest tipus, per veure doncs la influència del 

profe o... aviam exactament la pregunta no se quina serà però aquí 

el que ens interessa és això, la vostra visió de l'assignatura o que 

creieu que heu après, les dificultats, el que us ha agradat i us 

centrarem una mica en que ens expliqueu el procés del vostre 

treball, però que en cap moment eh és una entrevista per parlar del 

vostre treball i per dir que està bé i que està malament del vostre 

treball és a dir que del vostre treball no en parlarem sinó que mes 

aviat és això que vosaltres expliqueu el procés de la progressió del 

treball com aquest treball hi heu vist la relació amb l’assignatura, 

ehh, mmm, si l’haguéssiu pogut fer al començament del curs o no, 

la coherència de l’assignatura , anar parlant d’aquestes coses eh i 

quins son els punts forts de l’assignatura, que heu après, quins..  

les dificultats, com heu canviat no sé una mica és anar parlant una 

mica d’aquestes coses. Val, doncs ella no parla, grava i em mira 

perquè és una tècnica d’entrevista per no intervenir, per tant, 

nosaltres anem parlant i després ja s’ho escoltarà i així el dia que 

ho expliqui ja us avisarem perquè pongueu venir i sapigueu que 

sou el grupo A que ha contestado E, val? Molt bé doncs es tracta 
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025 

026 

027 

028 

030 

d’anar parlant i anar dient. Llavors ella m’ha preparat com una 

mica de guió i la primera pregunta estaria relacionada una mica 

precisament amb això que expliquéssiu el procés d’elaboració 

d’aquest treball intentant doncs això, per a arribar en aquest treball 

doncs que heu fet i quin ha estat el procés. 

SA 031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 

044 

045 

046 

047 

048 

049 

050 

051 

052 

053 

054 

055 

056 

057 

058 

059 

060 

Primer parlar moltissim perquè al principi, primer ficar-te en el 

context lo de la carta. Al principi quan vam obrir la carta va ser en 

plan, però què? Saps, explicar això del calci va ser com déu meu, 

però...bueno parlar moltíssim no? Compartir idees. 

Buscar molta informació en un principi 

Discussions 

Clar, lo primer que havíem de fer és buscar nosaltres la solució i 

després la resposta a la pregunta i després buscar informació per 

com podies plantejar lo del calci a Cicle inicial, sobretot a primer de 

primària 

Si, buscar informació... 

És que estàvem bastant desorientats perquè és una pregunta que 

possiblement mai ens havíem plantejat fins al moment i llavors clar, 

davant d’això, a buscar informació 

I després cadascú va buscar informació per la seva banda i posar-

ho en comú i nosaltres vam dir, vale, i això com ho expliquem als 

nens de primària?. Llavors va ser quan vam començar a tenir 

discussions... 

I aquí va ser quan la feina de representació i llavors fer-ho en 

diferents (.....) una representació teatral però després, bueno, vem 

parlar d’això, vem fer la proposta del vídeo, vem tornar a la 

representació i total, donant mil voltes a tot ja al final vam decidir 

fer bueno, el videoclip.... 

Dibuixos, pintar... 

Més fàcil, mes clar, potser perquè lo altre era més fàcil... 

Bueno clar si... 

No, però que... 

Primer vem fer el diàleg de tot el vídeo no? 

Si... 

Vem quedar el dissabte a casa la Susanna.... (.....) 
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SD 061 I la dificultat, amb què estava, sobretot, en el vídeo? 

SA 062 

063 

064 

065 

066 

067 

068 

069 

070 

071 

072 

Per exemple, volíem que, o sigui, que fossin personatges 

personificats, bueno, això ens va costar bastant de posar-nos 

d’acord però pensàvem que era important perquè a les pel�lícules, 

normalment, per nens i tal, que  també surten uns aspectes així, de 

personatges que realment no són...els animen com a persones però 

que no ho són realment, no parlen, però que pensàvem que aquesta 

era una manera d’apropar-nos molt a ells, que a ells els agradés 

molt el personatge, que els agradés la història... 

Si, i que a més cada personatge tenia com una personalitat diferent, 

perquè el protagonista era: eeeiiii no se què, tot curiós , hi havia 

una pija per allà... 

SD 073 

074 

Però del model de ciència? O de la idea científica important a 

aprendre, què...? 

SA 075 

076 

077 

078 

079 

080 

081 

082 

083 

084 

085 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

Ens va costar molt perquè els nens de primer i tot això tot el tema 

de...de paraules tècniques, bueno, noms tècnics i tal, no sabíem 

quin rol o no, i... bueno, ens va costar una mica, però jo penso que 

al final... 

La idea general suposo que... 

A veure, és el que diu a la presentació, que el que nosaltres teníem 

era tenir un material que no només es podia utilitzar a primer però 

que pensàvem que es podia utilitzar molt bé perquè aquests nens 

tinguessin una idea d’aquest model, no?, d’absorció del calci de la 

llet, i que, per exemple, la gent ens va dir que érem molt...que 

parlàvem de coses molt complicades com l’osteoplast i tot això que 

són els que son els que donen forma a l’os i tot això... 

Si...I bueno i clar, vem dir...a veure, jo penso que els nens que es 

quedin amb això pos millor i els que no se’ls quedi tampoc no 

perden el fil de la història. 

És el tractament que es faci de l’opinió. El vídeo en si Pot ser més 

adequat per un curs o per un altre sobretot aquest fet dependrà de 

l’actuació del mestre 

SD 093 

094 

095 

Si però en el vostre cas el fet q fos un vídeo i es dibuixos i tota 

aquesta representació gràfica ajudava, no? A.. a l’explicació del 

fenomen q per si era complex 
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SA 096 

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

I a més suposo q no era el fet de mira aquesta es la vitamina d, 

aquest es el calci, aquest és l’esteoplast,no, sinó vull dir q no era 

plan q els nens se'n recordessin dels personatges q podien sortir 

sinó més aviat del recorregut q feien, haver de memoritzar i... 

Va ser complicat una mica al una historia, un conte la vessant 

narrativa i després la vessant científica. Ens va costar lligar-ho tot, 

perquè... 

Ens va costar trobar una historia q realment hi hagués un    

conflicte o... 

Però per això és un conte 

Si si si 

Però clar... sinó és que explicàvem una cosa però no hi havia intriga 

ni res. 

Exacte... 

Pensàvem que no començaríem pas la història aleshores sinó 

s’enganxen a la història els nens no estan atents i no els emociona 

o motiva poc aprendran. 

SD 113 

114 

I després de la segona part del treball? Perquè això seria més aviat 

la primera no? 

SA 115 Si si si 

SD 116 

117 

118 

Q la primera seria això la pregunta, no? Primer d’entrada una 

pregunta sugerent q això de la pregunta heu notat la importància 

de les preguntes en tot el procés aquest d’aprendre ciències? 

SA 

 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

Si si si 

Aprendre a formular preguntes... 

si clar però depèn com facis la pregunta...clar des de...des d’aquesta 

pregunta mateix depenent de...el calci com arriba o també pots 

preguntar...mm... jo que sé com arriba pots preguntar al final però 

no és el final, també fas preguntes a tot el procés, aleshores no sé, 

jo penso q la segona part ens va costar molt l’esquema però un punt 

teníem les activitats després ja va ser molt fàcil, però bueno ficar 

totes les activitats i tal.... 

SD 128 

129 

130 

si i decidir les grans preguntes, no? Perquè com veu fer tres 

seqüències i cada una pregunta tenia la dificultat aquesta. Bueno 

vosaltres heu trobat q hi ha coherència entre el treball i 
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131 l’assignatura, osigui... 

SA 132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

Sí, tot té a veure perquè per exemple hem treballat competències tot 

lo que és l’entorn, no ho sé...el model allò del tema del model 

científic escolar i és que penso que és una  aplicació molt gran. 

Sí, tot es podia apuntar, tant les classes com les practiques que 

hem fet. 

si no ens haguessin explicat les fases de l’exploració i tot això vull 

dir no haguéssim pogut fer res 

si perquè s’agraeix també que des de l’assignatura s’hagin plantejat 

coses a didàctica a nivell general, no únicament de ciències sinó a 

nivell general... el tema de  ...., les competències... 

SD 141 

142 

Ah vale, osigui que això és una cosa a destacar, el fet aquest de que 

es parli de temes aplicables a altres 

SA 143 

144 

Perquè per exemple allò q vam fer d’avaluació no només ens serveix 

per ciències, ens serveix per tot, no? 

SD 145 Clar 

SA 146 

147 

148 

149 

150 

151 

I encara no les havíem fet a cap assignatura, a cap. Les competents 

per exemple també les hem treballat molt bé en aquesta 

assignatura, també com a mínim a mi m’ha servit de molt...tot el 

tema de les fases...les havíem treballat potser no amb tanta...amb la 

Neus González havíem treballat les fases 

I és que és això, aquí hi ha una mancança d’això... 

SD 152 ...Amb les pràctiques? 

SA 153 

154 

155 

156 

157 

No que l’any passat didàctica de les ciències socials vam tenir una 

professora suposo bastant excel�lent i l’altre vem tenir un...(riures) 

Piip! 

I jo sé q els altres aprenien molt més q nosaltres i llavors jo tot això 

de les fases no ho havia treballat. 

SD 158 Ja... 

SA 159 

160 

161 

162 

163 

164 

 I tot el tema del model  científic, escolar... també els coneixements 

previs dels alumnes que tot ho havíem de tenir en compte per fer 

aquest treball perquè sinó no tenia sentit. 

I a més el que està molt bé és que les pràctiques que anàvem fent al 

llarg de l’assignatura també les hem anat bastant incloent a les 

diferents activitats d’aquí, mira això ho vam fer un dia a classe! A 
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165 

166 

167 

168 

veure no totes, no? O allò de...fes un dibuix de...bueno, hi havia 

una part que...aquella de com creus que es comunica el cor amb la 

mà i coses així, que ens van ajudar molt a treure idees per al treball 

Els de CSI... 

SD 169 

170 

171 

172 

Surt a tots, és;  Què has après a ciències? (riures)I llavors la vostra 

actitud ha canviat en relació al començament de curs quan penses 

en didàctica de les ciències és a dir fer profe de ciències, no ho 

sabré fer...quin rotllo les ciències... 

SA 173 Bueno no ho sabré fer, algo sabré fer potser encara, no? Però... 

SD 174 Però vull dir, heu notat un canvi en relació a això? 

SA 175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

Però jo allò de “quin rollo les ciències”, jo era un d’aquests eh...vull 

dir que...no quin rotllo però no tengo ni idea por dónde cogerlo, pero 

ni idea... pues això, que i aleshores doncs a mesura que hem anat 

fet els treballs com tot això sí que vas veient.... 

Més competent 

Noo però si que tens una certa idea de que potser clar si vas a l’aula 

i bueno...jo en aquest cas no sé si seré capaç, no? Però vull dir 

que...més idea tinc i... 

També tenim material perquè això també podem... 

SD 184 Home hi tant 

SA 185 

186 

187 

188 

També penso que són coses útils que hem fet...que es poden 

aprofitar. Tot això jo pensava que,és clar, els treballs dels companys 

també estan superbé perquè són idees que tenim, que depèn del 

grup, no? Que tinguem però que ja són idees que... 

SD 189 

190 

I com a coses noves quines diríeu que heu après? D’això de com 

enfocar les ciències? Quina cosa us ha sorprès més? 

SA 191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

Jo lo dels models, perquè jo a mi, jo el tipus d’educació que he 

rebut ha sigut molt en plan llibre, saps? I expert i...no sé jo tot el 

que he après i tot això, vull dir que l’objectiu no és que els nens 

tinguin el model científic aquí i encara no entenguin, sinó que 

realment no tinguin el seu model, no? I que...no sé...que treballin 

poc a poc també...evolucionar aquests models. Clar si els hi donem 

un llibre de text ja tindrem el model final, vull dir...si no han fet tot 

el procés anterior no ho entendran mai, i no sé. Jo, a veure a mi en 

principi sempre m’agrada però penso que en aquesta assignatura... 
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200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

i jo tenia clar també com és el model que jo havia rebut a mi no 

m’agradava perquè jo hi ha moltes coses que no me’n recordo de les 

classes de ciències que he fet, menys de biologia que m’agradava 

molt, tota la resta de ciències que no...o sigui...és la física o la 

química i totes aquelles formules i tal...jo ara no...jo ara me’n 

preguntes una i no t’ho sabria dir, saps? I no sé, penso que...penso 

que el model de...d’ensenyar ciències que ens heu ensenyat que no 

sé que...els nens estan superbé, penso que gaudeixen molt...que 

són com petits científics, no? Que van descobrint coses i tal...i això 

és molt emocionant. No ho sé, a mi m’hagués agradat molt...sí, la 

veritat 

SD 210 

211 

212 

213 

No i ara ja heu fet una mica, no? Això, obtenir la pregunta, veure 

diferents punts de vista, intentar buscar-hi solució, la importància 

de la conversa, no? I tot això, també ha sigut...bueno ja ho heu dit 

al començament, no? Que havíeu de parlar molt 

SA 214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

I és que potser respecte al model de ciències que hem rebut aquest 

hem tingut la oportunitat de, com a estudiants, tenir un paper més 

actiu en quant a les ciències i en poder participar...contrastar, 

doncs diferents maneres de pensar i d’alguna manera doncs 

progressar junts. 

I discutir, perquè si no es discuteix no s’arriba a...(...) 

Si, (riures) 

Clar perquè si a tothom li dona igual el que es faci no...jo penso que 

s’ha de discutir...t’has de posar, sino no et poses mai d’acord. 

SD 223 

224 

I la relació de la ciència amb les altres disciplines? Això també hi 

veieu la importància o li heu vist, si 

SA 225 

226 

227 

228 

229 

203 

231 

232 

233 

És impossible no relacionar-ho perquè és el que tu dius perquè amb 

l’acció conversa ja estàs fent llengua  

Tot, és que és tot, en el món que t’envolta, és que hi és tot, i les 

ciències i tot i no sé, bueno nosaltres no hem intentat relacionar-

ho... és que clar és això, fas un dibuix i estàs fent en part arts 

plàstiques, no? i...fas una representació corporal sense parlar i és 

una educació física d’expressió corporal, o sigui que no sé... és que 

penso que és una de les assignatures que és fàcil de...i a més, amb 

la classe que veu fer amb l’Oriol, fent veure que realment que hi ha 
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234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

punts en comú quan fas debat, quan fas...és que no Però jo penso 

que en general, perquè és una cosa que jo sempre dic que això de 

dividir les assignatures.. a l’escola dividir-ho en horari, per àrees, 

això és antinatural, perquè tu vas a la vida i no et trobes un 

problema que només és de matemàtiques, no o sigui...la vida no 

sé...tot està...interrelacionat i dividir-ho per àrees penso que no... 

I davant d’una situació no et poses a pensar només des de la 

ciència, només des de les arts plàstiques, no. Des d’una perspectiva 

en general i global. 

Això és important, això de fer que diferents àrees i disciplines es 

comuniquin i... 

Jo aquest any he estat de pràctiques a una escola rural (..), bueno 

he estat a una escola de pràctiques que treballen per projectes 

i...bueno m’ha anat fantàstic. Perquè és això, no? No tenen un 

horari com català, castellà, anglès, mates tal...sinó que és tot a 

l’hora i com que he vist que és possible, vull dir, per què no fer-ho 

així? 

SD 251 

252 

I com a mestres creieu que sí, que us ha donat eines per..per aixís 

per començar a fer de...Quin? 

SA 253 

254 

254 

256 

257 

258 

259 

És una de les assignatures que hem tingut realment més útils, de 

cara a posar-nos a treballar ja, que posa exemples, però...o sigui 

allò que tens eines, que tens com dir...que tinc cosetes que...puc...si 

tinc algun dubte puc consultar o ho tinc aquí al cap i no sé, que 

davant de segons quines situacions penso que podré reaccionar. 

Que altres assignatures han estat molt xucles i hem après 

moltíssim, però després a l’aplicació dins l’aula és com més 

llunyana, no? 

SD 260 

261 

De les lectures que heu fet, heu trobat interessants les lectures, 

alguna especialment o...? 

SA 262 

263 

264 

265 

266 

267 

Jo em vaig llegir lo del Sunami i  dels elefants, però no ho sabia si.. 

 (...) Si, no i els articles...vull dir tots...tots adjuntaven experiències 

pràctiques i reals i això va bé, vull dir que no únicament et quedis 

amb la teoria 

Clar això també depèn de qui escriu, si t’agrada aquella manera 

d’escriure i alguns que eren més fàcils de llegir i n’hi ha uns altres 
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268 

269 

270 

271 

que costaven una mica i els havies de tornar a llegir una altra 

vegada però en general i com a mínim útils pel que fa al contingut 

si. Una altra cosa és si t’agraden per la manera de redactar, és una 

cosa personal. 

SD 272 

273 

274 

275 

276 

277 

I després la manera de fer la classe, perquè clar també el que hem 

vist és que fer ciències d’aquesta manera pues implica això, que els 

nanos parlin, facin maquetes, que facin experiments, que potinegin, 

llavors això...vull dir...és més fàcil fer un llibre de text diria, però 

llavors què...us veieu capacitats i amb ganes o com ho preveieu això 

d’anar-ho incorporant. 

SA 278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

Si el que passa que es una pena perquè hi ha molt poquetes hores 

però en general les classes amb qui he estat a les ciències se lis 

dedica molt poques hores i realment si vols fer tot això necessites 

temps perquè als nens no els hi pots anar amb pressa de dir “vinga 

ja però descobriu ja el que heu de descobrir”, saps? No... necessiten 

el seu temps de procés i tot, i no sé penso que si ens detinguéssim 

més temps en aquesta matèria o féssim així com diu ella de fer algo 

interdisciplinar, i tal, clar no sé seria fantàstic. Però... 

També...no sé però moltes escoles en les q fem pràctiques....és que 

és tant diferent la manera de fer ciències...i també suposo que es 

difícil introduir d’aquesta manera sense que d’alguna manera 

puguis molestar gaire als companys, però si...però vaja...es que... 

vull dir la manera tradicional és que no m’agrada gens...és tant 

avorrit 

Home jo de ciència, a molt llocs que he estat fent pràctiques he vist 

poques classes (...) 

i bueno jo des de...Des de petit doncs sí sempre vull dir...érem 

nosaltres els que intentàvem fer (...) saps que vull dir jo més o 

menys? Aquest model més o menys si que l’he anat veient però el 

que si que he pensat (...) a classe, de ciències he vist realment 

poques  però...(riures) 

Que he vist poques però que...no això perquè l’exemple de la 

mongesta si que vam treure per exemple que ells mateixos 

contestarien la hipòtesi de com fer créixer la mongeta,  vam fer un 

mural per grups també de les plantes  i ells mateixos els corregien, 
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303 

304 

305 

vull dir que ells...una mica aquest procés, no? que vaig trobar 

interessant però q és això que de classe n’he vist poques  i també 

una cosa que he trobat, no sé si tocar-ho ara o no 

SD 306 Si si, digues, toca tot el que vulguis 

SA 307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

Això de teoria i pràctiques del que hem fet a l’assignatura, vull dir 

que això ...una classe més teòrica, una classe més pràctica...això ho 

he vist força be, vull dir que és...ho he trobat interessant de 

separar, no? un dia que...fer teoria els conceptes i això i l’altre dia 

fer bueno, pràctiques. I a part bueno, també fer-ho amb dos espais 

que dona més la sensació de bueno, avui aquí.., per mi que ha 

funcionat bastant bé, vull dir que potser si féssim pràcticai teoria 

alhora... 

Bueno parlant de coses aquestes jo també que la mongeta m0ha 

crescut molt  

(Riures) I Ara la tinc a casa i m’ha crescut molt.. (...) 

SD 317 Bueno, veus? La cuidaves amb carinyo i amor 

SA 318 

319 

320 

Jo vaig insistir encara que les primeres se’m van morir després vaig 

seguir i van créixer, i van créixer noves mongetes 

I vam provar amb llenties eh, que jo ho vaig veure 

SD 321 

322 

323 

324 

325 

326 

Molt bé, doncs ara no, ja per acabar només ara es tractaria que 

hauríeu d’intentar dir com tres articles, ai adjectius o noms o verbs 

que identifiquin a l’assignatura i després haureu de fer un dibuix, 

tot perquè us imagineu la feina que us queda, podeu fer o cadascun 

en diu un, un adjectiu un nom o un verb, em podeu dir...espera 

això després. Vinga va digues un 

SA 327 Jo? 

SD 328 Si per exemple 

SA 329 No ho sé, 

SD 330 Bueno doncs algú, tu el tens Adrià? 

SA 331 Activa 

SD 332 Activa 

SA 333 Amena 

SD 334 Home... 

SA 335 

336 

(Riures) 

Jo penso que imprescindible perquè tal i com han anat els tres anys 
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337 

338 

339 

aquests, sinó hagués estat per aquesta assignatura hi hauria 

moltes coses que no hauria après. Però en general, no només 

d’aquesta matèria sinó en general. 

SD 340 Com a manera de fer  

SA 341 I manera de fer m...tan conceptes, continguts, objectius, tot 

SD 342 

343 

344 

345 

I d’idees així com noves que hagueu après a través d’aquesta 

assignatura? A nivell concretament de didàctica de la ciència i en 

diran coses així. (...) 

Bueno aquesta ja l’ha dit... quina pena 

SA 346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

No, l’avaluació 

Els models, és que hi ha coses tant evidents a vegades... 

Home a mi el que m’ha sobtat molt com a nova és la manera de 

plantejar la pregunta, no? de partir d’una pregunta...vull dir això no 

ho hagués fet en la vida i ara jo crec que ho faré sempre, no? vull 

dir que és veritat, vull dir que és una bona manera de fer-te la 

pregunta i promoure i de fer el que deia la Susanna, de no només 

arribar al final sinó d’escriure tot el procés, no? vull dir d’una 

manera... 

SD 354 

355 

I després de cada, sou els únics dels tres grups que no heu dit res 

del macro micro  

SA 356 

357 

(Riures) 

Ens ha agradat... i també lo del macro i micro 

SD 358 

359 

No però com a model em referia que hem fet molt èmfasi amb la 

cosa aquesta de... 

SA 360 

361 

362 

363 

Bueno, en el nostre cas ha estat súper important pel nostre treball 

perquè clar, 

(Riures) 

però és important el macro micro,lo dels models 

SD 364 

365 

366 

367 

368 

Bueno i ara aquí es tracta de que intenteu per una banda 

representar l’assignatura, és a dir si haguessis de representar 

l’assignatura què faríeu? Tant pot ser una cosa conceptual, 

abstracta, emocional, com vulgueu. Com representaries 

l’assignatura i com representaries el vostre treball? 

SA 369 En dibuix? 

SD 370 En dibuix o en escrit 
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SA 371 Jo ja m’anava a posar “jorl” 

SD 372 

373 

Amb el que es vulgui...Ara es una demostració de com us 

organitzeu en grup (rebombori) 

SA 374 

375 

376 

377 

378 

Per on comencem? 

Va, l’assignatura 

Falta el martell aquí 

El martell? 

Com El Martinet 

SD 379 (Riures) martell 

SA 380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

Però es que clar quines eines hem utilitzat? 

Jo faria només coses pràctiques. 

I també això, posem una diapositiva 

Una diapo 

 Què fas? 

Faig una lupa, no una lupa i un binocular 

Home una lupa també 

(Riures) la lupa també la vam fer servir 

Si 

SD 389 Si però per la roda d’experiments  

SA 390 Si pels macarrons 

SD 391 Els macarrons? Hem fet macarrons? 

SA 392 

393 

La pasta 

Sí, la pasta, allò de (...) 

SD 394 Ah si, 

SA 395 Va, jo he fet una  

SD 396 A o sigui fareu dibuixets? Mira’ls que monos. Apa la lupa binocular 

SA 397 

398 

399 

400 

Faig la olla bullint? 

La olla bullint? Però si no vam fer això. 

Podem fer una flor 

O la flor del pi, no? 

SD 401 

402 

O la flor del pi, això això això. Del gatell, d’aquella que teníeu allà... 

a mira tots els macarrons, mare meva.. 

SA 403 

404 

Tots els macarrons? 

Posa pasta directament  

SD 405 Fa una calor tremenda 
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SA 406 Si, eh... 

SD 407 Té molt mèrit, això...per vosaltres és que ja és lo últim  

SA 408 

409 

410 

Ara fem a la Conxita amb el power point 

(Riures) Forats  o sense forats? 

Ves fent, ves fent 

SD 411 Qui farà la diapositiva? 

SA 412 La Conxita 

SD 413 

414 

Així esteu contents amb això de....ah i quins canvis introduiríeu en 

aquesta assignatura? 

SA 415 Quins canvis? 

SD 416 Què creieu que anirà... 

SA 417 

418 

419 

Jo no sé, potser però jo penso que...no sé a mi les pràctiques m’han 

servit de molt però no sé, jo faria més pràctica i a partir de la 

pràctica fer teoria o...o sigui com barrejar-ho més 

SD 420 Ja 

SA 421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

No però...però jo he vist que lo ideal seria això, però que a nivell de 

gestió i de, vull dir, 

(...) 

No sí, però que també hi ha un moment perquè clar per exemple 

això mateix que tu dius de l’avaluació sinó hi ha un moment o altre 

que expliques... 

Però vull dir fer-ho dos cops a la setmana però no tenir fixa 

una...bueno suposo que també això, a nivell organitzatiu és molt 

complicat, no? tenir fixa un dia de teoria i un de pràctica. Jo estic 

dient que es pugui fer però m’agradaria ... 

Adrià, què estàs escrivint? 

Coses 

És un interrogant allò? El nen es fa preguntes 

SD 434 El nen que es fa preguntes i diu...tothom es pregunta  

SA 435 

436 

437 

Llenties 

Les llenties 

A molt bé, molt abstracte, molt bé 

SD 438 

439 

O sigui això què vol dir, de l’assignatura hem fet servir els 

experiments serien la lupa, la classificació, les preguntes...què més? 

SA 440 Macro micro, les maquetes 
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SD 441 

442 

443 

Les maquetes...bueno aneu pensant lo del vostre treball eh...que 

teniu de fer aquest que ... 

Ah mira el Martinet 

SA 444 

445 

446 

Fem el cumi 

La vitamina D 

L’obrer, l’obrer 

SD 447 Què més? 

SA 448 

449 

A veure què més dibuixem? 

(...) 

SD 450 Les sortides... A Breda 

SA 451 A veure ara com ho dibuixo... 

SD 452 Però escriu 

SA 453 

454 

455 

456 

457 

Fes una llúdriga que no en vam veure cap 

(riues) 

Però jo vaig fer una foto i després quan...que tenien allà cartells i tal 

amb fotos fetes, llavors vaig fer així d’arrop i després a casa les 

estàvem veient i el meu pare “però veu veure llúdrigues?” i jo (...) 

SD 458 Que són les de la foto 

SA 459 

460 

461 

El medi era adequat 

Què més...la sortida a l’escola del consum i .. aquella altra...  

la del cedect 

SD 462 És l’escarabat de la la farina  

SA 463 Si si 

SD 464 Que hi posa? 

SA 465 

466 

Sortim i aprenem. 

I el Cumi 

SD 467 Bueno i ara aquí heu d’explicar el vostre treball 

SA 468 

469 

Tot? 

La primera part o la segona part? 

SD 470 

471 

Com vulguis, també pot ser... és així com representaries el vostre 

treball també ho podeu fer... 

SA 472 

473 

Exacte davant del portàtil 

(Riures) 

SD 474 Els cinc davant del portàtil.  (riures) Es el vostre treball 

SA 475 Les competències a una mà i pensant, el cumi... totes amb un 
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476 interrogant al cap i els de l’Ítaca al costat. 

SD 477 Els de l’Itaca ja hi eren quan acabàveu el treball vosaltres? 

SA 478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

Si 

El cumi.. 

Bla bla bla... 

Que el Dani volia fer un mural fos com fos, estàvem fent un 

esquema i fèiem no se què ... i el Dani, i un mural no? i cada cop i 

un moral, no?  

Però ara signo? 

SD 485 

486 

Al final no surt el KPSI. Tant parlar del KPSI que encara no ha 

sortit. Mira surt el cumi, ai que mono. 

SA 487 

488 

489 

490 

Els rínxols 

(riures) 

Fica el cd eh.. 

Eh? Si això 

SD 491 Això és el seu calci 

SA 492 

493 

494 

Això com surti 

Posa “eiii”, el pots posar a ell eh...perquè eiii! Perquè... 

(Riures) 

SD 495 Ara si que la calor ja ens ha xuclat el cervell 

SA 496 Un cd... 

SD 497 

498 

Els cd del treball? Jajaja. Què més...? o sigui; vosaltres, l’ordinador, 

el “cumi”, i què més per fer el vostre treball? 

SA 499 

500 

501 

502 

Un rellotge de sorra molt gran 

Per què? 

Molt de temps... 

Ah, vale 

SD 503 El temps.... 

SA 504 El temps dedicat 

SD 505 El temps dedicat, (riures) 

SA 506 

507 

508 

509 

510 

Crèdits! 

(Riures) 

Crèdits de lliure elecció, (Riures) 

Això quan ja havíem acabat... 

I aquí dalt “temps lliure” 
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511 

512 

513 

514 

515 

(Riures) 

Què més...ja està, no? 

El currículum 

El currículum i les competències 

Amb una careta de satisfacció, no? Vull dir... 

SD 516 Que també us ho heu passat bé fent-ho va.... 

SA 517 

518 

519 

520 

Si ens ho hem passat bé...molt contents amb el resultat. Home 

realment ens ho hem passat bé, gravant el vídeo... 

Bueno, el dia de les veus... 

Bueno el dia aquest vam disfrutar... 

SD 521 

522 

523 

Home estava molt bé, està aquí eh, tot? Perquè hem posat els del 

primer i del segon quadrimestre, o sigui que tothom disposarà del 

vostre vídeo. 

SA 524 

525 

526 

527 

528 

529 

530 

531 

532 

L’altre dia l’Esther es queixava “és que el vostre vídeo no l’he vist 

encara” perquè sempre estem parlant del vídeo. De com manteníem 

el vídeo 

Si, veus, això potser si. A l’hora de fer les presentacions, el segon 

semestre si que ho vem fer tot junts, però el primer... 

Si, bueno, totes les vam poder veure perquè no teníem pràctiques a 

l’hora següent. Però aquí estaria guay de poder-ho veure perquè ho 

vem fer més tard, perquè si ho haguéssim fet en època d’exàmens 

ho podriem haver vist tots junts. 

SD 533 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

Clar, no està bé. El que passa és que també és molt llarg, eh? Vull 

dir que has de disposar de molt temps perquè aquests dies, aquelles 

sessions maratonianes de cinc hores fent exposicions de treballs 

també... això sempre és problema lo d’exposar els treballs perquè 

està bé ensenyar-los però quan són, si és tanta colla, gastes molta 

estona però està bé. Bueno si més no ara al tenir-los, els podeu 

mirar amb calma 

SA 540 

541 

542 

543 

Què fas? 

No feies una cara somrient? 

Sí, Bueno faig una mica així cresta 

Posa’t-hi (....) 

SD 544 Com si fos una revetlla. (Riures)  

SA 545 (...) 
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SD 546 

547 

Diran “aquests què han fet exactament, xatos?” mare 

meva...qualsevol que ho vegi...”s’ho han passat...” 

SA 548 Ens ho hem passat... (...) 

SD 549 ...bé treballant! Yehhhh 

SA 550 I hem après 

SD 551 I hem après a ser bons mestres, (riures) 

SA 552 Bueno si voleu dibuixar...(Riures) 

SD 553 Voleu afegir alguna altra cosa? Així...de no sé... 

SA 554 De tot en general... 

SD 555 Si, de l’assignatura? 

SA 556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

(Riures) 

Home...el pas aquest també és difícil perquè nens d’aquests tan 

petits, nosaltres hem intentat fer el vídeo com si féssim un zoom i 

tal però que està guay. Perquè jo penso que la representació, els 

diferents tipus de representacions que vam veure, alguns ajudaven 

a fer més el pas que d’altres, el macro micro que d’altres. Però que 

en general tots vam fer l’esforç però que també té molt de mèrit 

perquè tots els cursos eren petits, a les representacions tot era... 

SD 564 Els més grans eren els cinquè, però sí, tots eren bastant petits... 

SA 565 

566 

567 

No sé, penso que poder fer coses com aquestes, que en teoria 

tampoc no hem de fer tant en el currículum, saps? De parlar del 

calci i de com s’absorbeix, tampoc estaria malament, molt bé.. 

SD 568 

569 

570 

No perquè si amb això que dèieu, que es relacionen preguntes com 

de la vida quotidiana, no? Que això és lo important. Veure que les 

ciències serveixen per això, no? Contextualitzar...mira com s’ho sap! 

SA 571 Això posa-ho aquí va lo de contextualitzar, interdisciplinar 

SD 572 

573 

Contextualitzar, lo important és el context. Ara podeu posar unes 

quantes paraules. (Riures) 

SA 574 Conversa (...) 

SD 575 La importància del context eh...què diu? Aprenentatge? 

SA 576 Podríem fer un mural, no? 

SD 577 Mira ara és el teu moment Dani. Què més deia? Conversa... 

SA 578 Inter... 

SD 579 Interdisciplinarietat 

SA 580 Sempre em lio escrivint aquestes... 
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SD 581 In-ter-dis-ci-pli-nar 

SA 582 Conversa o diàleg 

SD 583 Conversa i diàleg 

SA 584 Plantejar-se preguntes 

SD 585 (Riures) 

SA 586 

587 

588 

589 

El subjecte és el nen, el subjecte del nen que hi ha 

El procés d’ensenyament-aprenentatge 

Subjecte era o... 

Si o canvi del futur...o alumnes...(...) 

SD 590 

591 

Ara ja esteu fent un compendi de tot el que heu après durant tota la 

carrera, prou! 

SA 592 Home però ho hem vist aplicat a l’assignatura 

SD 593 No si si...hi tant i tant. 

SA 594 

595 

596 

Això vol dir que també treballeu amb interdisciplinarietat, entre les 

diferents didàctiques. 

(Riures) 

SD 603 Ja estem? Alguna cosa? Hem dit tot el que haviem de dir? Perfecte 
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Annex-4.1: Resultats del grup B. 

Producció inicial (B1) 

( En referència a la pregunta: (2.1.B.1.1) Quina presència 

tenen els blocs que estructuren l’instrument d’avaluació 

en la producció inicial de l’alumnat del grup B?) 

 

L’annex 4.1 s’organtiza segons el procés d’avaluació de l’instrument 

d’anàlisi en la producció inicial del grup B. El qual es centra en: la 

recollida de dades, el tractament de la informació i l’obtenció de 

resultats.  

La recollida de dades correspon a l’anàlisi documental de la producció 

inicial de l’alumnat del grup B. 
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El tractament de la informació es presenta organitzada pels blocs que 

estructuren l’instrument d’anàlisi de l’emergència del diàleg disciplinar: 

Finalitat epistemològica, programació dinàmica, metodologia d’aula 

diversitat de sessions i activitats, metodologia d’aula eines didàctiques, 

avaluació docent. Per a cada bloc es presenta: la taula d’anàlisi, la taula 

tot i parts, el text descriptiu de la taula tot i parts, la representació 

gràfica del gradient d’espais de diàleg disciplinar i el seu text 

justificatiu, la síntesi de resultats, el canvi escalar de meso-micro a 

macro-meso i la representació dels emergents del gradient d’espais de 

diàleg disciplinar.  

L’obtenció de resultats es vincula a la formulació de la pregunta 

referenciada com a (2.1.B.1.1) i es mostra la representació gràfica i el 

seu text justificatiu. 
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Diapo
sitiva

Nº  
línia

Text Interpretació Bloc Núm

3
001-
012

Diversitat de mirades sobre el fenomen:El calci als 
ossos.Coneixement del medi natural:Les persones i la 
salut.Llengua catalana: Escoltar i comprendre.Dimensió 
literària.Educació visual i plàstica:Explorar, percebre i 
interpretar.

El diàleg disciplinar es un contingut incorporat en la 
proposta didàctica des de l'aproximació als 
fenòmens del mon del calci i els ossos des de 
diversitat d'àrees curriculars com el medi natural, la 
llengua catalana i l'educació visual i plàstica. El 
coneixement del medi natural es relaciona amb les 
persones i la salut, la llengua catalana amb escoltar i 
comprendre i la dimensió literària, i l'educació visual 
i plàstica amb explorar, percerbre i interpretar.

CONTINGUT / Diàleg 
disciplinar

1

4
002-
024

El calci és un mineral de molta importància pel nostre organisme, ja que és 
l’encarregat de formar i mantenir la massa òssia. Per tal d’aportar calci al nostre 
cos, podem ingerir gran varietat d’aliments. Els més importants i els que aporten 
més quantitat de calci i de més bona qualitat són els làctics. Tot i això, també 
conformen una important font de calci alguns vegetals com les llegums, les 
llavors, els fruits secs o les hortalisses de color verd intens; així com també el peix, 
especialment els enllaunats amb les seves espines.
Un cop hem ingerit algun dels aliments esmentats i aquests han  seguit el procés 
de digestió habitual, els diferents components dels mateixos passen a l’ intestí, en 
el qual poden ser absorbits. En el cas del calci de la llet, existeixen dos principals 
encarregats en la seva absorció al duodè: d’una banda, el fòsfor, que ja és un 
component de la llet; i de l’altra, la Vitamina D, que produeix el nostre cos quan els 
raigs del Sol incideixen sobre la nostra pell.Després de la seva absorció, el calci 
passa a formar part de la sang i, per tant, es reparteix per tot el cos. Especialment, 
una gran part d’aquest calci es consumeix a les dents i als ossos. De fet, és 
important tenir en compte que el calci està al nostre cos en contínua circulació, 
per la qual cosa necessitem ingerir una quantitat mínima de calci al dia per 
continuar amb el procés de renovació.En els ossos, trobem diferents cèl·lules amb 
diferents funcions, gràcies a les quals aquests es mantenen forts i aprofiten el calci 
i els altres nutrients que hi arriben (com ara el magnesi, l’aigua...). Així doncs, 
trobem els Osteocits (encarregats del transport de nutrients dins l’os), els 
Osteoblasts (responsables d’atorgar consistència a l’os i reparar-ne els danys) i 
els Osteoclasts (encarregats de desgastar l’os i així modelar-lo).Finalment, el calci 
no absorbit ja a l’ intestí continua el seu recorregut fins a l’exterior; mentre que el 
calci utilitzat en alguna altre part del cos sol ser expulsat pel sistema urinari després 
d’un procés de filtració en els ronyons. 

El diàleg disciplinar és un contingut incorporat en la 
proposta didàctica des de l'aproximació als 
fenòmens del món des dels models conceptuals de la 
ciència.

CONTINGUT / Diàleg 
disciplinar

2

5
003-
007

Plantejar preguntes investigables sobre característiques i 
canvis observables en els materials i en els objectes 
tecnològics, en els éssers vius, en els ecosistemes 
propers i en la Terra vista com a planeta, identificar 
evidències i extreure conclusions que possibilitin prendre 
decisions per actuar.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques l'aproximació als fenòmens del món  i es 
relacionen amb la formulació de preguntes i la presa 
de decisions

FINALITAT / 
Epistemologia

3

INTERPRETACIÓ DE LES PRODUCCIONS DE L'ALUMNAT. Grup B Producció inicial (B1)

4.1.1) Mostra d’anàlisi: interpretació de les produccions 

de l’alumnat. Grup B. Producció incial (B1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-1: Taula d’interpretació de les produccions inicials de l’alumnat (I). 
Grup B1.   
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5
008-
010

Explicar els fenòmens amb l'ajuda de models, verificar la 
coherència entre les observacions i l’explicació donada, i 
expressar-la utilitzant diferent canals comunicatius.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques l'aproximació als fenòmens del món i es 
relacionen amb els models i l'expressió per diversitat 
de canals comunicatius (A)

FINALITAT / 
Epistemologia

4

5
011-
014

Utilitzar el coneixement científic per comprendre 
situacions properes relacionades amb problemàtiques 
ambientals, amb la conservació de la salut o amb l’ús 
d’objectes tecnològics i per prendre decisions coherents 
per actuar amb aquest coneixement.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques el coneixement científic per a identificar 
i prendre decisions per actuar davant situacions 
problemàtiques socials ( medi ambient, salut, 
tecnologia) que són significatives per als infants.

FINALITAT / 
Epistemologia

5

6
003-
005

Expressar idees i organitzar informacions de manera 
eficaç i intel·ligible sobre espais, fets, problemes i 
fenòmens geogràfics, històrics, socials, naturals i 
tecnològics.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques l'aproximació als fenòmens del món i es 
relacionen amb l'expressió d'idees per a comunicar 

FINALITAT / 
Epistemologia

6

6
006-
007

Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, 
visual i utilitzant les TIC per informar, per convèncer, per 
dialogar.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques el diàleg de diferents punts de vista i la 
comunicació d'idees i informació per mitjà del 
llenguatge oral escrit i visual i utilitzant les TIC.

FINALITAT / 
Epistemologia

7

6
008-
009

Identificar informacions rellevants de l’àrea en textos que 
utilitzen diferents canals comunicatius i de procedències 
diverses.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques l'aproximació a la identificació 
d'informació des de la diversitat de fonts i orígens 
dels textos i des de l'ús de diferents canals 
comunicatius.

FINALITAT / 
Epistemologia

8

6 011.
Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte 
d'investigació

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques la formulacióde preguntes per tal de ser 
objecte de processos d'investigació.

FINALITAT / 
Epistemologia

9

6
013-
014

Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la 
informació, la resolució de problemes i la presa de 
decisions.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques el desenvolupament del pensamet crític i 
creatiu,   la presa de decisions i es relaciona amb 
l'anàlisi d'informació i la resolució de problemes.

FINALITAT / 
Epistemologia

10

6
015-
016

Aplicar coneixements i habilitats en contextos familiars i 
del seu entorn.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques el desenvolupament de coneixements i 
habilitats per a ser aplicats en contextos significatius.

FINALITAT / 
Epistemologia

11

10
002-
005

Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes 
relacionats amb fenòmens i elements significatius de 
l’entorn natural, social i cultural, utilitzant estratègies de 
cerca i tractament de la informació, i analitzar els 
resultats i plantejar solucions alternatives als problemes.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques l'aproximació als fenòmens i es 
relacionen amb el plantejament de preguntes, 
problemàtiques de l'entorn natural, social i cultural i 
la resolució de problemes plantejant solucions .

FINALITAT / 
Epistemologia

12

10
006-
009

 Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar 
els continguts de l’àrea de forma personal i creativa, 
seleccionar i interpretar dades expressades per mitjà de 
codis diversos (lingüístics, numèrics, gràfics) i reflexionar 
sobre el propi procés d’aprenentatge.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques la relació entre punts de vista personals i 
creatius i es relaciona amb l'ús de diversitat de 
llenguatges per comunicar  i representar els 
continguts de les àrees curriculars. 

FINALITAT / 
Epistemologia

13

10
010-
012

Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el 
material relacionatamb l’experimentació i el treball de 
camp, tant com a eines per obtenir  informacions, com a 
instruments per aprendre i compartir coneixements.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques la construcció de coneixement a partir 
de compartir informació  i de l'ús responsable i 
creatiu de les TIC i materials d'experimentació i 
treball de camp.

FINALITAT / 
Epistemologia

14

Figura(4.1)-2: Taula d’interpretació de les produccions inicials de l’alumnat (II). 
Grup B1.   
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10
013-
016

Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, 
per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir 
del desenvolupament de les  competències comunicatives 
pròpies de l’àrea (descripció, explicació, justificació, 
interpretació i argumentació).

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques la construcció de coneixement a partir 
del llenguatge i del desenvolupament de 
competències comunicatives que permeten 
relacionar-se i compartir amb els altres.

FINALITAT / 
Epistemologia

15

10
017-
019

Apreciar el gaudi que comporta arribar a trobar 
explicacions racionals dels fets i problemes que 
s’identifiquen en el nostre entorn i de la utilitat de 
l’aplicació de procediments i actituds científiques.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques l'aproximació als fenòmens i es 
relacionen amb amb l'entorn  i les emocions de 
trobar explicacions.

FINALITAT / 
Epistemologia

16

11
002-
004

El format escollit està basat en el conte, ja que és un 
element proper als alumnes de 1r de primària. És breu, 
concís, atractiu i dinàmic, per tant, resulta un bon recurs 
d’aprenentatge.

 L'alumnat com a metodologia considera l'ús d'una 
representació com el conte per ser un element 
significatiu per als infants i ser atractiu i dinàmic en 
seu aprenentatge.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

17

11
005-
007

Aquest recurs permet explicar i comprendre un conjunt de 
conceptes i processos d’alt nivell d’abstracció; tot plegat 
d’una manera visual, entenedora i engrescadora.

L'alumnat com a metodologia considera l'ús de 
representacions com el conte per atraure i 
dinamitzar els processos d'aprenentatge de forma 
visual i engrescar els infants.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

18

11
008-
010

Per tal que la historia fos més propera als alumnes, hem 
cregut oportú treballar amb personatges personificats i 
amb elements que facilitin la comprensió del procés.

L'alumnat com a metodologia considera l'ús de 
representacions com el conte que explica una 
història amb personatges personificats que és 
significativa per als infants i permet la comprensió 
del procés d'absorció del calci als ossos.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

19

11
011-
016

El conte ens dona l’oportunitat d’explicar de manera fidel 
el procés d’absorció del calci que exposa el model 
científic. Així, facilita la formació d’un model explicatiu 
comprensible i significatiu per a l’alumne, però al mateix 
temps coherent amb el científic.Per tant, considerem 
important aprofitar el conte com a eina d’aprenentatge i, 
alhora, d’entreteniment

El diàleg disciplinar és un contingut incorporat en la 
proposta didàctica des de l'aproximació als 
fenòmens del món com el procés d'absorció del calci 
des de la creació d'escenaris lúdics i significatius per 
a l'alumnat i l'ús de representacions com el conte per 
tal que l'alumnat comprengui el model explicatiu de 
la ciència. L'alumnat com a metodologia considera l'ús de 
representacions com el conte per a comunicar el procés 
d'absorció del calci des del model explicatiu de la ciència 
des de la significativitat de l'alumnat que a la vegada és 
lúdic per a l'infant.

CONTINGUT / Diàleg 
disciplinar

20

11
011-
016

El conte ens dona l’oportunitat d’explicar de manera fidel 
el procés d’absorció del calci que exposa el model 
científic. Així, facilita la formació d’un model explicatiu 
comprensible i significatiu per a l’alumne, però al mateix 
temps coherent amb el científic.Per tant, considerem 
important aprofitar el conte com a eina d’aprenentatge i, 
alhora, d’entreteniment

El diàleg disciplinar és un contingut incorporat en la 
proposta didàctica des de l'aproximació als fenòmens del 
món com el procés d'absorció del calci des de la creació 
d'escenaris lúdics i significatius per a l'alumnat i l'ús de 
representacions com el conte per tal que l'alumnat 
comprengui el model explicatiu de la ciència.L'alumnat 
com a metodologia considera l'ús de representacions 
com el conte per a comunicar el procés d'absorció 
del calci des del model explicatiu de la ciència des 
de la significativitat de l'alumnat que a la vegada és 
lúdic per a l'infant.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

21

Figura(4.1)-3: Taula d’interpretació de les produccions inicials de l’alumnat (III). 
Grup B1.   
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13
002-
010

La nostra representació consisteix en un conte format per 
unes vinyetes. A n’aquestes les hi hem donat vida amb un 
diàleg senzill però precís, mitjançant el qual expliquem el 
procés d’absorció del calci i la seva importància per 
mantenir els ossos forts. 
Així  doncs, aquesta representació ens facilita aproximar 
un tema científic  tan complex, com ho és aquest, a 
infants de primer de primària. De fet, des d’un principi hem 
volgut fer una història que els enganxi i mantingui la seva 
atenció; per aquesta raó, els personatges són 
personificats i durant la història sorgeixen alguns 
comentaris o situacions còmiques.

El diàleg disciplinar es un contingut incorporat en la 
proposta didàctica des de l'aproximació als fenòmens del 
mon com l'abosrció del calci es relaciona amb la ciència 
complexa i una representació en format de conte que 
incorpora el diàleg entre personatges que propocia 
situacions còmiques que capturen l'atenció i l'interès de 
l'alumnat. L'alumnat com a metodologia considera l'ús 
de representacions com un conte amb personatges 
que dialoguen i creen situacions còmiques i que 
capten l'atenció de l'alumnat per a treballar el 
fenomen de l'absorció del calci des de la ciència 
complexa.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

23

13
011-
014

Finalment, els colors que hem escollit tant pels escenaris 
com pels personatges són vius, a fi que resultin més 
atractius per les criatures i, a més d’aprendre qüestions 
interessants del calci i els ossos, es diverteixin i 
gaudeixin.

L'alumnat com a metodologia considera l'ús de 
representacions com un conte que integra colors vius 
per tal de captar l'atenció de l'alumnat i formula 
qüestions entorn al calci i els ossos  amb l'objectiu 
que l'alumnat es diverteixi i gaudeixi.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

24

13
015-
018

Amb tot, considerem que la nostra representació facilita 
als infants l’aproximació del seu model científic, de tal 
manera que els ajuda a imaginar-se, amb més precisió, 
allò que succeeix realment dins del nostre cos.

L'alumnat com a metodologia considera l'ús de 
representacions per a treballar el model científic 
creant situacions que es desenvolupa la imaginació i 
es contexualitza en els processos que tenen lloc dins 
el cos.

CONTINGUT / Diàleg 
disciplinar

25

20
002-
005

Per tal de fer una avaluació del treball que hem dut a 
terme durant totes aquestes setmanes, dividirem els 
aspectes a comentar en positius i millorables, de tal 
manera que també sigui una oportunitat per l’autoreflexió 
sobre la nostra feina i així millorar-la de cara al futur.

La programació de la proposta didàctica  planteja un 
punt de partida que és millorable en el seu futur 
professional des de l'autorefelxió dels elements 
positius i els elements que cal canviar.

PROGRAMACIÓ / 
Dinamisme

26

20
006-
011

Així doncs, pel que fa als aspectes positius, considerem 
que hem treballat molt coordinadament i tots hem aportat 
més o menys el mateix temps de treball i la mateixa 
quantitat de feina. Igualment, des d’un principi hem 
consensuat les decisions i hem treballat conjuntament per 
elaborar la representació en resposta a la pregunta. Per 
tant, pensem que hem fet un bon treball en equip i hem 
sabut superar els inconvenients amb solvència. 

L'alumnat com a metodologia considera el treball en 
grup des de l'organtizació dels individus i la 
implicació de tots negociant i prenent decisions per a 
respondre la pregunta formulada des de la 
representació.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

27

20
012-
015

D’altra banda, fent referència als aspectes millorables, 
potser ens podríem haver organitzat millor temporalment, 
però entre les pràctiques i els exàmens hem tingut 
poques oportunitats per avançar feina del treball, per la 
qual cosa durant unes quantes setmanes els avenços han 
estat molt lents. 

La programació de la proposta didàctica planteja 
que aquesta podria ser millorable en quan a 
l'organtizació de les persones aprofitant més les 
oportunitats per a agilitzar el procés.

PROGRAMACIÓ / 
Dinamisme

28

20
016-
019

Pel que fa a la representació, considerem que aquesta és 
dinàmica i força fidel al model científic actual en relació al 
calci i els ossos. De fet, estem força contents perquè 
creiem que hem fet accessible a infants de primer uns 
continguts que normalment no es treballen fins edats més 
altes. 

L'alumnat com a metodologia considera l'ús de 
representacions  per a treballar el fenòmen del calci 
i els ossos des del model científic que a la vegada 
esdevé una forma dinàmica i significativa de 
plantejar-ho  als infants.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

29

Figura(4.1)-4: Taula d’interpretació de les produccions inicials de l’alumnat (IV). 
Grup B1.   
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ia La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Els fenòmens del 
món (F)

6

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN i es relacionen 
amb l'expressió 
d'idees per a 
comunicar (a )

3

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN i es relacionen 
amb la formulació de 
preguntes (c ) i LA 
PRESA DE 
DECISIONS (D, a)

16

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació als 
FENÒMENS i es 
relacionen amb amb 
l'entorn  (a) i les 
emocions de trobar 
explicacions.(ad)

Els fenòmens del 
món (F)

4

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN i es relacionen 
amb els models (c ) i 
l'expressió per 
diversitat de canals 
comunicatius (a)

Grup B-Producció inicial (B1)L’ASSIGNATURA TÉ UNA FINALITAT EPISTEMOLÒGICA QUE INCORPORA:
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Figura(4.1)-5: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Producció inicial (B1). (L’assignatura té una finalitat epistemològica que 
incorpora.) 
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Els fenòmens del 
món (F)

12

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació als 
FENÒMENS i es 
relacionen amb el 
plantejament de 
preguntes (c ), 
problemàtiques de 
l'entorn natural, 
social i cultural (a) i 
LA RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 
PLANTEJANT 
SOLUCIONS (D, a)

L'assignatura té 
una  finalitat 
epistemològica 
que incorpora re

fe
rè

nc
ia

La formulació de la 
presa de decisions 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia
La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La presa de 
decisions (D)

3

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c ) i es 
relacionen amb la 
formulació de 
preguntes (c ) i LA 
PRESA DE 
DECISIONS 

5

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques el 
coneixement científic 
(c ) per a identificar i 
PRENDRE 
DECISIONS per 
actuar davant 
situacions 
problemàtiques 
socials ( medi 
ambient, salut, 
tecnologia) ((a) que 
són significatives per 
als infants (a) .

La presa de 
decisions (D)

10

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques el 
desenvolupament del 
pensamet crític i 
creatiu (c ),   LA 
PRESA DE 
DECISIONS i es 
relaciona amb 
l'anàlisi d'informació i 
la resolució de 
problemes (a)

Figura(4.1)-6: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Producció inicial (B1). (L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora.) 
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La presa de 
decisions (D)

12

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació als 
FENÒMENS (F ) i es 
relacionen amb el 
plantejament de 
preguntes (c ), 
problemàtiques de 
l'entorn natural, 
social i cultural (a) i 
LA RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 
PLANTEJANT 
SOLUCIONS  

L'assignatura té 
una  finalitat 
epistemològica 
que incorpora re

fe
rè

nc
ia

La presentació de la 
relació entre punts 

de vista no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La relació entre 
punts de vista (RV)

7

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques EL 
DIÀLEG ENTRE 
DIFERENTS PUNTS 
DE VISTA i la 
comunicació d'idees 
i informació per mitjà 
del llenguatge oral 
escrit i visual i 
utilitzant les TIC (a).

14

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques la 
construcció de 
coneixement a partir 
de COMPARTIR 
INFORMACIÓ  i de 
l'ús responsable i 
creatiu (c ) de les 
TIC i materials 
d'experimentació i 
treball de camp. (a)

13

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques LA 
RELACIÓ ENTRE 
PUNTS DE VISTA 
PERSONALS  i 
creatius (c ) i es 
relaciona amb l'ús de 
diversitat de 
llenguatges per 
comunicar  (a) i 
representar (ad) els 
continguts de les 
àrees curriculars (ad)

La relació entre 
punts de vista (RV)

8

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació a la 
identificació 
d'informació des de 
la DIVERSITAT DE 
FONTS I ORÍGENS 
dels textos i des de 
l'ús de diferents 
canals 
comunicatius(a)

Figura(4.1)-7: Taula d’anàlisi (III). Grup B. Producció inicial (B1). (L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora.) 
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La relació entre 
punts de vista (RV)

15

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques la 
construcció de 
coneixement a partir 
del llenguatge i del 
desenvolupament de 
competències 
comunicatives (a) 
que permeten 
RELACIONAR-SE I 
COMPARTIR AMB 
ELS ALTRES .

Figura(4.1)-8: Taula d’anàlisi (IV). Grup B. Producció inicial (B1). (L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora.) 
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c a ad F D RV
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codi

N OM EN C LA T UR A : 

F(fenòmens del món), D (Presa de decisions), RV (Relació  entre punts de vista).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)

L’ASSIGNATURA TÉ UNA FINALITAT EPISTEMOLÒGICA QUE INCORPORA:

PARTS

RELACIONS

TOT

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

4.1.2.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.1.2.2.1) Taula tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-9: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. Producció 
inicial (B1). L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 
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c a ad F D RV

• 9

• 11

• • • 6

• • • 7

• • • 8

• • • 15

• • • • 14

• • • • 16

• • • • 4

• • • • 10

• • • • 5

• • • • • 13

• • • • 3

• • • • • 12

F(fenòmens del món), D (Presa de decisions), RV (Relació  entre punts de vista).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació de disciplines de baix nivell)
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L’ASSIGNATURA TÉ UNA FINALITAT EPISTEMOLÒGICA QUE INCORPORA:

PARTS

RELACIONS
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4.1.2.2.2) Taula tot i parts: freqüència gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-10: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Producció 
inicial (B1). L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 

• ••••••••
Menys complex Més complex

Presencia d’entitats i relacions

•Presència
d’una entitat •Presència de més d’una entitat

•Incorporació de relacions entre 
entiitas

CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT
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4.1.2.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

PRESÈNCIA DE LES PARTS 

• Hi ha presència de l'entitat de la part complexitat. (nº 9). 

• Hi ha presència de l'entitat de la part acció. (nº 11). 

RELACIONS ENTRE PARTS I UNA ENTITAT DEL TOT 

• Hi ha presència de l'entitat del tot FENÒMENS DEL MÓN 

establint relacions intraescalars amb la part acció. (nº 6). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot RELACIÓ ENTRE PUNTS DE 

VISTA establint relacions intraescalars amb la part acció. (nº 7, nº 8, 

nº15). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot RELACIÓ ENTRE PUNTS DE 

VISTA establint relacions intraescalars entre les parts de complexitat i 

acció. (nº 14). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot FENÒMENS DEL MÓN 

establint relacions intraescalars entre les parts d’acció i articulació de 

disciplines. (nº 16). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot FENÒMENS DEL MÓN 

establint relacions intraescalars entre les parts de complexitat i acció 

(nº 4). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot PRESA DE DECISIONS 

establint relacions intraescalars amb la relació interescalar entre les 

parts complexitat i acció (nº 10, nº 5). 
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• Hi ha presència de l'entitat del tot RELACIÓ ENTRE PUNTS DE 

VISTA establint relacions intraescalars entre les parts de complexitat i 

acció i articulació de disciplines. (nº 13). 

RELACIONS ENTRE PARTS I 1<ENTITAT<TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot PRESA DE  DECISIONS 

establint relacions intraescalars amb la part complexitat.(nº 3) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot PRESA DE  DECISIONS 

establint relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part acció. (nº 12) 

4.1.2.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

graident d’espais de diàleg disciplinar 

En el bloc Finalitat epistemològica, els fenòmens del món  (F) 

configuren l'àmbit de la COMPLEXITAT, la presa de decisions (D) 

configuren l'àmbit ACCIÓ i la relació entre punts de vista (RV) configura 

l'àmbit ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.1)-11 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.1)-10 tenint present els àmbits del bloc la 

COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  
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Figura(4.1)-11: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. 
Producció inicial (B1). L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 

 

4.1.2.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc finalitat epistemològica es és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

inicial ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb altres entitats de baix 

nivell com l'acció (6); la complexitat i l’acció (4), l’acció i 

l'articulació de disciplines (16). 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com l'ACCIÓ que també estableixen relacions intraescalars 

amb entitats de baix nivell com la complexitat (3),  la complexitat 

i l'acció (12). 

L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc finalitat epistemològica és un element que 

l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció inicial ja que:  

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o 
relació entre 

les parts

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Relació entre 
les parts i una 

entitat tot

Relació entre 
les parts i 

1<entitat<tot

Relació entre les  
parts i suma de les 

entitats del tot

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o relació entre la complexitat i/o 
l’acció i/o l’articulació de disciplines de baix 

nivell

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

Relació entre la COMPLEXITAT o l’ACCIÓ o 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori

1 1

9

8 8 
7 7 

15 15 

13 13 

14 14 

5 5 

10 10 

6 6 

4 4 

16 16 

12 12 

13 13 

Menys complex Més complex

REPRESENTACIÓ DEL GRADIENT D’ESPAIS DE DIÀLEG DISCIPLINAR

L’ASSIGNATURA TÉ UNA FINALITAT EPISTEMOLÒGICA QUE INCORPORA:

Grup B-Producció inicial (B1)



Annex-4:. Resultats Grup B                                                                                                            60 (4) 

o és present  en relacions intraescalars amb altres entitats de baix 

nivell com la complexitat i l'acció (5, 10) 

o és present, en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat (3), la 

complexitat i l'acció (12). 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc finalitat 

epistemològica es és un element que l'alumnat incorpora força 

satisfactòriament en la producció inicial ja que:  

o és present en relacions intraescalars amb altres entitats de baix 

nivell com l’acció (7, 8, 15), la complexitat i l’acció (14), la 

complexitat i l’acció i l'articulació de disciplines (13), 

La Complexitat de baix nivell en del bloc finalitat epistemològica és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

inicial ja que: 

o és present  en relacions intraescalars amb una entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (4) o l’ACCIÓ (5, 10) o l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (14,13). 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ  (3, 12) 

L'acció de baix nivell en el bloc finalitat epistemològica és un element 

que l'alumnat incorpora força satisfactòriament en la producció 

inicial ja que: 

o és present  en relacions intraescalars amb una entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (4, 16, 6) o L'ACCIÓ (5, 10) o 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (7,8,15, 14, 13). 
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o és present, però puntualment, en relacions intraescalars amb dos 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i L'ACCIÓ (12) 

L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc finalitat 

epistemològica és un element que l'alumnat incorpora força 

satisfactòriament en la producció inicial ja que: 

o és present  en relacions intraescalars amb una entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (16)  o L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

(13). 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc finalitat 

epistemològica  són processos que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament  en la producció inicial ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ que estableixen paral.lelament relacions intraescalars  

amb entitats de baix nivell com la complexitat (3), la complexitat i 

l'acció (12). 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc  finalitat 

epistemològica  són processos que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament  en la producció inicial ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT (6, 16, 

4) o L'ACCIÓ (5, 10) o l'ARTICULACIÓ DE DISICPLINES (7, 8,15, 

14, 13) que estableixen relacions amb entitats de baix nivell com 

la complexitat i/o l'acció i/o l'articulació de disciplines. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i/o l'acció, a on les 

entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT I l'ACCIÓ (3, 12) 

estableixen paral.lelament relacions interescalars. 
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4.1.2.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc finalitat 

epistemològica és la següent: 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-12: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Producció inicial (B1). 
L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 

 

Per al bloc finalitat epistemològica les entitats COMPLEXITAT D'ALT 

NIVELL i ACCIÓ D'ALT NIVELL són presents i estableixen relacions 

interescalars entre elles i intraescalars amb entitats de baix nivell de 

forma satisfactòria. L'entitat ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES no 

estableix relacions interescalars amb altres entitats d'alt nivell i  sí que  

incorpora relacions intraescalars amb entitats de baix nivell de forma 

força satisfactòria. 
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disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell
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ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

4.1.2.7) Canvi escala a la relació macro-meso 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-13: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura té una finalitat 

epistemològica que incorpora. 

 

4.1.2.8) Representació de la tendència a l’augment de comploexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-14: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Producció inicial (B1). 

L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 
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L'assignatura 
té una  
programació 
dinàmica que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

No s'afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines
re

fe
rè

nc
ia S'afavoreix establir 

relacions amb la 
complexitat (c ) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'acció (a) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad) re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S' afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

 ( ø )

L'assignatura 
té una  
programació 
dinàmica que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 
creativitat no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 

creativitat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia
La introducció de la 

innovació i la 
creativitat afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a)

re
fe

rè
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ia

La introducció de la 
innovació i la 

creativitat afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 

creativitat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 

creativitat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 

creativitat afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 

creativitat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Innovació i 
creativitat (I)

26

La programació de la 
proposta didàctica  
planteja un punt de 
partida que és 
MILLORABLE  EN 
EL SEU FUTUR 
PROFESSIONAL 
DES DE 
L'AUTOREFLEXIÓ 
dels elements 
positius i els 
elements que cal 
CANVIAR ( D, a)

28

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de 
representacions  (ad) 
per a treballar el 
fenòmen del calci i 
els ossos (c ) des 
del model científic (c 
) que a la vegada 
esdevé una forma 
DINÀMICA  i 
significativa de 
plantejar-ho  als 
infants.(a)

Grup B-Producció inicial (B1)L’ASSIGNATURA TÉ UNA PROGRAMACIÓ DINÀMICA QUE INCORPORA:

Figura(4.1)-15: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura té una programació dinàmica 
que incorpora. 
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L'assignatura 
té una  
programació 
dinàmica que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Presa de 
decisions (D)

26

La programació de la 
proposta didàctica  
planteja un punt de 
partida que és 
MILLORABLE EN EL 
SEU FUTUR 
PROFESSIONAL  
DES DE 
L'AUTOREFLEXIÓ ( 
I, c) dels elements 
positius i els 
elements que cal 
CANVIAR 

L'assignatura 
té una  
programació 
dinàmica que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 

disciplines no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
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rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

Figura(4.1)-16: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 
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c a ad I D PD

2 1 1 26
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I(Innovació i creativitat), D (Presa de decisions), PD (Participació diversitat de disciplines).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)

codi

4.1.3.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.1.3.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-17: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. 
Producció inicial (B1). L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 
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c a ad I D PD
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4.1.3.2.2) Taules tot i parts: freqüència gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-18: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Producció 
inicial (B1). L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 

4.1.3.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

RELACIÓ ENTRE ENTITATS DEL TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

INNOVACIÓ I CREATIVITAT  i l’entitat del tot PRESA DE DECISIONS 

(nº 26) 

 

• ••••••••
Menys complex Més complex

Presencia d’entitats i relacions

•Presència
d’una entitat •Presència de més d’una entitat

•Incorporació de relacions entre 
entiitas

CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT
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RELACIONS ENTRE PARTS I UNA ENTITAT DEL TOT 

• Hi ha presència de l'entitat del tot INNOVACIÓ I CREATIVITAT 

establint relacions intraescalars amb la relació interescalar entre les 

parts complexitat i acció i articulació de disciplines. (nº 28) 

4.1.3.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar 

En el bloc Programació dinamisme, la innovació i la creativitat (I) 

configuren l'àmbit de la COMPLEXITAT, la presa de decisions (D) 

configuren l'àmbit ACCIÓ i la participació de diversitat de disciplines 

(PD) l'àmbit ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.1)-19 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.1)-18 tenint present els àmbits del bloc: la 

COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-19: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. 
Producció inicial (B1). L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 
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DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori

28 28 

Menys complex Més complex

REPRESENTACIÓ DEL GRADIENT D’ESPAIS DE DIÀLEG DISCIPLINAR

L’ASSIGNATURA TÉ UNA PROGRAMACIÓ DINÀMICA QUE INCORPORA:

Grup B-Producció inicial (B1)
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4.1.3.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc programació dinamisme és un 

element que l'alumnat incorpora poc satisfactòriament en la 

producció inicial  ja que: 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com l'ACCIÓ sense establir relacions intraescalars (26). 

o és present, puntualment, en relacions intraescalars amb entitats 

de baix nivell com la complexitat i l'acció i l'articulació de 

disciplines (28). 

L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc programació dinamisme és un element que 

l'alumnat incorpora gens satisfactòriament en la producció inicial  ja 

que:  

o és present, puntualment, en relacions interescalars amb altres 

entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT sense establir relacions 

intraescalars (26) 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc programació 

dinamisme és un element que l'alumnat incorpora gens 

satisfactòriament en la producció inicial. 

La Complexitat de baix nivell en el bloc programació dinamisme és un 

element que l'alumnat incorpora poc satisfactòriament en la 

producció inicial ja que: 

o és present, puntualment,  en relacions intraescalars amb una 

entitat d'alt nivell com la COMPLEXITAT  (28) 
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L'acció de baix nivell en el bloc programació dinamisme és un element 

que l'alumnat incorpora poc satisfactòriament en la producció inicial 

ja que: 

o és present, puntualment,  en relacions intraescalars amb una 

entitat d'alt nivell com la COMPLEXITAT  (28) 

L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc programació 

dinamisme és un element que l'alumnat incorpora poc 

satisfactòriament en la producció inicial ja que: 

o és present, puntualment,  en relacions intraescalars amb una 

entitat d'alt nivell com la COMPLEXITAT  (28) 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc programació 

dinamisme  són processos que l'alumnat incorpora gens 

satisfactòriament  en la producció inicial ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ  i sense establir relacions intraesclars amb entitats de 

baix nivell (26). 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc programació 

dinamisme  són processos que l'alumnat incorpora poc 

satisfactòriament  en la producció final ja que: 

o és present, puntualment, entre entitats d'alt nivell com la 

COMPLEXITAT que estableixen relacions amb entitats de baix 

nivell com la complexitat i l'acció i l'articulació de disciplines (28). 



Annex-4:. Resultats Grup B                                                                                                            71 (4) 

4.1.3.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc finalitat 

epistemològica és la següent: 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-20: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Producció inicial (B1). 
L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 

 

Per al bloc programació dinamisme l’entitat d’ALT NIVELL 

COMPLEXITAT  és present i estableix relacions intraescalars 

puntualment. L’entitat ACCIÓ estableix relacions interescalars amb 

l’entitat COMPLEXITAT sense establir relacions intraescalars i té una 

presència puntual.  L'entitat ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES no té 

presència. 

 

 

 

 

Representació i focalització dels
resultats del bloc programació

dinpamica. Grup B1 IAIEadacADAC

RELACIONSENTITATS
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RELACIONSENTITATS
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Satisfactori

SatisfactoriForça
Satisfactori

Poc
Satisfactori

Gens 
satisfactori

IE (Relacions
interescalars)
IA (Relacions
intraescalars)

c (complexitat)
a (acció)

ad (articulació
de disciplines)

C (Complexitat)
A (Acció)

AD (Articulació
de disciplines)

RELACIONSENTITATS DE 
BAIX NIVELL

ENTITATS 
D’ALT NIVELL

IE (Relacions
interescalars)
IA (Relacions
intraescalars)

c (complexitat)
a (acció)

ad (articulació
de disciplines)

C (Complexitat)
A (Acció)

AD (Articulació
de disciplines)

RELACIONSENTITATS DE 
BAIX NIVELL

ENTITATS 
D’ALT NIVELL

CODI

complexitat

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

26  

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Relació entre 
les parts i una 

entitat tot

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

Relació entre la COMPLEXITAT o l’ACCIÓ o 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

28 28 
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4.1.3.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  

 

 

 

 

Figura(4.1)-21: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura té una programació 

dinàmica que incorpora. 

4.1.3.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-22: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Producció inicial (B1). 

L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 
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L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

No s'afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'acció (a) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad) re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S' afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

 ( ø )

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Els fenòmens 
del món (F)

2

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
als FENÒMENS DEL 
MÓN des dels 
MODELS 
CONCEPTUALS DE 
LA CIÈNCIA (M, c).

1

El diàleg disciplinar 
es un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
als FENÒMENS DEL 
MÓN DEL CALCI I 
ELS OSSOS des de 
DIVERSITAT 
D'ÀREES 
CURRICULARS ( 
PD, ad) com el medi 
natural, la llengua 
catalana i l'educació 
visual i plàstica. El 
coneixement del 
medi natural es 
relaciona amb les 
persones i la salut, 
la llengua catalana 
amb escoltar i 
comprendre i la 
dimensió literària, i 
l'educació visual i 
plàstica amb 
explorar, percerbre i 
interpretar.

20

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
als FENÒMENS DEL 
MÓN com el procés 
d'absorció del calci 
des de la creació 
d'escenaris lúdics i 
significatius per a 
l'alumnat (a) i l'ús de 
REPRESENTACION
S COM EL CONTE 
(R, ad) per tal que 
l'alumnat comprengui 
el MODEL 
EXPLICATIU DE LA 
CIÈNCIA (M, c).

Grup B-Producció inicial (B1)L’ASSIGNATURA TÉ COM A CONTINGUT EL DIÀLEG DISCIPLINAR QUE INCORPORA:

Figura(4.1)-23: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura té com a contingut un diàleg 
disciplinar que incorpora. 
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Els fenòmens 
del món (F)

22

El diàleg disciplinar 
es un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
als FENÒMENS DEL 
MON COM 
L'ABSORCIÓ DEL 
CALCI   es relaciona 
amb LA CIÈNCIA 
COMPLEXA (M, c) i 
una 
REPRESENTACIÓ 
EN FORMAT DE 
CONTE (R, ad) que 
incorpora EL 
DIÀLEG ENTRE 
PERSONTAGES 
(RV, ad) que 
propocia situacions 
còmiques que 
capturen l'atenció i 
l'interès de l'alumnat 
(a).

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La formulació de 
preguntes (P)

Figura(4.1)-24: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura té com a contingut un diàleg disciplinar que 
incorpora. 
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L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual  

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

El model 
conceptual (M)

2

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
als FENÒMENS 
DEL MÓN ( F, c) des 
dels MODELS 
CONCEPTUALS DE 
LA CIÈNCIA 

20

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
als FENÒMENS 
DEL MÓN (F, c) com 
el procés d'absorció 
del calci des de la 
creació d'escenaris 
lúdics i significatius 
per a l'alumnat (a) i 
l'ús de 
REPRESENTACION
S COM EL CONTE 
(R, ad) per tal que 
l'alumnat comprengui 
el MODEL 
EXPLICATIU DE LA 
CIÈNCIA.

El model 
conceptual (M)

22

El diàleg disciplinar 
es un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
als FENÒMENS 
DEL MON COM 
L'ABSORCIÓ DEL 
CALCI (F, c) es 
relaciona amb LA 
CIÈNCIA 
COMPLEXA  i una 
REPRESENTACIÓ 
EN FORMAT DE 
CONTE (R, ad) que 
incorpora EL 
DIÀLEG ENTRE 
PERSONTAGES 
(RV, ad) que 
propocia situacions 
còmiques que 
capturen l'atenció i 
l'interès de l'alumnat 
(a).

Figura(4.1)-25: Taula d’anàlisi (III). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura té com a contingut un diàleg disciplinar que 
incorpora. 
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El model 
conceptual (M)

25

L'alumnat com a 
metodologia 
considera L'ÚS DE 
REPRESENTACION
S (R, ad) per a 
treballar EL MODEL 
CIENTÍFIC creant 
situacions que es 
desenvolupa la 
imaginació (c ) i es 
contexualitza en els 
processos que tenen 
lloc dins el cos (a ).

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La societat (S)   

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia
La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La presa de 
decisions (D)

Figura(4.1)-26: Taula d’anàlisi (IV). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura té com a contingut un diàleg disciplinar que 
incorpora. 
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L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

El comunicar (C 
)

    

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 

de vista no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia
La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La relació entre 
punts de vista 
(RV)

22

El diàleg disciplinar 
es un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
als FENÒMENS 
DEL MON COM 
L'ABSORCIÓ DEL 
CALCI (F, c) es 
relaciona amb LA 
CIÈNCIA 
COMPLEXA (M, c) i 
una 
REPRESENTACIÓ 
EN FORMAT DE 
CONTE (R, ad) que 
incorpora EL 
DIÀLEG ENTRE 
PERSONTAGES  
que propocia 
situacions còmiques 
que capturen 
l'atenció i l'interès de 
l'alumnat (a).

Figura(4.1)-27: Taula d’anàlisi (V). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura té com a contingut un diàleg disciplinar que 
incorpora. 
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L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 

disciplines no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

1

El diàleg disciplinar 
es un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
als FENÒMENS 
DEL MÓN DEL 
CALCI I ELS 
OSSOS ( F,  c) des 
de DIVERSITAT 
D'ÀREES 
CURRICULARS  
com el medi natural, 
la llengua catalana i 
l'educació visual i 
plàstica. El 
coneixement del 
medi natural es 
relaciona amb les 
persones i la salut, 
la llengua catalana 
amb escoltar i 
comprendre i la 
dimensió literària, i 
l'educació visual i 
plàstica amb 
explorar, percerbre i 
interpretar.

Figura(4.1)-28: Taula d’anàlisi (VI). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura té com a contingut un diàleg disciplinar que 
incorpora. 
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L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La 
Representació 

(R )
20

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
als FENÒMENS 
DEL MÓN (F, c) com 
el procés d'absorció 
del calci des de la 
creació d'escenaris 
lúdics i significatius 
per a l'alumnat (a) i 
l'ús de 
REPRESENTACION
S COM EL CONTE  
per tal que l'alumnat 
comprengui el 
MODEL EXPLICATIU 
DE LA CIÈNCIA (M, 
c).

22

El diàleg disciplinar 
es un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
als FENÒMENS 
DEL MON COM 
L'ABSORCIÓ DEL 
CALCI (F, c) es 
relaciona amb LA 
CIÈNCIA 
COMPLEXA (M, c) i 
una 
REPRESENTACIÓ 
EN FORMAT DE 
CONTE que 
incorpora EL 
DIÀLEG ENTRE 
PERSONTAGES  
(RV, ad) que 
propocia situacions 
còmiques que 
capturen l'atenció i 
l'interès de l'alumnat 
(a).

La 
Representació 

(R )
25

L'alumnat com a 
metodologia 
considera L'ÚS DE 
REPRESENTACION
S  per a treballar EL 
MODEL CIENTÍFIC 
(M, c) creant 
situacions que es 
desenvolupa la 
imaginació (c ) i es 
contexualitza en els 
processos que tenen 
lloc dins el cos (a ).

Figura(4.1)-29: Taula d’anàlisi (VII). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura té com a contingut un diàleg disciplinar que 
incorpora. 
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c a ad F P M S D C RV PD R

2 1 1 2

2 1  1 1

1 4 1 1      1 20

1 1  4 1  1 25

1 5 1 1    1  1 22

codi

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

 I
  

1<
E

N
T

IT
A

T
<

T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

 I
  

S
U

M
A

 
E

N
T

IT
A

T
S

 T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

  
E

N
T

IT
A

T
S

 D
E

L 
T

O
T

TOT

RELACIONS

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

N OM EN C LA T UR A : 

F(Fenòmens del món), P (Formulació  de preguntes), M  (M odel conceptual), S(Societat), D (P resa de decisions), C(Comunicar), RV (Relació  
entre punts de vista), PD (Participació  diversitat de disciplines), R(Representar).

R
E

LA
C

IO
N

S
  

P
A

R
T

 -
 1

 
E

N
T

IT
A

T
 D

E
L 

T
O

T

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)

PARTS

L’ASSIGNATURA TÉ COM A CONTINGUT EL DIÀLEG DISCIPLINAR QUE INCORPORA:

4.1.4.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.1.4.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-30: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. 
Producció inicial (B1). L’assignatura té com a contingut un diàleg disciplinar que 

incorpora. 
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c a ad F P M S D C RV PD R

• • • 2

• • • 1

• •  • • • 20

• •  •  •   • 25

• • • • • • 22

codi

PARTS

L’ASSIGNATURA TÉ COM A CONTINGUT EL DIÀLEG DISCIPLINAR QUE INCORPORA:

RELACIONS

TOT

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

R
E

LA
C

IO
N

S
  

P
A

R
T

 -
 1

 
E

N
T

IT
A

T
 D

E
L 

T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

 I
  

1<
E

N
T

IT
A

T
<

T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

 I
  

S
U

M
A

 
E

N
T

IT
A

T
S

 T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

  
E

N
T

IT
A

T
S

 D
E

L 
T

O
T

N OM EN C LA T UR A : 

F(Fenòmens del món), P  (Formulació  de preguntes), M  (M odel conceptual), S(Societat), D (Presa de decisions), C(Comunicar), RV (Relació  entre punts 
de vista), PD (Participació  diversitat de disciplines), R(Representar).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció de baix nivell), ad (entitat articulació de disciplines de baix nivell)

• ••••••••
Menys complex Més complex

Presencia d’entitats i relacions

•Presència
d’una entitat •Presència de més d’una entitat

•Incorporació de relacions entre 
entiitas

CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT

4.1.4.2.2) Taules tot i parts: freqüència gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-31: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Producció 
inicial (B1). L’assignatura té com a contingut un diàleg disciplinar que incorpora. 

4.1.4.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

RELACIONS ENTRE ENTITATS DEL TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre les entitats del 

tot FENÒMENS DEL MÓN i MODEL CONCEPTUAL (nº2) 
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• Hi ha presència de relacions interescalars entre les entitats del 

tot FENÒMENS DEL MÓN i PARTICIPACIÓ DE DIVERSITAT DE 

DISCIPLINES (nº1) 

RELACIONS ENTRE PARTS I 1<ENTITAT<TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre les entitats del 

tot FENÒMENS DEL MÓN i MODEL CONCEPTUAL i  REPRESENTACIÓ 

establint relacions intraescalars amb la part acció. (nº 20) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre les entitats del 

tot MODEL CONCEPTUAL i REPRESENTACIÓ establint relacions 

intraescalars amb la part complexitat i la part acció. (nº 25) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre les entitats del 

tot FENÒMENS DEL MÓN i MODEL CONCEPTUAL i  REPRESENTACIÓ  

i RELACIÓ ENTRE PUNTS DE VISTA establint relacions intraescalars 

amb la part acció. (nº 22) 

 

4.1.4.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

En el bloc Contingut diàleg disciplinar els fenòmens del món  (F), la 

formulació de preguntes (P) i la presència de models conceptuals (M) 

configuren l'àmbit de la COMPLEXITAT. La societat (S), la presa de 

decisions (D) i la comunicació (C ) configuren l'àmbit ACCIÓ. La relació 

entre punts de vista (RV), la participació de diversitat de disciplines (PD) 

i la representació (R ) configuren l'àmbit ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.1)-32 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.1)-31 tenint present els àmbits del bloc: la 
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COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-32: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura té com a contingut un 

diàleg disciplinar que incorpora. 

4.1.4.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc contingut diàleg disciplinar és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

inicial  ja que: 

o és present sense establir relacions amb altres entitats d'alt nivell 

o baix nivell (2) 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (1) sense establir 

relacions intraescalars. 

o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que també estableixen relacions 

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o 
relació entre 

les parts

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Relació entre 
les parts i una 

entitat tot

Relació entre 
les parts i 

1<entitat<tot

Relació entre les  
parts i suma de les 

entitats del tot

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o relació entre la complexitat i/o 
l’acció i/o l’articulació de disciplines de baix 

nivell

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

Relació entre la COMPLEXITAT o l’ACCIÓ o 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori

1  

20 20 

25 25 

2  2

22 22 

Menys complex Més complex

REPRESENTACIÓ DEL GRADIENT D’ESPAIS DE DIÀLEG DISCIPLINAR

L’ASSIGNATURA TÉ UN  CONTINGUT DIÀLEG DISCIPLINAR QUE INCORPORA:

Grup B-Producció inicial (B1)
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intraescalars amb entitats de baix nivell com l'acció (20. 22), la 

complexitat i l’acció (25). 

L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc contingut diàleg disciplinar és un element 

que l'alumnat incorpora gens satisfactòriament en la producció 

inicial. 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc contingut diàleg 

disciplinar és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament 

en la producció inicial ja que: 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT (1) sense establir relacions 

intraescalars. 

o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

la COMPLEXITAT que també estableixen relacions intraescalars 

amb entitats de baix nivell com l'acció (20. 22), la complexitat i 

l’acció (25). 

La Complexitat de baix nivell en el bloc contingut diàleg disciplinar  és 

un element que l'alumnat incorpora força satisfactòriament en la 

producció inicial, ja que; 

o és present, puntualment, en relacions intraescalars amb dos 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (25). 

L'acció de baix nivell en el bloc contingut diàleg disciplinar és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

inicial ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (20, 22, 25). 
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L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc contingut diàleg 

disciplinar  és un element que l'alumnat incorpora gens 

satisfactòriament en en la producció inicial. 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc contingut diàleg 

disciplinar són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en la producció inicial ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (1) sense establir relacions amb 

entitats de baix nivell. 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLIES que estableixen paral.lelament 

relacions intraescalars  amb entitats de baix nivell com l'acció 

(20, 22), la complexitat i l’acció (25). 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc contingut diàleg 

disciplinar són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en la producció inicial ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com l'acció i/o la complexitat a on les 

entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i l'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (20, 22, 25) estableixen paral.lelament relacions 

interescalars. 

4.1.4.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc contingut diàleg 

disciplinar és la següent: 
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ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

 

 

 

 

 

 

 Figura(4.1)-33: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Producció inicial 
(B1). L’assignatura té com a contingut un diàleg disciplinar que incorpora. 

 

Per al bloc contingut diàleg disciplinar les entitats COMPLEXITAT 

D'ALT NIVELL i ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES D'ALT NIVELL són 

presents com a entitats, establint relacions  interescalars i intraescalars 

de forma satisfactòria. L'entitat ACCIÓ no té presència. 

 

4.1.4.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  

 

 

 

 

Figura(4.1)-34: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura té com a contingut un 

diàleg disciplinar que incorpora. 

 

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

1  

2  2

Representació i focalització dels
resultats del bloc contingut diàleg

disciplinar. Grup B1 IAIEadacADAC

RELACIONSENTITATS

IAIEadacADAC

RELACIONSENTITATS

Molt
Satisfactori

SatisfactoriForça
Satisfactori

Poc
Satisfactori

Gens 
satisfactori

Molt
Satisfactori

SatisfactoriForça
Satisfactori

Poc
Satisfactori

Gens 
satisfactori

IE (Relacions
interescalars)
IA (Relacions
intraescalars)

c (complexitat)
a (acció)

ad (articulació
de disciplines)

C (Complexitat)
A (Acció)

AD (Articulació
de disciplines)

RELACIONSENTITATS DE 
BAIX NIVELL

ENTITATS 
D’ALT NIVELL

IE (Relacions
interescalars)
IA (Relacions
intraescalars)

c (complexitat)
a (acció)

ad (articulació
de disciplines)

C (Complexitat)
A (Acció)

AD (Articulació
de disciplines)

RELACIONSENTITATS DE 
BAIX NIVELL

ENTITATS 
D’ALT NIVELL

CODI

complexitat

Relació entre 
les parts i 

1<entitat<tot

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

20 20 

25 25 

22 22 
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4.1.4.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-35: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Producció inicial (B1). 

L’assignatura té com a contingut un diàleg disciplinar que incorpora. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

No s'afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines
re

fe
rè

nc
ia S'afavoreix establir 

relacions amb la 
complexitat (c ) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'acció (a) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad) re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S' afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

 ( ø )   

L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Els fenòmens 
del món (F)

L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual  

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

El model 
conceptual (M)

     

 

Grup B-Producció inicial (B1)L’ASSIGNATURA EN LA SEVA METODOLOGIA PRESENTA DIVERSITAT DE SESSIONS I ACTIVITATS QUE INCORPOREN:

Figura(4.1)-36: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura en la seva metodologia presenta 
diversitat de sessions i activitats que incorporen. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La societat (S)

L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Escenaris 
Escolars (E )

   

 

  

L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 

disciplines no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

Figura(4.1)-37: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat de sessions 
i activitats que incorporen. 
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c a ad F M S E PD

N OM EN C LA T UR A : 

F(Fenòmens del món), P (Formulació de preguntes), E(Escenaris d'aula), D (Presa de decisions), PD (Participació  diversitat de 
disciplines).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)

codi

PARTS

RELACIONS

TOT

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

R
E

LA
C

IO
N

S
  

P
A

R
T

 -
 1

 
E

N
T

IT
A

T
 D

E
L 

T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

 I
  

1<
E

N
T

IT
A

T
<

T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

 I
  

S
U

M
A

 
E

N
T

IT
A

T
S

 T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

  
E

N
T

IT
A

T
S

 D
E

L 
T

O
T

EN LA SEVA METODOLOGIA PRESENTA DIVERSITAT DE SESSIONS I ACTIVITATS QUE 
INCORPOREN:

4.1.5.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.1.5.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-38: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. 
Producció inicial (B1). L’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat de 

sessions i activitats que incorporen. 
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c a ad F M S E PDR
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

R
E

LA
C

IO
N

S
  

P
A

R
T

 -
 1

 
E

N
T

IT
A

T
 D

E
L 

T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

 I
  

1<
E

N
T

IT
A

T
<

T
O

T

N OM EN C LA T UR A : 

F(Fenòmens del món), P (Formulació de preguntes), E(Escenaris d'aula), D (Presa de decisions), PD (Participació  diversitat de 
disciplines).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)

RELACIONS

TOT

codi

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

 I
  

S
U

M
A

 
E

N
T

IT
A

T
S

 T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

  
E

N
T

IT
A

T
S

 D
E

L 
T

O
T

PARTS

EN LA SEVA METODOLOGIA PRESENTA DIVERSITAT DE SESSIONS I ACTIVITATS QUE 
INCORPOREN:

• ••••••••
Menys complex Més complex

Presencia d’entitats i relacions

•Presència
d’una entitat •Presència de més d’una entitat

•Incorporació de relacions entre 
entiitas

CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT

4.1.5.2.2) Taules tot i parts: freqüència gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-39: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Producció 
inicial (B1). L’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat de sessions i 

activitats que incorporen. 

4.1.5.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

• No hi ha presència de l’entitat de la part i de l'entitat tot.. 

4.1.5.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

En el bloc metodologia d'aula diversitat de sessions i activitats els 

fenòmens del món  (F) i el model conceptual (M) configuren l'àmbit de la 

COMPLEXITAT. La societat (S) i els escenaris d'aula (E ) configuren 

l'àmbit ACCIÓ. La participació de diversitat de disciplines (PD) 

configura l'àmbit ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES.  
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A continuació en la figura(4.1)-40 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.1)-39 tenint present els àmbits del bloc: la 

COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-40: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. 
Producció inicial (B1). L’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat de 

sessions i activitats que incorporen. 

 

4.1.5.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc metodologia diversitat de sessions 

i activitats és un element que l'alumnat incorpora  gens 

atisfactòriament  en la producció inicial. 

L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc metodologia diversitat de sessions i 

activitats és un element que l'alumnat incorpora gens 

atisfactòriament en la producció inicia.  

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o 
relació entre 

les parts

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Relació entre 
les parts i una 

entitat tot

Relació entre 
les parts i 

1<entitat<tot

Relació entre les  
parts i suma de les 

entitats del tot

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o relació entre la complexitat i/o 
l’acció i/o l’articulació de disciplines de baix 

nivell

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

Relació entre la COMPLEXITAT o l’ACCIÓ o 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori

Menys complex Més complex

REPRESENTACIÓ DEL GRADIENT D’ESPAIS DE DIÀLEG DISCIPLINAR

L’ASSIGNATURA TÉ UNA METODOLOGIA D’AULA DE DIVERSITAT DE SESSIONS I ACTIVITATS QUE INCORPORA:

Grup B-Producció inicial (B1)
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L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc metodologia 

diversitat de sessions i activitats és un element que l'alumnat incorpora 

gens satisfactòriament en la producció inicial.  

La Complexitat de baix nivell en el bloc metodologia diversitat de 

sessions i activitats és un element que l'alumnat incorpora gens 

satisfactòriament en la producció inicial. 

L'acció de baix nivell en el bloc metodologia diversitat de sessions i 

activitats és un element que l'alumnat incorpora gens 

satisfactòriament en la producció inicial. 

L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc metodologia 

diversitat de sessions i activitats és un element que l'alumnat incorpora 

gens satisfactòriament en la producció inicial. 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc metodologia 

diversitat de sessions i activitats  són processos que l'alumnat 

incorpora gens satisfactòriament  en la producció final. 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc metodologia 

diversitat de sessions i activitats són processos que l'alumnat incorpora 

gens satisfactòriament  en la producció final. 
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4.1.5.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc metodologia 

d'aula diversitat de sessions i activitats és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-41: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Producció inicial (B1). 
L’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat de sessions i activitats que 

incorporen. 

 

Per el bloc metodologia d'aula diversitat de sessions i activitats les 

entitats COMPLEXITAT D'ALT NIVELL, ACCIÓ D'ALT NIVELL i 

ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES no tenen  presència i no s’estableixen 

relacions relacions interescalars i intraescalars. 

 

 

 

Representació i focalització dels
resultats del bloc metodologia d’aula
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C (Complexitat)
A (Acció)

AD (Articulació
de disciplines)
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IE (Relacions
interescalars)
IA (Relacions
intraescalars)

c (complexitat)
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ad (articulació
de disciplines)

C (Complexitat)
A (Acció)

AD (Articulació
de disciplines)
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ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 
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COMPLEXITAT
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ARTICULACIÓ DE 
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COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT
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ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

4.1.5.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  

 

 

 

 

Figura(4.1)-42: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura en la seva metodologia 

presenta diversitat de sessions i activitats que incorporen. 

 

4.1.5.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-43: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Producció inicial (B1). 

L’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat de sessions i activitats que 
incorporen. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

No s'afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'acció (a) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad) re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S' afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

 ( ø )

L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Els fenòmens 
del món (F)

19

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de 
representacions com 
el conte (ad) que 
explica UNA 
HISTÒRIA AMB 
PERSONATGES 
PERSONIFICATS 
QUE ÉS 
SIGNIFICATIVA PER 
ALS INFANTS (E, a)  
i permet la 
comprensió del 
PROCÉS 
D'ABSORCIÓ DEL 
CALCI DELS 
OSSOS.

21

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de 
representacions com 
el conte (ad) per a 
comunicar (a) el 
PROCÉS 
D'ABSORCIÓ DEL 
CALCI  des del 
model explicatiu de 
la ciència (c ) des de 
LA 
SIGNIFICATIVITAT 
DE L'ALUMANT 
QUE A LA VEGADA 
ÉS LÚDIC PER A 
L'INFANT.(E, a)

Els fenòmens 
del món (F)

23

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de 
representacions com 
un conte (ad) amb 
personatges que 
dialoguen (ad) i 
CREEN 
SITUACIONS 
CÒMIQUES I QUE 
CAPTEN L'ATENCIÓ 
DE L'ALUMNAT (E, 
a) per a treballar EL 
FENÒMEN DE 
L'ABSORCIÓ DEL 
CALCI des de la 
ciència complexa.(c 
)

Grup B-Producció inicial (B1)L’ASSIGNATURA EN LA SEVA METODOLOGIA TÉ UNES EINES DIDÀCTIQUES  QUE INCORPOREN:

4.1.6) Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura en la 

seva metodologia té unes eines didàctiques que 

incorporen: 

4.1.6.1) Resultats de l’anàlisi: Taules d’anàlisi  

Figura(4.1)-44: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura en la seva 
metodologia té unes eines didàctiques que incorporen. 
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Els fenòmens 
del món (F)

24

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de 
representacions com 
un conte (ad) que 
INTEGRA COLORS 
VIUS PER TAL DE 
CAPTAR L'ATENCIÓ 
DE L'ALUMNAT (E, 
a) i FORMULA 
QÜESTIONS (P, c) 
entorn al CALCI I 
ELS OSSOS  amb 
l'objectiu que 
l'alumnat es diverteixi 
i gaudeixi.(ad)

Els fenòmens 
del món (F)

29

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de 
representacions  (ad) 
per a treballar EL 
FENOMEN DEL 
CALCI I ELS 
OSSOS des del 
model científic (c ) 
que a la vegada 
esdevé UNA FORMA 
DINÀMICA I 
SIGNIFICATIVA DE 
PLANTEJAR-HO 
ALS INFANTS.(E, a)

L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La formulació de 
preguntes (P)

27

L'alumnat com a 
metodologia 
considera el treball 
en grup des de 
l'organtizació dels 
individus i la 
implicació de tots 
negociant (ad) i 
PRENENT 
DECISIONS (D, a) 
per a RESPONDRE 
LA PREGUNTA 
FORMULADA  des 
de la 
representació.(ad)

24

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de 
representacions com 
un conte (ad) que 
INTEGRA COLORS 
VIUS PER TAL DE 
CAPTAR L'ATENCIÓ 
DE L'ALUMNAT (E, 
a) i FORMULA 
QÜESTIONS entorn 
al CALCI I ELS 
OSSOS (F, c)amb 
l'objectiu que 
l'alumnat es diverteixi 
i gaudeixi.(ad)

Figura(4.1)-45: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura en la seva 
metodologia té unes eines didàctiques que incorporen. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )
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fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc
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La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Escenaris 
Escolars (E )

18

 L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de 
representacions (ad) 
com el conte per 
ATRAURE I 
DINAMITZAR els 
processos 
d'aprenentatge DE 
FORMA VISUAL  i 
engrescar els 
infants.(ad)

19

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de 
representacions com 
el conte (ad) que 
explica UNA 
HISTÒRIA AMB 
PERSONATGES 
PERSONIFICATS 
QUE ÉS 
SIGNIFICATIVA 
PER ALS INFANTS   
i permet la 
comprensió del 
PROCÉS 
D'ABSORCIÓ DEL 
CALCI DELS 
OSSOS.(F, c)

17

 L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús d'una 
representació com el 
conte (ad) per SER 
UN ELEMENT 
SIGNIFICATIU PER 
ALS INFANTS  i ser 
atractiu (ad) i 
dinàmic en seu 
aprenentatge (c )

  21

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de 
representacions com 
el conte (ad) per a 
comunicar (a) el 
PROCÉS 
D'ABSORCIÓ DEL 
CALCI (F, c) des del 
model explicatiu de 
la ciència (c ) des de 
LA 
SIGNIFICATIVITAT 
DE L'ALUMANT 
QUE A LA VEGADA 
ÉS LÚDIC PER A 
L'INFANT.

Escenaris 
Escolars (E )

24

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de 
representacions com 
un conte (ad) que 
INTEGRA COLORS 
VIUS PER TAL DE 
CAPTAR 
L'ATENCIÓ DE 
L'ALUMNAT   i 
FORMULA 
QÜESTIONS (P, c) 
entorn al CALCI I 
ELS OSSOS (F, c) 
amb l'objectiu que 
l'alumnat es diverteixi 
i gaudeixi.(ad)

23

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de 
representacions com 
un conte (ad) amb 
personatges que 
dialoguen (ad) i 
CREEN 
SITUACIONS 
CÒMIQUES I QUE 
CAPTEN 
L'ATENCIÓ DE 
L'ALUMNAT  per a 
treballar EL 
FENÒMEN DE 
L'ABSORCIÓ DEL 
CALCI (F, c) des de 
la ciència 
complexa.(c )

Escenaris 
Escolars (E )

29

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de 
representacions  (ad) 
per a treballar EL 
FENOMEN DEL 
CALCI I ELS 
OSSOS (F, c) des 
del model científic (c 
) que a la vegada 
esdevé UNA FORMA 
DINÀMICA I 
SIGNIFICATIVA DE 
PLANTEJAR-HO 
ALS INFANTS.

Figura(4.1)-46: Taula d’anàlisi (III). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura en la seva 
metodologia té unes eines didàctiques que incorporen. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

presa de 
decisions (D)

27

L'alumnat com a 
metodologia 
considera el treball 
en grup des de 
l'organtizació dels 
individus i la 
implicació de tots 
negociant (ad) i 
PRENENT 
DECISIONS  per a 
RESPONDRE LA 
PREGUNTA 
FORMULADA (F, 
c)des de la 
representació.(ad)

L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 

disciplines no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)
re

fe
rè

nc
ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

  

Figura(4.1)-47: Taula d’anàlisi (IV). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura en la seva 
metodologia té unes eines didàctiques que incorporen. 

 



Annex-4:. Resultats Grup B                                                                                                            100 (4) 

c a ad F P E D PD

1 2 4 1 17

2 3 1 18

1 3 1 1 19

1 1 1 5 1 1 21

1 2 5 1 1 23

2 5 1 1 1 24

1 1 4 1 1 29

2 4 1 1 27

F(Fenòmens del món), M  (M odel conceptual), S(Societat) E(Escenaris d'aula), PD (Participació diversitat de disciplines).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)

N OM EN C LA T UR A : 
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4.1.6.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.1.6.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-48: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. 
Producció inicial (B1). L’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques 

que incorporen. 
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CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT

4.1.6.2.2) Taules tot i parts: freqüència gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-49: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Producció 
inicial (B1). L’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques que 

incorporen. 
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4.1.6.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

RELACIONS ENTRE PARTS I UNA ENTITAT DEL TOT 

• Hi ha presència l'entitat del tot ESCENARIS D’AULA establint 

relacions intraescalars amb la  part articulació de disicplines (nº 18). 

• Hi ha presència l'entitat del tot ESCENARIS D’AULA establint 

relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part articulació de disciplines (nº 17). 

RELACIONS ENTRE PARTS I 1<ENTITAT<TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot ESCENARIS D'AULA establint 

relacions intraescalars amb la  part articulació de disciplines (nº 19) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot ESCENARIS D'AULA establint 

relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part articulació de disciplines (nº 29) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FORMULACIÓ DE PREGUNTES i l'entitat del tot PRESA DE DECISIONS 

establint relacions intraescalars amb la  part articulació de disciplines 

(nº 27) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot ESCENARIS D’AULA establint 

relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part acció i la part articulació de disciplines (nº 21) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot ESCENARIS D’AULA establint 
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relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part articulació de disciplines (nº 23) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l’entitat del tot FORMULACIÓ DE PREGUNTES 

i l’entitat del tot ESCENARIS D'AULA establint relacions intraescalars 

amb  la part articulació de disciplines (nº 24). 

 

4.1.6.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

En el bloc Metodologia d'aula eines didàctiques, els fenòmens del món  

(F) i la formulació de preguntes (P) configuren l'àmbit de la 

COMPLEXITAT. Els escenaris d'aula (E ) i la presa de decisions (D) 

configuren l'àmbit ACCIÓ. La participació de diversitat de disciplines 

(PD) configura l'àmbit ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.1)-50 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.1)-49 tenint present els àmbits del bloc: la 

COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  
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Figura(4.1)-50: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. 
Producció inicial (B1). L’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques 

que incorporen. 

 

4.1.6.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc metodologia eines didàctiques és 

un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

inicial ja que: 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com l'ACCIÓ que també estableixen relacions intraescalars 

amb entitats de baix nivell com l'articulació de disciplines (19, 24, 

27),  la complexitat i l'articulació de disciplines (29, 23), la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines (21). 

L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc metodologia eines didàctiques  és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

inicial ja que:  
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Grup B-Producció inicial (B1)
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o és present  en relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com l'articulació de disciplines (18), la complexitat i l'articulació 

de disciplines (17). 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com l'articulació de 

disciplines (19, 24, 27),  la complexitat i l'articulació de 

disciplines (29, 23), la complexitat i l’acció i l’articulació de 

disciplines (21). 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc metodologia eines 

didàctiques és un element que l'alumnat incorpora gens 

satisfactòriament en la producció inicial. 

La Complexitat de baix nivell en el bloc metodologia eines didàctiques 

és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la 

producció inicial ja que: 

o és present  en relacions intraescalars amb una entitat d'alt nivell 

com l'ACCIÓ (17). 

o és present, en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ (23, 29, 21) 

L'acció de baix nivell en el bloc metodologia eines didàctiques és un 

element que l'alumnat incorpora força satisfactòriament en la 

producció inicial ja que: 

o és present puntualment en relacions intraescalars amb dos 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la  

COMPLEXITAT i l'ACCIÓ (21). 
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L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc metodologia eines 

didàctiques és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament 

en la producció inicial ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb una entitat d'alt nivell 

com l'ACCIÓ (18, 17). 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT I 

L'ACCIÓ (19, 24, 27, 23, 29, 21). 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc metodologia eines 

didàctiques són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en la producció inicial ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ que estableixen paral.lelament relacions intraescalars  

amb entitats de baix nivell com l'articulació de disciplines (19, 24, 

27), la complexitat i l'articulació de disciplines (29, 23), la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines (21). 

 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc metodologia eines 

didàctiques són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en la producció inicial ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com l’ACCIÓ (17, 18) que 

estableixen relacions amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i/o l'articulació de disciplines. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i/o l’acció i/o 

l'articulació de disciplines, a on les entitats d'alt nivell com la 
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COMPLEXITAT i l'ACCIÓ (19, 27, 24, 29, 23, 21) estableixen 

paral.lelament relacions interescalars. 

4.1.6.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc metodologia 

d'aula eines didàctiques és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura(4.1)-51: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Producció inicial 
(B1). L’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques que incorporen. 

 

Per al bloc metodologia d'aula eines didàctiques les entitats 

COMPLEXITAT D'ALT NIVELL i ACCIÓ D'ALT NIVELL són presents i 

estableixen relacions interescalars entre elles i intraescalars amb 

entitats de baix nivell de forma satisfactòria. L’entitat ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES D'ALT NIVELL no s’incorpora. 
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3.1.6.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  

 

 

 

 

Figura(4.1)-52: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Producció inicial (B1). L’assignatura en la seva metodologia té 

unes eines didàctiques que incorporen. 

 

4.1.6.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-53: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Producció inicial (B1). 

L’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques que incorporen. 
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4.1.7) Quina presència tenen els blocs que estructuren 

l’instrument d’avaluació en la producció inicial de 

l’alumnat del grup B? (2.1.B.1.1) 

4.1.7.1) en referència a les entitats i relacions que són presents en 

els blocs per a la producció inicial (A1) 

4.7.1.1) Representació gràfica:  entitats i relacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-54: Representació gràfica de les entitats i relacions presents en la 

producció inicial B1. 
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4.1.7.1.2) Text justificatiu dels resultats:  entitats i relacions 

En quan a les entitats que afavoreixen la creació d'espais de diàleg 

disciplinar: 

o La COMPLEXITAT d'alt nivell és incorporada satisfactòriament en 

la majoria dels blocs, excepte en el bloc programació dinamisme 

que s’incorpora poc satisfactòriament i en el bloc metodologia 

d’aula diversitat de sessions i activitats que no s’incorpora gens 

satisfactòriament. 

o L'ACCIÓ d'alt nivell és incorporada satisfactòriament en el bloc 

finalitat epistemologia i en el bloc metodologia d’aula eines 

didàctiques. En el bloc programació dinamisme, contingut diàleg 

disciplinar i en metodologia d’aula eines didàctiques no 

s’incorpora gens satisfactòriament. 

o L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES és incorporada 

satisfactòriament en el bloc contingut diàleg disciplinar. En el 

bloc finalitat epistemologia s’incorpora  força satisfactòriament i 

en el bloc programació dinamisme, metodologia d'aula diversitat 

de sessions i activitats i metodologia d'aula eines didàctiques no 

s’incorpora gens satisfactòriament. 

En quan a les relacions interescalars i intraescalars que afavoreixen la 

creació d'espais de diàleg disciplinar: 

o Les relacions interescalars són processos que s'incorporen 

satisfactòriament en la majoria de blocs, excepte en el bloc 

programació dinamsime i en el bloc metodologia d’aula diversitat 

de sessions i activitats que s’incorpora gens satisfactòriament. 

o Les relacions intraescalars són processos que s'incorporen 

satisfactòriament en la majoria de blocs, excepte en el bloc 
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programació dinamisme que s’incorpora poc satisfactòriament i 

en el bloc metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats 

que s’incorpora gens satisfactòriament. 

En quan als indicadors de creació d’espais de diàleg discipinar 

l’alumnat del grup B en la primera representació incorpora de forma 

més significativa l’indicador finalitat epistemologia, l’indicador 

contingut diàleg disicpinar i l’indicador metodologies d’aula eines 

didàctiques ja que aquests indicadors incorporen relacions 

interescalars i intraescalars de forma satisfactòria. L’indicador finalitat 

epistemologia i l’indicador metodologies d’aula eines didàctiques 

incorporen la relació interescalar i intraescalar entre la complexitat i 

l’acció. L’indicador contingut diàleg disciplinar incorpora la relació 

interescalar i intraescalar entre la complexitat i l’articulació de 

disciplines. 

L’indicador programació dinamisme s’incorpora de forma força  

satisfactòria establint només relacions intraescalars amb la 

complexitat. I l’indicador metodologia d’aula diversitat de sessions i 

activitats no s’incorpora. 
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4.1.7.2) en referència al gradient d’espai de diàleg disciplinar que 

s’incorpora en els blocs per a la producció inicial (B1) 

4.1.7.2.1) Representació de la incorporació del gradient d’espais 

de diàleg disciplinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.1)-55: Representació gràfica de la incorporació del gradient d’espais de diàleg 

disciplinar. 
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DISCIPLINES

COMPLEXITAT

PROGRAMACIÓ Dinàmica

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 
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Incorporació dels emergents del 
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Emergents en cursiva: 
Incorporació de forma puntual.CODI
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4.1.7.2.2) Text justificatiu dels resultats: Espais de diàleg 

disciplinar 

En l’emergència dels espais de diàleg disciplinar l’alumnat del grup B 

en la producció inicial incorpora majoritàriament el bloc finalitat 

epistemològica, contingut diàleg disciplinar i metodologia d’aula eines 

didàctiques. Ja que aquests en el gradient d’espais de diàleg disciplinar 

es situen en l’ espais necessari i no suficients molt fort.   

Per al bloc programació dinàmica l’emegència del diàleg disciplinar és 

menys generador, ja que en el gradient d’espais de diàleg disciplinar 

únicament es situa en l’espai necessari i no suficient fort. 

I el bloc  metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats no 

s’incorpora. 

4.1.7.2.3) Text justificatiu dels resultats: Emergents de diàleg 

disciplinar 

 

L’emergent de diàleg disciplinar que més s’incorpora en  els blocs és la 

relació interescalar i intraescalar entre la complexitat i l’acció que 

estableixen relacions amb la perspectiva escalar macro. I l’emergència 

de l’entitat de la perpsectiva escalar meso complexitat que estableix 

relacions intraescalars amb la perpsectiva escalar macro. 

L’emergent de diàleg disciplinar que més s’incorpora en  els blocs de 

diàleg disciplinar és la relació interescalar i intraescalar entre la 

complexitat i l’acció. Així com l’emergent complexitat. Encara que 

aquests emergents només s’incorporen en dos dels blocs de diàleg 

disciplinar. 
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Annex-4.2: Resultats del grup B. 

Producció final (B2) 

( En referència a la pregunta: (2.1.B.1.2) Quina presència 

tenen els blocs que estructuren l’instrument d’avaluació 

en la producció final de l’alumnat del grup B?) 

 

L’annex 4.2 s’organtiza segons el procés d’avaluació de l’instrument 

d’anàlisi en la producció final del grup B. El qual es centra en: la 

recollida de dades, el tractament de la informació i l’obtenció de 

resultats.  

La recollida de dades correspon a l’anàlisi documental de la producció 

final de l’alumnat del grup B. 

El tractament de la informació es presenta organitzada pels blocs que 

estructuren l’instrument d’anàlisi de l’emergència del diàleg disciplinar: 

Finalitat epistemològica, programació dinàmica, metodologia d’aula 
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diversitat de sessions i activitats, metodologia d’aula eines didàctiques, 

avaluació docent. Per a cada bloc es presenta: la taula d’anàlisi, la taula 

tot i parts, el text descriptiu de la taula tot i parts, la representació 

gràfica del gradient d’espais de diàleg disciplinar i el seu text 

justificatiu, la síntesi de resultats, el canvi escalar de meso-micro a 

macro-meso i la representació dels emergents del gradient d’espais de 

diàleg disciplinar.  

L’obtenció de resultats es vincula a la formulació de la pregunta 

referenciada com a (2.1.B.1.2) i es mostra la representació gràfica i el 

seu text justificatiu. 
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Diapo
sitiva

Nº  
línia

Text Interpretació Bloc Núm

3
001-
035

Diversitat de mirades sobre el fenomen:El calci als 
ossos.Coneixement del medi natural: El model d’ésser viu 
Distingir algunes de les característiques i funcions dels 
éssers vius (nutrició i relació).El model matèria.La 
importància de la funció de relació i de les interaccions que 
es produeixen entre el medi i l’ésser.Les persones i la 
salut.L’ésser humà i la identificació de les parts del cos que 
permeten la relació amb el medi  i una alimentació 
equilibrada.Llengua catalana: Expressió oral i 
escrita.Participar de manera activa i amb interès en les 
interaccions entre els companys, així com respectar les 
intervencions dels altres. Comprensió de textos escrits i 
suports audiovisuals.Educació visual i plàstica:Percebre, 
interpretar, crear i explorar.Interès per la plàstica i per la 
creació de produccions pròpies, així com per interpretar 
diversos elements, imatges o missatges 
audiovisuals.Educació Física:Expressió 
corporal.Descobriment de l’expressió corporal (possibilitats, 
plaer, limitacions...).El cos: imatge i 
percepció.Experimentació del cos a través de diferents 
postures, consciència de l’equilibri, el desequilibri, la 
lateralitat... 

El diàleg disciplinar es un contingut incorporat en la 
proposta didàctica des de l'aproximació als fenòmens del 
mon del calci i els ossos des de diversitat d'àrees 
curriculars com el coneixement del medi natural, la llengua 
catalana i l'educació visual i plàsticai l'educació física. El 
coneixement del medi natural es relaciona amb el model 
d’ésser viu el model matèria, les interaccions entre els 
éssers vius i el medi, les persones i la salut ( una 
alimentació equilibrada). La llengua catalana amb 
l'expressió oral i escrita, la participació activa i responsable 
amb les relacions amb els companys i la comprensió de 
textos escrits i suports audiovisuals.L'educació visual i 
plàstica amb Percebre, interpretar, crear i explorar des de 
la plàstica i la creació de produccions pròpies, o els 
missatges audiovisuals. L'Educació Física amb l' expressió 
corporal, des del descobriment de possibilitats i 
limitatcions del cos, el plaer, la  imatge i percepció de cos i 
l'experimentació del cos a través de diferents postures i 
moviments.

CONTINGUT / Diàleg 
disciplinar

1

4
002-
024

El nostre esquelet té la funció vital d’atorgar estructura al nostre cos, 
de manera que ens podem mantenir en la postura que vulguem; de la 
mateixa manera que certs ossos donen protecció a alguns dels 
òrgans vitals més importants (com ara el crani ens protegeix el cervell 
i les costelles el cor i els pulmons). De tipus d’ossos en trobem molts 
però, en termes generals, podríem dir que en la seva majoria estan 
compostos en un 25% d’aigua, un 45% de minerals i un 30% de 
matèria orgànica. En conseqüència, 2/3 parts dels ossos estan 
formats per matèria inorgànica (m.i). D’aquesta m.i, en destacaríem el 
calci, ja que és l’encarregat de formar i enfortir l’os 
contínuament.Tenint en compte que el nostre cos no és capaç de 
produir calci, cal que li aportem des de l’exterior a través de la ingestió 
de diversos aliments (de manera que assolim els 1.000 – 1.300 mg 
diaris recomanats pels experts). Els aliments que aporten calci en 
més quantitat i de més bona qualitat són els làctics i els seus derivats. 
Tot i això, també conformen una important font de calci alguns 
vegetals com les llegums, les llavors, els fruits secs o les hortalisses 
de color verd intens; així com també el peix, especialment els 
enllaunats amb les seves espines.Un cop hem ingerit algun dels 
aliments esmentats i aquests han seguit el procés de digestió habitual, 
els diferents components dels mateixos passen a l’intestí, en el qual 
poden ser absorbits pel duodè. En el cas del calci de la llet, existeixen 
dos principals encarregats en la seva absorció: d’una banda, el 
fòsfor, que ja és un component mineral d’aquest aliment; i de l’altra, la 
Vitamina D, que produeix el nostre cos quan els raigs del Sol 
incideixen sobre la nostra pell.

El diàleg disciplinar és un contingut incorporat en la 
proposta didàctica des de l'aproximació als 
fenòmens del món des dels models conceptuals de la 
ciència.

CONTINGUT / Diàleg 
disciplinar

2

5
002-
017

Després de la seva absorció, el calci passa a formar part de la sang i, 
per tant, es reparteix per tot el cos. Especialment, una gran part 
d’aquest calci (el 99%) es consumeix a les dents i als ossos. De fet, 
és important tenir en compte que el calci està al nostre cos en 
contínua circulació, per la qual cosa necessitem ingerir una quantitat 
mínima de calci al dia per continuar amb el procés de renovació.
El calci, per poder arribar a l’os, cal que abans passi dels conductes 
sanguinis als canals nutrients situats a l’os esponjós. Una vegada el 
calci ha seguit aquest procés és distribuït i manipulat per diferents 
cèl·lules que desenvolupen vàries funcions. Concretament, trobem 
els Osteocits (encarregats del transport de nutrients dins l’os), els 
Osteoblasts (responsables d’atorgar consistència a l’os i reparar-ne 
els danys) i els Osteoclasts (encarregats de desgastar l’os i així 
modelar-lo). Gràcies a aquestes cèl·lules, els nostres ossos es 
mantenen forts i aprofiten el calci i els altres nutrients que hi arriben a 
través de la sang (com ara el magnesi, l’aigua...).
Finalment, el calci no absorbit a l’intestí continua el seu recorregut f ins 
a l’exterior; mentre que el calci utilitzat en alguna altra part del cos 
acostuma a ser expulsat pel sistema urinari després d’un procés de 
f iltració en els ronyons. 

El diàleg disciplinar és un contingut incorporat en la 
proposta didàctica des de l'aproximació als 
fenòmens del món des dels models conceptuals de la 
ciència.

CONTINGUT / Diàleg 
disciplinar

3

INTERPRETACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ  (PRODUCCIÓ GRUP B2)

4.2.1) Mostra d’anàlisi: interpretació de les produccions 

de l’alumnat. Grup B. Producció final (B2) 

 

Figura(4.2)-1: Taula d’interpretació de les produccions finals de l’alumnat (I). 
Grup B2.   
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Figura(4.2)-2: Taula d’interpretació de les produccions finals de l’alumnat (II). 
Grup B2.   

8
002-
005

Plantejar preguntes investigables sobre característiques i 
canvis observables en els materials i en els objectes 
tecnològics, en els éssers vius, en els ecosistemes 
propers i en la Terra vista com a planeta, identificar 
evidències i extreure conclusions que possibilitin prendre 
decisions per actuar.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques l'aproximació als fenòmens del món  i es 
relacionen amb la formulació de preguntes i la presa 
de decisions

FINALITAT / 
Epistemologia

4

8
006-
008

Explicar els fenòmens amb l’ajuda de models, verificar la 
coherència entre les observacions i l’explicació donada, i 
expressar-la utilitzant diferent canals comunicatius

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques l'aproximació als fenòmens del món i es 
relacionen amb els models i l'expressió per diversitat 
de canals comunicatius 

FINALITAT / 
Epistemologia

5

8
009-
011

Utilitzar el coneixement científic per comprendre 
situacions properes relacionades amb problemàtiques 
ambientals, amb la conservació de la salut o amb l’ús 
d’objectes tecnològics i per prendre decisions coherents 
per actuar amb aquest coneixement.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques el coneixement científic per a identificar 
i prendre decisions per actuar davant situacions 
problemàtiques socials ( medi ambient, salut, 
tecnologia) que són significatives per als infants.

FINALITAT / 
Epistemologia

6

8
012-
013

Valorar la democràcia com a forma de convivència i de 
govern que permet exercir i respectar els drets i deures 
individuals i col·lectius.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques la capacitat de valorar la democràcia a 
partir de la relació entre els drets i els deures 
individuals i col.lectius

FINALITAT / 
Epistemologia

7

8
014-
015

Participar en la vida col·lectiva de la classe, l’escola i la 
localitat, posant en pràctica habilitats socials que 
afavoreixen les relacions interpersonals.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques la construcció d'una participació en la 
societat i la vida col.lectiva ( localitat, escola classe) 
des de les relacions interpersonals.

FINALITAT / 
Epistemologia

8

8
016-
017

Actuar en el marc de projectes col·lectius per resoldre 
problemes i millorar la vida de la comunitat i per promoure 
un vida saludable

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques la resolució de problemes de projectes 
col.lectius per a millorar la societat i la vida 
saludable des de la capacitat d'actuar.

FINALITAT / 
Epistemologia

9

9
002-
005

Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes 
relacionats amb fenòmens i elements significatius de 
l’entorn natural, social i cultural, utilitzant estratègies de 
cerca i tractament de la informació, i analitzar els 
resultats i plantejar solucions alternatives als problemes.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques l'aproximació als fenòmens i es 
relacionen amb el plantejament de preguntes, 
problemàtiques de l'entorn natural, social i cultural i 
la resolució de problemes plantejant solucions 

FINALITAT / 
Epistemologia

10

9
006-
009

Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar 
els continguts de l’àrea de forma personal i creativa, 
seleccionar i interpretar dades expressades per mitjà de 
codis diversos (lingüístics, numèrics, gràfics) i reflexionar 
sobre el propi procés d’aprenentatge.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques la relació entre punts de vista personals i 
creatius i es relaciona amb l'ús de diversitat de 
llenguatges per comunicar  i representar els 
continguts de les àrees curriculars 

FINALITAT / 
Epistemologia

11

9
010-
012

Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el 
material relacionat amb l’experimentació i el treball de 
camp, tant com a eines per obtenir informació, com a 
instruments per aprendre i compartir coneixements.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques la construcció de coneixement a partir 
de compartir informació  i de l'ús responsable i 
creatiu de les TIC i materials d'experimentació i 
treball de camp.

FINALITAT / 
Epistemologia

12

9
013-
016

Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, 
per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir 
del desenvolupament de les competències comunicatives 
pròpies de l’àrea (descripció, explicació, justificació, 
interpretació i argumentació).

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques la construcció de coneixement a partir 
del llenguatge i del desenvolupament de 
competències comunicatives que permeten 
relacionar-se i compartir amb els altres.

FINALITAT / 
Epistemologia

13

9
017-
019

Apreciar el gaudi que comporta arribar a trobar 
explicacions racionals dels fets i problemes que 
s’identifiquen en el nostre entorn i de la utilitat de
l’aplicació de procediments i actituds científiques.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques l'aproximació als fenòmens i es 
relacionen amb amb l'entorn  i les emocions de 
trobar explicacions.

FINALITAT / 
Epistemologia

14
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15
001-
038

Seqüència d’Ensenyament - Aprenentatge.Exploració general :KPSI 
sobre els objectius a assolir.
2. Com són els ossos? - Exploració: representació gràfica d’un os per 
dins i per fora, i posterior posada en comú. - Introducció: observació 
d’un os per dins i per fora. - Estructuració: comparació entre 
l’observació i el dibuix inicial. - Aplicació: observació de diferents tipus 
d’ossos per identif icar regularitats i diferències.
3. Què és el calci i on el trobem? - Exploració: conversa oberta entorn 
el tema. - Introducció: experimentació amb mètode de combustió i 
immersió en medi àcid d’un os.  - Estructuració: resolució individual 
dels dubtes sorgits durant la fase d’exploració.- Aplicació: 
classif icació dels aliments segons contenen o no calci aplicant els 
coneixements i procediments que creguin necessaris per esbrinar-ho.
4. Com arriba el calci als nostres ossos? - Exploració: representació 
gràfica del recorreguts que creuen que fa el calci per arribar a l’os. - 
Introducció: visualització del vídeo i posterior diàleg. - Estructuració: 
escenificació del recorregut del calci f ins als nostres ossos - 
Aplicació: a partir d’una situació problemàtica entorn l’absorció del 
calci, que ells se situïn i ho argumentin.
5. Aplicació general. - Fes un escrit sobre com arriben les proteïnes 
de la carn als nostres músculs. - KPSI sobre els objectius assolits.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques diverses activitats organtizades en 
seqüència d'aprenentatge que es presenten en forma 
de pregunta per treballar els ossos i el calci. I cada 
seqüència incorpora activitats com la representació 
gràfica del dinsi el fora d'un os o la identificació de 
regularitats dels osos, espais per a la conversa, 
pràctiques al laboratori, la classifiació d'aliments 
segons la presència del calci, la visualització d'un 
video, l'escenificació a del recorregut del calci i 
activitats d'aplicació i avaluació que plantegen la 
formulació de preguntes, la resolució de problemes 
significatius per l'alumnat a on se'ls demana prendre 
partit i justificar-ho. L'alumnat com a metodologia 
considera la KPSI, l'ús de representacions gràfiques, 
l'observació, la conversa i el diàleg entre l'alumnat, el 
treball pràctic de laboratori, els processos de classificació 
i comparació,  la visualització d'un viedo, l'escenificació, la 
resolucion de problemes des de la presa de decisions i 
argumentació  per tal de treball els ossos i el calci des del 
model de ciència complexa.

METODOLOGIA / 
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Seqüència d’Ensenyament - Aprenentatge.Exploració 
general :KPSI sobre els objectius a assolir.
2. Com són els ossos? - Exploració: representació gràfica 
d’un os per dins i per fora, i posterior posada en comú. - 
Introducció: observació d’un os per dins i per fora. - 
Estructuració: comparació entre l’observació i el dibuix 
inicial. - Aplicació: observació de diferents tipus d’ossos 
per identificar regularitats i diferències.
3. Què és el calci i on el trobem? - Exploració: conversa 
oberta entorn el tema. - Introducció: experimentació amb 
mètode de combustió i immersió en medi àcid d’un os.  - 
Estructuració: resolució individual dels dubtes sorgits 
durant la fase d’exploració.- Aplicació: classificació dels 
aliments segons contenen o no calci aplicant els 
coneixements i procediments que creguin necessaris per 
esbrinar-ho.
4. Com arriba el calci als nostres ossos? - Exploració: 
representació gràfica del recorreguts que creuen que fa el 
calci per arribar a l’os. - Introducció: visualització del vídeo 
i posterior diàleg. - Estructuració: escenificació del 
recorregut del calci fins als nostres ossos - Aplicació: a 
partir d’una situació problemàtica entorn l’absorció del 
calci, que ells se situïn i ho argumentin.

L'alumnat planteja en les seves propostes didàctiques 
diverses activitats organtizades en seqüència 
d'aprenentatge que es presenten en forma de pregunta per 
treballar els ossos i el calci. I cada seqüència incorpora 
activitats com la representació gràfica del dinsi el fora d'un 
os o la identificació de regularitats dels osos, espais per a 
la conversa, pràctiques al laboratori, la classifiació 
d'aliments segons la presència del calci, la visualització 
d'un video, l'escenificació a del recorregut del calci i 
activitats d'aplicació i avaluació que plantegen la resolució 
de problemes significatius per l'alumnat a on se'ls demana 
prendre partit i justificar-ho.L'alumnat com a 
metodologia considera la formulació de preguntes, 
la KPSI, l'ús de representacions gràfiques, 
l'observació, la conversa i el diàleg entre l'alumnat, 
el treball pràctic de laboratori, els processos de 
classificació i comparació,  la visualització d'un 
viedo, l'escenificació, la resolucion de problemes des 
de la presa de decisions i argumentació  per tal de 
treball els ossos i el calci des del model de ciència 
complexa.
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Com és l'os per dins i per fora? La mestra demana als 
alumnes que, individualment, dibuixin un os (qualsevol) tal 
i com es per fora en la meitat superior d’un full blanc. Un 
cop ho hagin fet, han de fer un esforç d’imaginació per 
dibuixar el mateix os, però representant com és per dins. 
Quan tots els alumnes tenen els seus ossos dibuixats per 
dins i per fora, aquests es pengen a la pissarra, i els 
mateixos nens els van agrupant segons les seves 
semblances. De cada grup de dibuixos, n’haurà de sortir 
un o dos nens a explicar què és el que han dibuixat i per 
què s’ho imaginen així per dins; en definitiva, han de 
descriure i justificar la seva representació.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques diverses activitats per treballar la 
pregunta plantejada entorn al calci i els ossos com la 
representació en forma de dibuix de l'os per dins i 
per fora des d'un treball individual en què es posa en 
joc la imaginaciói una posada en comú col.lectiva a 
on l'alumnat comunica la seva representació 
justificant-la. L'alumnat com a metodologia considera la 
formulació de preguntes,  l'ús de representacions com el 
dibuix posant en joc la imaginació i el treball individual i en 
grup a on l'alumat comunica les seves representacions 
justificant-la per a treballar el fenomen del calci i els ossos 
des del model de ciència complexa. 
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Com és l'os per dins i per fora? La mestra demana als 
alumnes que, individualment, dibuixin un os (qualsevol) tal 
i com es per fora en la meitat superior d’un full blanc. Un 
cop ho hagin fet, han de fer un esforç d’imaginació per 
dibuixar el mateix os, però representant com és per dins. 
Quan tots els alumnes tenen els seus ossos dibuixats per 
dins i per fora, aquests es pengen a la pissarra, i els 
mateixos nens els van agrupant segons les seves 
semblances. De cada grup de dibuixos, n’haurà de sortir 
un o dos nens a explicar què és el que han dibuixat i per 
què s’ho imaginen així per dins; en definitiva, han de 
descriure i justificar la seva representació.

L'alumnat planteja en les seves propostes didàctiques 
diverses activitats per treballar la pregunta plantejada 
entorn al calci i els ossos com la representació en forma 
de dibuix de l'os per dins i per fora des d'un treball 
individual en què es posa en joc la imaginaciói una posada 
en comú col.lectiva a on l'alumnat comunica la seva 
representació justificant-la. L'alumnat com a 
metodologia considera la formulació de preguntes,  
l'ús de representacions com el dibuix posant en joc 
la imaginació i el treball individual i en grup a on 
l'alumat comunica les seves representacions 
justificant-la per a treballar el fenomen del calci i els 
ossos des del model de ciència complexa. 
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Figura(4.2)-3: Taula d’interpretació de les produccions finals de l’alumnat (III). 
Grup B2.   
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D’altra banda, quan cada nen explica la seva 
representació, la mestra pregunta qui no està d’acord. El 
nen que es mostri en desacord, haurà d’argumentar “el per 
què no”. D’aquesta manera, el que intentem és compartir 
els models previs dels nens, de tal manera que tots 
comparteixin amb la resta de la classe allò que saben i 
coneixen. En qualsevol cas, no es pretén buscar 
respostes correctes ni incorrectes, sinó que l’objectiu 
principal és que tots hi participin i, sense por, expressin el 
seu model explicatiu de com és l’os per dins i per fora.

L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques diverses activitats com la representació i  
una conversa o debat orientada a partir de les 
qüestions de la mestra i fonamentada en l'expresssió 
i comunicació dels infants i les seves argumentacions  
per tal de compartir els seus coneixements entorn al 
model explicatiu de la ciència de com és l'os. 
L'alumnat com a metodologia considera la formulació de 
preguntes,  l'ús de representacions, el diàleg i la conversa 
i la justificació i argumentació per tal de compartir els 
coneixements entorn al model explicatiu de la ciència de 
com és l'os.
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D’altra banda, quan cada nen explica la seva 
representació, la mestra pregunta qui no està d’acord. El 
nen que es mostri en desacord, haurà d’argumentar “el per 
què no”. D’aquesta manera, el que intentem és compartir 
els models previs dels nens, de tal manera que tots 
comparteixin amb la resta de la classe allò que saben i 
coneixen. En qualsevol cas, no es pretén buscar 
respostes correctes ni incorrectes, sinó que l’objectiu 
principal és que tots hi participin i, sense por, expressin el 
seu model explicatiu de com és l’os per dins i per fora.

L'alumnat planteja en les seves propostes didàctiques 
diverses activitats com la representació i  una conversa o 
debat orientada a partir de les qüestions de la mestra i 
fonamentada en l'expresssió i comunicació dels infants i 
les seves argumentacions  per tal de compartir els seus 
coneixements entorn al model explicatiu de la ciència de 
com és l'os. L'alumnat com a metodologia considera 
la formulació de preguntes,  l'ús de representacions, 
el diàleg i la conversa i la justificació i argumentació 
per tal de compartir els coneixements entorn al 
model explicatiu de la ciència de com és l'os.
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Pel que fa a l’avaluació, l’activitat en si mateixa (a través 
dels dibuixos i també de les explicacions) serveix per a 
què la mestra pugui avaluar quin és el nivell de partida 
general de la classe; i al mateix temps, esbrinar el model 
explicatiu inicial de cadascun dels nens. Igualment, a 
través d’aquesta activitat d’exploració els nens estan 
realitzant un procés d’autoavaluació, sent conscients de 
què saben i així poder establir connexions significatives 
entre el què saben ara i el què aprendran en les properes 
sessions.

 L'alumnat com a metodologia considera els dibuixos 
i les explicacions dels infants com a eines per a 
conèixer el model explicatiu inicial i promoure 
processos d'avaluació i regulació dels seus 
aprenentatges. L'alumnat com a regulació i avalaució de 
l'aprenentatge planteja activitats com realitzar un dibuix i 
explicar-lo per tal que el docent coneguir el model 
explicatiu inicial dels infants i per tal que els infants iniciïn 
un procés d'auto-regulació dels seus aprenentatges.
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Pel que fa a l’avaluació, l’activitat en si mateixa (a través 
dels dibuixos i també de les explicacions) serveix per a 
què la mestra pugui avaluar quin és el nivell de partida 
general de la classe; i al mateix temps, esbrinar el model 
explicatiu inicial de cadascun dels nens. Igualment, a 
través d’aquesta activitat d’exploració els nens estan 
realitzant un procés d’autoavaluació, sent conscients de 
què saben i així poder establir connexions significatives 
entre el què saben ara i el què aprendran en les properes 
sessions.

 L'alumnat com a metodologia considera els dibuixos i les 
explicacions dels infants com a eines per a conèixer el 
model explicatiu inicial i promoure processos d'avaluació i 
regulació dels seus aprenentatges. L'alumnat com a 
regulació i avalaució de l'aprenentatge planteja 
activitats com realitzar un dibuix i explicar-lo per tal 
que el docent coneguir el model explicatiu inicial 
dels infants i per tal que els infants iniciïn un procés 
d'auto-regulació dels seus aprenentatges.
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De què estan fets els ossos? La classe es divideix en 
grups de quatre al laboratori, de tal manera que aquests 
es mantinguin estables durant les sessions que durarà 
l’activitat. Així, cada grup agafarà un os de la safata on en 
trobaran de diverses mides, tamanys, talls i tipus. L’os 
escollit serà amb el que duran a terme l’experimentació 
per descobrir de què estan fets els ossos.

L'alumnat com a metodologia considera el 
plantejament d'una pregunta que es relaciona amb 
el treball de laboratori experimental i el treball en 
grups reduïts per introduir continguts entorn als 
ossos.
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Figura(4.2)-4: Taula d’interpretació de les produccions finals de l’alumnat (IV). 
Grup B2.   
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La mestra proposa als grups de descobrir de què està fet 
l’os utilitzant vinagre. Cada grup haurà de valorar quina 
quantitat de vinagre utilitzarà (per cobrir l’os o no) i també 
el tipus de recipient que millor els pot anar. Aquesta 
planificació l’hauran d’escriure o dibuixar primer en el full 
de laboratori, per després poder realitzar l’experiment. Un 
cop els grups ja tenen el seu os en les condicions 
escollides, els grups han de consensuar en quins 
moments faran les observacions de l’os en vinagre, quants 
dies a la setmana i quantes vegades cada dia. Aquestes 
decisions, però, les poden anar variant si veuen que no 
són adequades (com per exemple un grup que decideixi 
observar l’os cada dia quatre vegades, si ho considera 
necessari, ho podrà canviar). Les observacions les hauran 
d’anar anotant en el full d’observacions que els facilita la 
mestra, adjuntant dibuixos si ho creuen necessari. 
Després d’estar l’os una setmana en vinagre, cada grup 
disposarà d’un temps determinat per extreure conclusions 
de tot el procés i del resultat, responent les següents 
preguntes que els serviran de guia: 

17

Com era l’os abans de l’experiment i com és ara? Què ha 
canviat? Què continua sent igual? Un cop cada grup hagi 
fet la seva posada en comú, haurà d’explicar a la resta de 
companys el procés experimental que ells han realitzat i a 
quines conclusions han arribat. D’aquesta manera, posen 
a prova la consistència dels seus raonaments i arguments 
davant dels grups que hagin arribat a conclusions 
diferents.

17

La mestra proposa als grups de descobrir de què està fet 
l’os utilitzant vinagre. Cada grup haurà de valorar quina 
quantitat de vinagre utilitzarà (per cobrir l’os o no) i també 
el tipus de recipient que millor els pot anar. Aquesta 
planificació l’hauran d’escriure o dibuixar primer en el full 
de laboratori, per després poder realitzar l’experiment. Un 
cop els grups ja tenen el seu os en les condicions 
escollides, els grups han de consensuar en quins 
moments faran les observacions de l’os en vinagre, quants 
dies a la setmana i quantes vegades cada dia. Aquestes 
decisions, però, les poden anar variant si veuen que no 
són adequades (com per exemple un grup que decideixi 
observar l’os cada dia quatre vegades, si ho considera 
necessari, ho podrà canviar). Les observacions les hauran 
d’anar anotant en el full d’observacions que els facilita la 
mestra, adjuntant dibuixos si ho creuen necessari. 
Després d’estar l’os una setmana en vinagre, cada grup 
disposarà d’un temps determinat per extreure conclusions 
de tot el procés i del resultat, responent les següents 
preguntes que els serviran de guia: 

17

Com era l’os abans de l’experiment i com és ara? Què ha 
canviat? Què continua sent igual? Un cop cada grup hagi 
fet la seva posada en comú, haurà d’explicar a la resta de 
companys el procés experimental que ells han realitzat i a 
quines conclusions han arribat. D’aquesta manera, posen 
a prova la consistència dels seus raonaments i arguments 
davant dels grups que hagin arribat a conclusions 
diferents.
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L'alumnat planteja en les seves propostes 
didàctiques diverses activitats com el treball 
d'experimentació que planifiquen els infants a partir 
de l'establiment d'hipòtesis, de l'elaboració d'un 
disseny exerimental i de la identificació de 
conclusions que posen en joc la  formulació de 
preguntes i la capacitat de prendre decisions per 
treballar el model conceptual de ciència entorn a 
l'os. I activitats que relacinen el trebal individual i 
col.lectiu com una posada en comú des del diàleg 
entre les diferents formes de fer i pensar el procés 
experimental i pensar i justificar i argumentar les 
respostes.  L'alumnat com a metodologia considera el 
disseny d'un experiment que inclou la formulació 
d'hipòtesis i preguntes, l'elaboració d'una pauta 
d'investigació i l'establiment de conclusions que promou 
constantment la presa de decisions per treballar el model 
conceptual de ciència entorn a l'os. També com a 
metodoogia considera l'intercanvi i el diàleg entre grups 
reduïts de treball i el grup aula per a compartir les diferents 
formes de fer i pensar el procés experimental i justificar i 
argumentar les respostes.
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L'alumnat planteja en les seves propostes didàctiques 
diverses activitats com el treball d'experimentació que 
planifiquen els infants a partir de l'establiment d'hipòtesis, 
de l'elaboració d'un disseny exerimental i de la identificació 
de conclusions que posen en joc la  formulació de 
preguntes i la capacitat de prendre decisions  per treballar 
el model conceptual de ciència entorn a l'os. I activitats 
que relacinen el trebal individual i col.lectiu com una 
posada en comú des del diàleg entre les diferents formes 
de fer i pensar el procés experimental i pensar i justificar i 
argumentar les respostes.  L'alumnat com a 
metodologia considera el disseny d'un experiment 
que inclou la formulació d'hipòtesis i preguntes, 
l'elaboració d'una pauta d'investigació i l'establiment 
de conclusions que promou constantment la presa de 
decisions per treballar el model conceptual de 
ciència entorn a l'os. També com a metodoogia 
considera l'intercanvi i el diàleg entre grups reduïts 
de treball i el grup aula per a compartir les diferents 
formes de fer i pensar el procés experimental i 
justificar i argumentar les respostes.
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Figura(4.2)-5: Taula d’interpretació de les produccions finals de l’alumnat (V). 
Grup B2.   
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De què estan fets els ossos?  La segona part de 
l’experiment es realitza amb tot el grup classe per raons 
de seguretat. Així, es realitza la combustió de l’os (és 
preferible que aquest sigui primet, com ara l’os de l’ala del 
pollastre) per part de la mestra, mentre els alumnes 
observen el procés. Primer, però, seria necessari que per 
grups obrissin l’os cru i l’observessin per dins, de tal 
manera que en fer-ho després de cremar-ho poguessin 
distingir millor el que canvia i del que es conserva. De nou, 
per grups, els alumnes hauran de respondre les següents 
preguntes: Com era l’os abans de l’experiment i com és 
ara? Què ha canviat? Què continua sent igual?

L'alumnat en la seva proposta didàctica planteja 
activitats per treballar l'OS com el treball 
experimental  en grup aula com és la combustió d'un 
os i l'observació d'un os per dins per tal de treballar 
el dins i el fora de l'os i allò que es conserva i 
canvia. I activitats en grups de treball e reduïts com 
la recerca a les preguntes plantejades. L'alumnat com 
a metodologia considera el treball experimental  entorn a 
l'os,  com és la seva combustió, l'observació d'un os per 
dins per tal de treballar el dins i el fora de l'os i allò que es 
conserva i canvia. Aquest consdiera el treball en grup aula 
i el treball en grups reduïts per tal de buscar respostes a 
les preguntes plantejades.
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De què estan fets els ossos?  La segona part de 
l’experiment es realitza amb tot el grup classe per raons 
de seguretat. Així, es realitza la combustió de l’os (és 
preferible que aquest sigui primet, com ara l’os de l’ala del 
pollastre) per part de la mestra, mentre els alumnes 
observen el procés. Primer, però, seria necessari que per 
grups obrissin l’os cru i l’observessin per dins, de tal 
manera que en fer-ho després de cremar-ho poguessin 
distingir millor el que canvia i del que es conserva. De nou, 
per grups, els alumnes hauran de respondre les següents 
preguntes: Com era l’os abans de l’experiment i com és 
ara? Què ha canviat? Què continua sent igual?

L'alumnat en la seva proposta didàctica planteja activitats  
per treballar l'OS com el treball experimental  en grup aula 
com és la combustió d'un os i l'observació d'un os per dins 
per tal de treballar el dins i el fora de l'os i allò que es 
conserva i canvia. I activitats en grups de treball e reduïts 
com la recerca a les preguntes plantejades.L'alumnat 
com a metodologia considera el treball experimental  
entorn a l'os,  com és la seva combustió, l'observació 
d'un os per dins per tal de treballar el dins i el fora 
de l'os i allò que es conserva i canvia. Aquest 
consdiera el treball en grup aula i el treball en grups 
reduïts per tal de buscar respostes a les preguntes 
plantejades.
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Quan ja s’han fet els dos experiments, s’obre un debat 
conjunt sobre les coincidències i diferències entre els 
diferents tipus d’ossos, de tal manera que els alumnes 
esdevinguin conscients que tots els ossos, sigui quina 
sigui la seva forma o procedència, estan fets del mateix. 
 D’altra banda, també pretenem que els alumnes observin 
de què estan fets els ossos, de tal manera que puguin 
observar on trobem el calci en els ossos i quina funció té. 
Per guiar aquest debat, es partirà de les següents 
preguntes que plantejarà la mestra: Quina creieu que és la 
part més dura i resistent de l’os? Per què? Quan i com ho 
heu pogut observar? Per què creieu que els ossos 
necessiten del calci? Com explicaríeu que és important 
incloure el calci en la nostra alimentació?

L'alumnat en la seva proposta didàctica planteja 
activitats per treballar l'OS com el treball 
experimental i un debat orientat a partir de la 
formulació de preguntes per tal de compartir punts 
de vista entre els infants i treballar el model científic, 
connectant-lo amb l'alimentació dels infants. L'alumnat 
com a metodologia considera el treball experimental, el 
diàleg entre punts de vista i la formulació de preguntes per 
a compartir el model científic i treballar l'os i el calci 
relacionar-lo amb la seva alimentació.
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Quan ja s’han fet els dos experiments, s’obre un debat 
conjunt sobre les coincidències i diferències entre els 
diferents tipus d’ossos, de tal manera que els alumnes 
esdevinguin conscients que tots els ossos, sigui quina 
sigui la seva forma o procedència, estan fets del mateix. 
 D’altra banda, també pretenem que els alumnes observin 
de què estan fets els ossos, de tal manera que puguin 
observar on trobem el calci en els ossos i quina funció té. 
Per guiar aquest debat, es partirà de les següents 
preguntes que plantejarà la mestra: Quina creieu que és la 
part més dura i resistent de l’os? Per què? Quan i com ho 
heu pogut observar? Per què creieu que els ossos 
necessiten del calci? Com explicaríeu que és important 
incloure el calci en la nostra alimentació?

L'alumnat en la seva proposta didàctica planteja activitats 
per treballar l'os com el treball experimental i un debat 
orientat a partir de la formulació de preguntes per tal de 
compartir punts de vista entre els infants i treballar el 
model científic, connectant-lo amb l'alimentació dels 
infants.L'alumnat com a metodologia considera el 
treball experimental, el diàleg entre punts de vista i 
la formulació de preguntes per a compartir el model 
científic i  treballar l'os i el calci i  relacionar-lo amb 
la seva alimentació.
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Figura(4.2)-6: Taula d’interpretació de les produccions finals de l’alumnat (VI). 
Grup B2.   
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Per avaluar l’activitat la mestra utilitzarà una pauta 
d’observació, de tal manera que tindrà en compte tant 
l’avaluació del grup com també la implicació i el treball 
individual de cada nen en l’activitat. Sobretot es valoraran 
aspectes com la participació en les activitats, l’aportació 
d’idees, la iniciativa a l’hora de fer propostes, 
l’organització del treball, la implicació en el propi 
aprenentatge...

L'alumnat com a regulació i avaluació de 
l'aprenentatge planteja una pauta d'observació 
individual i de gru a on recull la participació , la 
implicació, l'aportació d'idees, l'iniciativa de 
propostes o l'organtizació del treball dels infants

AVALUACIÓ/ Docent 30
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Representació corporal de com arriba el calci als nostres 
ossos.Una vegada els alumnes hagin vist el vídeo sobre el 
recorregut del calci en el nostre cos, individualment 
hauran d’escriure els espais per on passa el calci per 
arribar als ossos, tot relacionant-los amb els personatges 
o elements de major rellevància. Tot seguit, en grups de 5 
membres es fa una posada en comú sobre les idees 
recollides per cada alumne. Per acabar de compartir les 
idees del vídeo cada grup explica les seves i complementa 
amb les dels companys.

L'alumnat en la seva proposta didàctica planteja 
activitats com el visionament d'un video sobre el 
recorregut del calci al cos i els ossos i activitats 
individuals i en grup de reflexió, negociació de punts 
de vista i enriquiment d'idees. L'alumnat com a 
metodologia considera recursos audiovisuals com un vídeo 
del recorregut del calci als ossos en el cos i la relació 
entre el treball individual i col.lectiu per a refelxionar, 
negociar entre punts de vista i enriquir-se entre les idees 
dels infants.
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Representació corporal de com arriba el calci als nostres 
ossos.Una vegada els alumnes hagin vist el vídeo sobre el 
recorregut del calci en el nostre cos, individualment 
hauran d’escriure els espais per on passa el calci per 
arribar als ossos, tot relacionant-los amb els personatges 
o elements de major rellevància. Tot seguit, en grups de 5 
membres es fa una posada en comú sobre les idees 
recollides per cada alumne. Per acabar de compartir les 
idees del vídeo cada grup explica les seves i complementa 
amb les dels companys.

L'alumnat en la seva proposta didàctica planteja activitats 
com el visionament d'un video sobre el recorregut del calci 
al cos i els ossos i activitats individuals i en grup de 
reflexió, negociació de punts de vista i enriquiment 
d'idees.L'alumnat com a metodologia considera 
recursos audiovisuals com un vídeo del recorregut 
del calci als ossos en el cos i la relació entre el 
treball individual i col.lectiu per a refelxionar, 
negociar entre punts de vista i enriquir-se entre les 
idees dels infants.
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Amb els mateixos grups de cinc es realitzarà una 
representació a través de l’expressió corporal entorn el 
fenomen. Així, el recorregut del calci es dividirà en cinc 
parts: 1. De l’exterior a la boca. 2. De la boca a l’estómac. 
3. De l’estómac a l’intestí. 4. De l’intestí a la sang.5. De la 
sang a l’os.
i es farà un senzill sorteig per números amb l’objectiu de 
repartir les diferents fases. Se’ls donarà el context 
següent: s’han d’imaginar que són nens que no poden 
parlar, i han d’explicar la fase del recorregut del calci que 
els hagi tocat sense parlar, escriure ni dibuixar. Així 
doncs, ho hauran d’explicar amb el seu cos. Després de 
tenir prou temps per preparar-se les representacions amb 
el guiatge i els consells del mestre, es posarà en pràctica 
aquesta petita escenificació davant de la resta del grup i 
en l’ordre que indiquen els números, de manera que al 
final els nens i nenes hagin pogut observar tot el procés 
d’absorció del calci en el nostre cos.

El diàleg disciplinar és un contingut incorporat en la 
proposta didàctica  en  l'aproximació al fenomen del 
recorregut del calci incorporant l'entrada del calci al 
cos i els seus processos dins el cos a partir de la 
representació a través de l'expressió corporal i la 
contextualització de l'activitat, incorporant la 
imaginació i la investigació en l'expressió corporal 
per explicar el procés d'absorció del calci i la seva 
escenificació mitjançant el treball en grups i  entre el 
grup aula. L'alumnat com a metodologia considera l'ús de 
la representació del fenòmen del recorregut del calci en el 
cos i l'ús de l'expresssió corporal en contextos d'aula 
imaginaris i que contemplen la investigació i l'organització 
dels infants en grus de treball per escenificar com entra el 
calci al cos i quin és el seu procés dins el cos.

CONTINGUT / Diàleg 
disciplinar
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Amb els mateixos grups de cinc es realitzarà una 
representació a través de l’expressió corporal entorn el 
fenomen. Així, el recorregut del calci es dividirà en cinc 
parts: 1. De l’exterior a la boca. 2. De la boca a l’estómac. 
3. De l’estómac a l’intestí. 4. De l’intestí a la sang.5. De la 
sang a l’os.
i es farà un senzill sorteig per números amb l’objectiu de 
repartir les diferents fases. Se’ls donarà el context 
següent: s’han d’imaginar que són nens que no poden 
parlar, i han d’explicar la fase del recorregut del calci que 
els hagi tocat sense parlar, escriure ni dibuixar. Així 
doncs, ho hauran d’explicar amb el seu cos. Després de 
tenir prou temps per preparar-se les representacions amb 
el guiatge i els consells del mestre, es posarà en pràctica 
aquesta petita escenificació davant de la resta del grup i 
en l’ordre que indiquen els números, de manera que al 
final els nens i nenes hagin pogut observar tot el procés 
d’absorció del calci en el nostre cos.

El diàleg disciplinar és un contingut incorporat en la 
proposta didàctica  en  l'aproximació al fenomen del 
recorregut del calci incorporant l'entrada del calci al cos i 
els seus processos dins el cos a partir de la representació 
a través de l'expresssio corporal i la contextualització de 
l'activitat, incorporant la imaginació i la investigació en 
l'expressió corporal per explicar el procés d'absorció del 
calci i la seva escenificació mitjançant el treball en grups i  
entre el grup aula. L'alumnat com a metodologia 
considera l'ús de la representació del fenòmen del 
recorregut del calci en el cos i l'ús de l'expresssió 
corporal en contextos d'aula imaginaris i que 
contemplen la investigació i l'organització dels 
infants en grus de treball per escenificar com entra el 
calci al cos i quin és el seu procés dins el cos.
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Figura(4.2)-7: Taula d’interpretació de les produccions finals de l’alumnat (VII). 
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Representació corporal de com arriba el cacli als nostres 
ossos.Per tal de realitzar l’avaluació, es passarà a cada 
grup un full en què hauran de respondre a diversos ítems 
sobre la representació dels companys, així com també 
sobre la seva pròpia representació i tot el procés de 
creació. Hauran de puntuar de la següent manera: amb un 
3 si ho valoren com a Molt, un 2 si ho valoren com a 
Bastant, i un 1 si ho valoren com a Poc.Un cop tots els 
grups tinguin les graelles d’avaluació emplenades, els 
grups consensuaran primer i després es farà una posada 
en comú, de manera que cada grup haurà de destacar un 
aspecte positiu i un de millorable de cada representació 
(de la seva també) davant de la resta dels companys.

L'alumnat en la seva proposta didàctica planteja 
activitats com una representació utilizant l'expressió 
corporal per a explicar el recorregut del calci als 
ossos i activitats d'avaluació com una pauta 
d'autoavaluació del treball dels grups i del grup aula 
i una activitat de diàleg entre els infants per a 
destacar elements positius i propostes a 
millor. L'alumnat com a metodologia considera recursos 
com l'ús de representacions a partir de l'expressió corporal 
per a explicar el recorregut del calci als ossos, pautes 
d'autoavalaució del grup i el grup aula i la conversa i el 
diàleg entre els ifnats per a destacar elements positius i 
propostes de millora.L'alumnat com a regulació i avaluació 
de  la representació que produeix cada grup d'infants 
planteja una graella d'elements per valorar qualitativament, 
primer en grups de treball i posteriorment amb el grup aula 
a partir d'una posada en comú amb l'objectiu de destacar 
elements positius i elements de millora.
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Representació corporal de com arriba el cacli als nostres 
ossos.Per tal de realitzar l’avaluació, es passarà a cada 
grup un full en què hauran de respondre a diversos ítems 
sobre la representació dels companys, així com també 
sobre la seva pròpia representació i tot el procés de 
creació. Hauran de puntuar de la següent manera: amb un 
3 si ho valoren com a Molt, un 2 si ho valoren com a 
Bastant, i un 1 si ho valoren com a Poc.Un cop tots els 
grups tinguin les graelles d’avaluació emplenades, els 
grups consensuaran primer i després es farà una posada 
en comú, de manera que cada grup haurà de destacar un 
aspecte positiu i un de millorable de cada representació 
(de la seva també) davant de la resta dels companys.

L'alumnat en la seva proposta didàctica planteja activitats 
com una representació utilizant l'expressió corporal per a 
explicar el recorregut del calci als ossos i activitats 
d'avaluació com una pauta d'autoavaluació del treball dels 
grups i del grup aula i una activitat de diàleg entre els 
infants per a destacar elements positius i propostes a 
millor.L'alumnat com a metodologia considera 
recursos com l'ús de representacions a partir de 
l'expressió corporal per a explicar el recorregut del 
calci als ossos, pautes d'autoavalaució del grup i el 
grup aula i la conversa i el diàleg entre els ifnats per 
a destacar elements positius i propostes de 
millora. L'alumnat com a regulació i avaluació de  la 
representació que produeix cada grup d'infants planteja 
una graella d'elements per valorar qualitativament, primer 
en grups de treball i posteriorment amb el grup aula a 
partir d'una posada en comú amb l'objectiu de destacar 
elements positius i elements de millora.
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Representació corporal de com arriba el cacli als nostres 
ossos.Per tal de realitzar l’avaluació, es passarà a cada 
grup un full en què hauran de respondre a diversos ítems 
sobre la representació dels companys, així com també 
sobre la seva pròpia representació i tot el procés de 
creació. Hauran de puntuar de la següent manera: amb un 
3 si ho valoren com a Molt, un 2 si ho valoren com a 
Bastant, i un 1 si ho valoren com a Poc.Un cop tots els 
grups tinguin les graelles d’avaluació emplenades, els 
grups consensuaran primer i després es farà una posada 
en comú, de manera que cada grup haurà de destacar un 
aspecte positiu i un de millorable de cada representació 
(de la seva també) davant de la resta dels companys.

L'alumnat en la seva proposta didàctica planteja activitats 
com una representació utilizant l'expressió corporal per a 
explicar el recorregut del calci als ossos i activitats 
d'avaluació com una pauta d'autoavaluació del treball dels 
grups i del grup aula i una activitat de diàleg entre els 
infants per a destacar elements positius i propostes a 
millor.L'alumnat com a metodologia considera recursos 
com l'ús de representacions a partir de l'expressió corporal 
per a explicar el recorregut del calci als ossos, pautes 
d'autoavalaució del grup i el grup aula i la conversa i el 
diàleg entre els ifnats per a destacar elements positius i 
propostes de millora.L'alumnat com a regulació i 
avaluació de  la representació que produeix cada 
grup d'infants planteja una graella d'elements per 
valorar qualitativament, primer en grups de treball i 
posteriorment amb el grup aula a partir d'una posada 
en comú amb l'objectiu de destacar elements 
positius i elements de millora.
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Figura(4.2)-8: Taula d’interpretació de les produccions finals de l’alumnat (VIII). 
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Amb qui estàs més dacord? Un cop els alumnes ja han comprès el 
procés d’absorció del calci en el nostre cos, se’ls presenta la següent 
situació problema: A l’escola, els nens de primer estan treballant el 
calci de la llet i jugant al pati en Joan li diu als seus amics que ell, quan 
es pren la llet, les seves dents absorbeixen el calci directament quan 
té la llet a la boca. La Maria, la seva millor amiga, l’intenta explicar que 
això és impossible, perquè primer cal que fem la digestió; però no hi 
ha manera, en Joan no se la creu.Qui creus que té raó? Perquè? Què 
els explicaries tu al Joan i a la Maria per resoldre el seu problema? 
Tingues en compte tot allò que hem après sobre el calci i la llet. A 
partir d’una lectura conjunta de la situació problema i del plantejament i 
resolució dels dubtes que puguin sorgir entorn aquesta, cada alumne 
haurà de respondre les qüestions plantejades individualment per 
escrit i adjuntant dibuixos si creuen que així complementaran millor els 
seus arguments.Amb qui estàs més d'acord?A continuació, quan els 
alumnes ja han f inalitzat les seves argumentacions per escrit, la 
mestra demana que aixequin la mà els alumnes que creuen que en 
Joan té raó, es fa un recompte, s’apunta i es fa el mateix amb els 
nens que creuen que la raó la té la Maria. Seguidament, la mestra 
demana a alguns voluntaris que comparteixin els seus arguments amb 
el grup, amb l’objectiu de poder arribar a una posició comuna davant 
del conflicte. 

L'alumnat en la seva proposta didàctica planteja 
activitats com la formulació de preguntes i el 
plantejament d'una situació quotidianat als infants 
com una conversa entre infants al pati d'una escola 
per a plantejar una situació probelma entorn al calci 
i el cos humà que demana que l'alumna es posicioni 
argumentant la seva opció i justificant la seva 
resposta utilitzant el llenguatge escrit i el dibuix. I 
una activitat com una posada en comú per tal de 
compartir els punts de vista dels infants i ocnstruir 
una visió compartida .L'alumnat com a metodologia 
considera recursos com la creació de situacions 
quotidianes als infants com una conversa en un pati d'una 
escola que plantegen preguntes i situacions problema 
entorn al fenomen del cacli i els osos i demanant a 
l'alumnat prendre decisions i opcions des de 
l'argumentació i l'ús de recursos com el dibuix i el discrus 
escrit. Com a metodologia també utiliza la conversa i el 
diàleg entre els ifants per tal d'intercanviar punts de vista i 
construir i compartir una solució conjunta.
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Amb qui estàs més dacord? Un cop els alumnes ja han comprès el 
procés d’absorció del calci en el nostre cos, se’ls presenta la següent 
situació problema: A l’escola, els nens de primer estan treballant el 
calci de la llet i jugant al pati en Joan li diu als seus amics que ell, quan 
es pren la llet, les seves dents absorbeixen el calci directament quan 
té la llet a la boca. La Maria, la seva millor amiga, l’intenta explicar que 
això és impossible, perquè primer cal que fem la digestió; però no hi 
ha manera, en Joan no se la creu.Qui creus que té raó? Perquè? Què 
els explicaries tu al Joan i a la Maria per resoldre el seu problema? 
Tingues en compte tot allò que hem après sobre el calci i la llet. A 
partir d’una lectura conjunta de la situació problema i del plantejament i 
resolució dels dubtes que puguin sorgir entorn aquesta, cada alumne 
haurà de respondre les qüestions plantejades individualment per 
escrit i adjuntant dibuixos si creuen que així complementaran millor els 
seus arguments.Amb qui estàs més d'acord?A continuació, quan els 
alumnes ja han f inalitzat les seves argumentacions per escrit, la 
mestra demana que aixequin la mà els alumnes que creuen que en 
Joan té raó, es fa un recompte, s’apunta i es fa el mateix amb els 
nens que creuen que la raó la té la Maria. Seguidament, la mestra 
demana a alguns voluntaris que comparteixin els seus arguments amb 
el grup, amb l’objectiu de poder arribar a una posició comuna davant 
del conflicte. 

L'alumnat en la seva proposta didàctica planteja activitats 
com la formulació de preguntes i el plantejament d'una 
situació quotidianat als infants com una conversa entre 
infants al pati d'una escola per a plantejar una situació 
probelma entorn al calci i el cos humà que demana que 
l'alumna es posicioni argumentant la seva opció i 
justificant la seva resposta utilitzant el llenguatge escrit i el 
dibuix. I una activitat com una posada en comú per tal de 
compartir els punts de vista dels infants i ocnstruir una 
visió compartida.L'alumnat com a metodologia 
considera recursos com la creació de situacions 
quotidianes als infants com una conversa en un pati 
d'una escola que plantegen preguntes i situacions 
problema entorn al fenomen del cacli i els osos i 
demanant a l'alumnat prendre decisions i opcions 
des de l'argumentació i l'ús de recursos com el 
dibuix i el discrus escrit. Com a metodologia també 
utiliza la conversa i el diàleg entre els ifants per tal 
d'intercanviar punts de vista i construir i compartir 
una solució conjunta.
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Per tal d’avaluar el procés d’E-A, la mestra demanarà als 
alumnes que, en el mateix full on han exposat els seus 
arguments, comentin si han après més coses amb la 
posada en comú i si, gràcies a aquesta, ara veuen el 
conflicte dels dos amics de manera diferent. Igualment, la 
mestra avaluarà dels escrits el contingut i la forma, 
valorant si els alumnes han sabut aplicar els 
coneixements adquirits a la nova situació i si han estat 
capaços de reconsiderar les seves idees inicials a través 
de la posada en comú.

L'alumnat com a regulació i avaluació de 
l'aprenentatge planteja activitats per a recollir de 
forma escrit les argumentacions dels infants entorn a 
la resolució d'una situació, l'autoavaluació dels 
infants i la incorporació de nous punts de vista 
després de realitzar una posada en comú.

AVALUACIÓ/ Docent 40

23
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Per finalitzar amb aquest treball i tal com vam fer en 
l’anterior semestre, ens agradaria compartir les nostres 
reflexions de grup sobre la tasca que hem realitzat durant 
aquest semestre. Així, un cop més destacarem els punts 
positius i els millorables de la feina que hem dut a terme.

La programació de la proposta didàctica es  planteja 
com a millorable des de l'autorefelxió dels elements 
positius i els elements que cal canviar i des de 
compartir reflexions i tasques com a grup.
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Figura(4.2)-9: Taula d’interpretació de les produccions finals de l’alumnat (IX). 
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D’aquesta manera, pel que fa als aspectes positius, hem 
de dir que ens hem organitzat millor la feina que no pas 
l’anterior trimestre, de manera que no se’ns ha acumulat 
tot el que havíem de fer per l’últim moment. D’altra banda, 
tots els membres del grup hem participat activament en la 
planificació i creació de la Unitat Didàctica, de tal manera 
que el que aquí presentem és el resultat de debats, 
discussions i diàlegs per arribar a una seqüenciació on 
tots i totes ens sentíssim satisfets.

L'alumnat com a metodologia considera el treball en 
grup des de l'organtizació dels individus i la 
participació de tots considerant la unitat didàctica 
com el resultat d'un procés creatiu, de debats i 
discussions, un procés i un resultat que l'alumnat 
valoren personalment com a satisfactòri.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

42

23
012-
018

En canvi, pel que fa als aspectes millorables, creiem que 
podríem haver aprofitat les tutories per resoldre alguns 
dubtes que ens han sorgit durant l’elaboració del treball, ja 
fos presencialment o via e-mail. D’aquesta manera potser 
hauríem resolt aquests petits problemes amb més facilitat 
i rapidesa que no pas resolent-los nosaltres, tal com hem 
fet. Igualment, en un inici ens va costar una mica 
començar la UD, ja que no ens va resultar fàcil fer-nos una 
idea per avançat del que seria. Un cop vam tenir fet 
l’esquema d’activitats, però, la resta de la feina va venir 
rodada.

La programació de la proposta didàctica planteja 
que aquesta podria ser millorable en quan a 
l'optimització de recursos de l'assignatura com les 
tutories per tal de resoldre amb més productivitat 
problemes apareguts en la realització del treball i 
que ha anat decidint el grup. L'alumnat valora que  
la programació a l'inici va ser difícil fins que van 
tenir l'estructura  i la seqüenciació de la unitat 
didàctica.

PROGRAMACIÓ / 
Dinamisme

43

3
019-
022

En conclusió, estem molt contents i satisfets amb tot el 
procés d’elaboració de la Unitat Didàctica, així com també 
amb el resultat final. A més, creiem que aquest treball ens 
podrà ser molt útil de cara a un futur com a possible 
material didàctic que podrem adaptar al grup-classe amb 
què estiguem treballant.  

La programació de la proposta didàctica  planteja un 
punt de partida que és adaptable  en el seu futur 
professional i valoren el procés i el resultat final de 
l'elaboració de la unitat didàctica des de la satisfació 
i l'alegria.

PROGRAMACIÓ / 
Dinamisme

44

Figura(4.2)-10: Taula d’interpretació de les produccions finals de l’alumnat (X). 
Grup B2.   
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L'assignatura té 
una  finalitat 
epistemològica 
que incorpora re

fe
rè

nc
ia

No s'afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'acció (a) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad) re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S' afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

 ( ø )

L'assignatura té 
una  finalitat 
epistemològica 
que incorpora re

fe
rè

nc
ia

La presentació del 
fenomen no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Els fenòmens del 
món (F)

4

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN i es relacionen 
amb la formulació de 
preguntes (c ) i LA 
PRESA DE 
DECISIONS (D, a)

14

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació als 
FENÒMENS i es 
relacionen amb amb 
l'entorn  (a) i les 
emocions de trobar 
explicacions.(ad)

Els fenòmens del 
món (F)

5

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN i es relacionen 
amb els models (c ) i 
l'expressió per 
diversitat de canals 
comunicatius (a)

Grup B-Producció inicial (B2)L’ASSIGNATURA TÉ UNA FINALITAT EPISTEMOLÒGICA QUE INCORPORA:

Figura(4.2)-11: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té una finalitat epistemològica que 
incorpora. 
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Els fenòmens del 
món (F)

10

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació als 
FENÒMENS i es 
relacionen amb el 
plantejament de 
preguntes (c ), 
problemàtiques de 
l'entorn natural, 
social i cultural (a) i 
LA RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 
PLANTEJANT 
SOLUCIONS (D, a)

L'assignatura té 
una  finalitat 
epistemològica 
que incorpora re

fe
rè

nc
ia

La formulació de la 
presa de decisions 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia
La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La presa de 
decisions (D)

4

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c ) i es 
relacionen amb la 
formulació de 
preguntes (c ) i LA 
PRESA DE 
DECISIONS 

6

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques el 
coneixement científic 
(c ) per a identificar i 
PRENDRE 
DECISIONS per 
actuar davant 
situacions 
problemàtiques 
socials ( medi 
ambient, salut, 
tecnologia) ((a) que 
són significatives per 
als infants (a) .

9

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques la 
RESOLUCIÓ de 
problemes de 
PROJECTES 
COL.LECTIUS (RV, 
ad) per a millorar la 
societat ( a) i la vida 
saludable des de LA 
CAPACITAT 
D'ACTUAR.

La presa de 
decisions (D)

10

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques 
l'aproximació als 
FENÒMENS (F ) i es 
relacionen amb el 
plantejament de 
preguntes (c ), 
problemàtiques de 
l'entorn natural, 
social i cultural (a) i 
LA RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 

Figura(4.2)-12: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 
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L'assignatura té 
una  finalitat 
epistemològica 
que incorpora re

fe
rè

nc
ia

La presentació de la 
relació entre punts 

de vista no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La relació entre 
punts de vista (RV)

7

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques la 
capacitat de valorar 
la democràcia a 
partir de LA 
RELACIÓ ENTRE 
ELS DRETS I ELS 
DEURES 
INDIVIDUALS I 
COL.LECTIUS

8

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques la 
construcció d'una 
participació en la 
societat i la vida 
col.lectiva (a) ( 
localitat, escola 
classe) des de LES 
RELACIONS 
INTERPERSONALS.

12

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques la 
construcció de 
coneixement a partir 
de COMPARTIR 
INFORMACIÓ  i de 
l'ús responsable i 
creatiu (c ) de les 
TIC i materials 
d'experimentació i 
treball de camp. (a)

11

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques LA 
RELACIÓ ENTRE 
PUNTS DE VISTA 
PERSONALS  i 
creatius (c ) i es 
relaciona amb l'ús de 
diversitat de 
llenguatges per 
comunicar  (a) i 
representar (ad) els 
continguts de les 
àrees curriculars (ad)

La relació entre 
punts de vista (RV)

9

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques la 
RESOLUCIÓ de 
problemes de 
PROJECTES 
COL.LECTIUS   per a 
millorar la societat ( 
a) i la vida saludable 
des de LA 
CAPACITAT 
D'ACTUAR (D, a).

La relació entre 
punts de vista (RV)

13

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques la 
construcció de 
coneixement a partir 
del llenguatge i del 
desenvolupament de 
competències 
comunicatives (a) 
que permeten 
RELACIONAR-SE I 
COMPARTIR AMB 
ELS ALTRES .

Figura(4.2)-13: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 
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c a ad F D RV

1 1 7

1 2 1 8

1 2 1 13

1 1 3 1 12

1 1 3 1 14

1 1 3 1 5

1 2 4 1 6

1 1 2 5 1 11

1 3 1 1 4

1 3 1 1 9

1 1 4 1 1 10
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codi

N OM EN C LA T UR A : 

F(fenòmens del món), D (Presa de decisions), RV (Relació  entre punts de vista).

L’ASSIGNATURA TÉ UNA FINALITAT EPISTEMOLÒGICA QUE INCORPORA:

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)

4.2.2.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.2.2.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura(4.2)-14: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. 
Producció final (B2). L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 
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c a ad F D RV

• 7

• • • 8

• • • 13

• • • • 12

• • • • 14

• • • • 5

• • • • 6

• • • • • 11

• • • • 4

• • • • 9

• • • • • 10
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codi

L’ASSIGNATURA TÉ UNA FINALITAT EPISTEMOLÒGICA QUE INCORPORA:

PARTS
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F(fenòmens del món), D (Presa de decisions), RV (Relació  entre punts de vista).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)

• ••••••••
Menys complex Més complex

Presencia d’entitats i relacions

•Presència
d’una entitat •Presència de més d’una entitat

•Incorporació de relacions entre 
entiitas

CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT

4.2.2.2.2) Taules tot i parts: freqüència gràfica 
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Figura(4.2)-15: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Producció 
final (B2). L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 

 

4.2.2.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

PRESÈNCIA DE LES ENTITATS DEL TOT 

• Hi ha presència de l'entitat del tot RELACIÓ ENTRE PUNTS DE 

VISTA. (nº 7). 

RELACIONS ENTRE PARTS I UNA ENTITAT DEL TOT 

• Hi ha presència de l'entitat del tot RELACIÓ ENTRE PUNTS DE 

VISTA establint relacions intraescalars amb la part acció. (nº 8, nº 13). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot RELACIÓ ENTRE PUNTS DE 

VISTA establint relacions intraescalars amb la relació interescalar entre 

la part complexitat i la part acció. (nº 12). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot FENÒMENS DEL MÓN 

establint relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

acció i la part articulació de disciplines. (nº 14). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot FENÒMENS DEL MÓN 

establint relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la acció. (nº 5). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot PRESA DE DECISIONS 

establint relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la acció. (nº 6). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot RELACIÓ ENTRE PUNTS DE 

VISTA establint relacions intraescalars amb la relació interescalar entre 

la part complexitat i la part acció i la part articulació de disciplines. 

(nº11). 
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RELACIONS ENTRE PARTS I 1<ENTITAT<TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot PRESA DE DECISIONS 

establint relacions intraescalars amb la part complexitat (nº4). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

PRESA DE  DECISIONS i l'entitat del tot RELACIÓ ENTRE PUNTS DE 

VISTA establint relacions intraescalars amb la part acció (nº 9). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot PRESA DE  DECISIONS 

establint relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

la part complexitat i la part acció (nº 10). 

 

4.2.2.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

En el bloc Finalitat epistemològica, els fenòmens del món  (F) 

configuren l'àmbit de la COMPLEXITAT, la presa de decisions (D) 

configuren l'àmbit ACCIÓ i la relació entre punts de vista (RV) configura 

l'àmbit ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.1)-16 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.1)-15 tenint present els àmbits del bloc: la 

COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  

 

 



Annex-4:. Resultats Grup B                                                                                                            133 (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-16: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. 
Producció final (B2). L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 

 

4.2.2.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc finalitat epistemològica es és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

final ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb altres entitats de baix 

nivell com la complexitat i l’acció (5), l'acció i l'articulació de 

disciplines (14). 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com l'ACCIÓ que també estableixen relacions intraescalars 

amb entitats de baix nivell com la complexitat (4), la complexitat i 

l'acció (10). 

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o 
relació entre 

les parts

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Relació entre 
les parts i una 

entitat tot

Relació entre 
les parts i 

1<entitat<tot

Relació entre les  
parts i suma de les 

entitats del tot

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o relació entre la complexitat i/o 
l’acció i/o l’articulació de disciplines de baix 

nivell

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

Relació entre la COMPLEXITAT o l’ACCIÓ o 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori

7  7  
14 14 

5 5 

11 11 

8 8 

13 13 

66

12 12 

9 9 

10 10 

4 4 

Menys complex Més complex

REPRESENTACIÓ DEL GRADIENT D’ESPAIS DE DIÀLEG DISCIPLINAR

L’ASSIGNATURA TÉ UNA FINALITAT EPISTEMOLÒGICA QUE INCORPORA:

Grup B-Producció final (B2)
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L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc finalitat epistemològica és un element que 

l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció final  ja que:  

o és present en relacions intraescalars amb altres entitats de baix 

nivell com la complexitat i l’acció (6). 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat (4), la 

complexitat i l'acció (10). 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que també 

estableixen relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com l’acció (9). 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc finalitat 

epistemològica es és un element que l'alumnat incorpora força 

satisfactòriament en la producció final  ja que:  

o és present com a entitat sense establir relacions (7). 

o és present en relacions intraescalars amb altres entitats de baix 

nivell com l’acció (8, 13), la complexitat i l’acció (12), la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines (11). 

o és present, puntualment,  en relacions interescalars amb altres 

entitats d'alt nivell com l’ACCIÓ que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com l'acció (9). 

La Complexitat de baix nivell en el bloc finalitat epistemològica és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

final  ja que: 
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o és present  en relacions intraescalars amb una entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (5) o l’ACCIÓ (6) o l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (12, 11). 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ  (4, 10). 

L'acció de baix nivell en el bloc finalitat epistemològica és un element 

que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció final ja que: 

o és present  en relacions intraescalars amb una entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (5, 14) o l’ACCIÓ (6) o l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (8, 13, 12, 11). 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ (10) o l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (9). 

L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc finalitat 

epistemològica és un element que l'alumnat incorpora força 

satisfactòriament en la producció final ja que: 

o és present  en relacions intraescalars amb una entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (14) o  l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

(11). 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc finalitat 

epistemològica  són processos que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament  en la producció final  ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ que estableixen paral.lelament relacions intraescalars  

amb entitats de baix nivell com la complexitat (4), la complexitat i 

l'acció (10). 
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o és present entre entitats d'alt nivell com l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ 

DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament relacions 

intraescalars  amb entitats de baix nivell com l'acció (9). 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc finalitat 

epistemològica són processos que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament  en la producció final ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT (14,5) 

o l’ACCIÓ (6) o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (8,13,12,11) que 

estableixen relacions amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i/o l’acció i/o l'articulació de disciplines. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i/o l'acció, a on les 

entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT I l'ACCIÓ (4, 10) que 

estableixen paral.lelament relacions interescalars. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com l'acció, a on les entitats d'alt nivell com 

l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (9) que estableixen 

paral.lelament relacions interescalars. 
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4.2.2.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc finalitat 

epistemològica és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 Figura(4.2)-17: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Producció final (B2). 
L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 

 

Per al bloc finalitat epistemològica les entitats COMPLEXITAT D'ALT 

NIVELL i l’ACCIÓ D'ALT NIVELL i ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

D'ALT NIVELL són presents i estableixen relacions interescalars entre 

elles i intraescalars amb entitats de baix nivell. LA COMPLEXITAT I 

L’ACCIÓ D’ALT NIVELL s’incorporen de  forma satisfactòria i 

l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES de forma força satisfactòria per tenir 

una presència puntual en les relacions interescalars i intraescalars.  
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ARTICULACIÓ DE 
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Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 
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Relació entre la COMPLEXITAT o l’ACCIÓ o 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell
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ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

 

4.2.2.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-18: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té una finalitat 

epistemològica que incorpora. 

 

4.2.2.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-19: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Producció final (B2). L’assignatura 

té una finalitat epistemològica que incorpora. 
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L'assignatura 
té una  
programació 
dinàmica que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

No s'afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'acció (a) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad) re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S' afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

 ( ø )

L'assignatura 
té una  
programació 
dinàmica que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 
creativitat no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 

creativitat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 

creativitat afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 

creativitat afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 

creativitat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 

creativitat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 

creativitat afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La introducció de la 
innovació i la 

creativitat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Innovació i 
creativitat (I)

44

La programació de la 
proposta didàctica  
planteja UN PUNT 
DE PARTIDA QUE 
ÉS ADAPTABLE EN 
EL SEU FUTUR 
PROFESSIONAL  i 
valoren el procés i el 
resultat final de 
l'elaboració de la 
unitat didàctica des 
de la satisfació i 
l'alegria.(ad)

41

La programació de la 
proposta didàctica 
es  planteja com a  
MILLORABLE DES 
DE 
L'AUTOREFLEXIÓ 
dels elements 
positius i ELS 
ELEMENTS QUE 
CAL CANVIAR (D, a)  
i des de compartir 
reflexions i tasques 
com a grup.(ad)

Grup B-Producció inicial (B2)L’ASSIGNATURA TÉ UNA PROGRAMACIÓ DINÀMICA QUE INCORPORA:

Figura(4.2)-20: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té una programació dinàmica que 
incorpora. 
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Innovació i 
creativitat (I)

43

La programació de la 
proposta didàctica 
planteja que aquesta 
PODRIA SER 
MILLORABLE en 
quan a l'optimització 
de recursos de 
l'assignatura com les 
tutories (ad) per tal 
de resoldre amb més 
productivitat 
problemes apareguts 
en la realització del 
treball i que HA 
ANAT DECIDINT EL 
GRUP (D, a). 
L'alumnat valora que  
la programació a 
l'inici va ser difícil 
(ad) fins que van tenir 
l'estructura  i la 
seqüenciació de la 
unitat didàctica.

L'assignatura 
té una  
programació 
dinàmica que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Presa de 
decisions (D)

41

La programació de la 
proposta didàctica 
es  planteja com a  
MILLORABLE DES 
DE 
L'AUTOREFLEXIÓ (I, 
c) dels elements 
positius i ELS 
ELEMENTS QUE 
CAL CANVIAR   i 
des de compartir 
reflexions i tasques 
com a grup.(ad)

Figura(4.2)-21: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 
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Presa de 
decisions (D)

43

La programació de la 
proposta didàctica 
planteja que aquesta 
PODRIA SER 
MILLORABLE (I, 
c)en quan a 
l'optimització de 
recursos de 
l'assignatura com les 
tutories (ad) per tal 
de resoldre amb més 
productivitat 
problemes apareguts 
en la realització del 
treball i que HA 
ANAT DECIDINT EL 
GRUP . L'alumnat 
valora que  la 
programació a l'inici 
va ser difícil (ad) fins 
que van tenir 
l'estructura  i la 
seqüenciació de la 
unitat didàctica.

L'assignatura 
té una  
programació 
dinàmica que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 

disciplines no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

Figura(4.2)-22: Taula d’anàlisi (III). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 
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4.2.3.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.2.3.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura(4.2)-23: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. 
Producció final (B2). L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 
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L’ASSIGNATURA TÉ UNA PROGRAMACIÓ DINÀMICA QUE INCORPORA:

PARTS

RELACIONS

TOT

codi

R
E

LA
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N
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E
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T
S

• ••••••••
Menys complex Més complex

Presencia d’entitats i relacions

•Presència
d’una entitat •Presència de més d’una entitat

•Incorporació de relacions entre 
entiitas

CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT

4.2.3.2.2) Taules tot i parts: freqüència gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura(4.2)-24: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Producció 
final (B2). L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 

 

4.2.3.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

RELACIONS ENTRE PARTS i UNA ENTITAT DEL TOT 

• Hi ha presència de l'entitat del tot INNOVACIÓ I CREATIVITAT 

establint relacions intraescalars amb la part articulació de disciplines. 

(nº 44) 
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RELACIONS ENTRE PARTS i 1<ENTITAT<TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

INNOVACIÓ I CREATIVITAT i l'entitat del tot PRESA DE  DECISIONS 

establint relacions intraescalars amb la part articulació de disciplines. 

(nº 41, nº 43) 

4.2.3.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

En el bloc Programació dinamisme, la innovació i la creativitat (I) 

configuren l'àmbit de la COMPLEXITAT, la presa de decisions (D) 

configuren l'àmbit ACCIÓ i la participació de diversitat de disciplines 

(PD) l'àmbit ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.1)-25 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.1)-24 tenint present els àmbits del bloc: la 

COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura(4.2)-25: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. 
Producció final (B2). L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 
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disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 
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4343

Menys complex Més complex

REPRESENTACIÓ DEL GRADIENT D’ESPAIS DE DIÀLEG DISCIPLINAR

L’ASSIGNATURA TÉ UNA PROGRAMACIÓ DINÀMICA QUE INCORPORA:

Grup B-Producció final (B2)
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4.2.3.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc programació dinamisme és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

final  ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb entitats  de baix nivell 

com  l'articulació de disciplines (44). 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com l'ACCIÓ que també estableixen relacions intraescalars 

amb entitats de baix nivell com l'articulació de disciplines (41, 

43). 

L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc programació dinamisme és un element que 

l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció final ja que:  

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com l'articulació de 

disciplines (41, 43). 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc programació 

dinamisme és un element que l'alumnat incorpora gens 

satisfactòriament en la producció final. 

La Complexitat de baix nivell en el bloc programació dinamisme és un 

element que l'alumnat incorpora gens satisfactòriament en la 

producció final. 

L'acció de baix nivell en el bloc programació dinamisme és un element 

que l'alumnat incorpora gens satisfactòriament en la producció final. 
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L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc programació 

dinamisme és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament 

en la producció final  ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb una entitat d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (44) 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ (41, 43) 

 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc programació 

dinamisme  són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en la producció final ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ que estableixen paral.lelament relacions intraescalars  

amb entitats de baix nivell com l'articulació de disciplines (41, 

43). 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc programació 

dinamisme  són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en la producció final ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT que 

estableixen relacions amb entitats de baix nivell com l'articulació 

de disciplines (44). 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com l'articulació de disciplines, a on les 

entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT I l'ACCIÓ (41, 43) 

estableixen paral.lelament relacions interescalars. 
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4.2.3.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc finalitat 

epistemològica és la següent: 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-26: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Producció final (B2). 
L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 

Per al bloc programació dinàmica les entitats COMPLEXITAT D'ALT 

NIVELL i ACCIÓ D'ALT NIVELL són presents i estableixen relacions 

interescalars entre elles i intraescalars amb entitats de baix nivell de 

forma satisfactòria. L'entitat ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES no té 

presència. 
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4.2.3.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-27: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té una programació 

dinàmica que incorpora. 

4.2.3.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-28: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Producció final (B2). L’assignatura 

té una programació dinàmica que incorpora. 
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L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

No s'afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe
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nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) re
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ia S' afavoreix 
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amb l'acció (a) re

fe
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ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad) re
fe
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nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S' afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

 ( ø )

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia
La presentació del 

fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Els fenòmens 
del món (F)

2

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
ALS FENÒMENS 
DEL MÓN des dels 
MODELS 
CONCEPTUALS DE 
LA CIÈNCIA (M, c).

1

El diàleg disciplinar 
(...) des de 
l'aproximació als 
FENÒMENS DEL MÓN 
(...) DIVERSITAT 
D'ÀRRES 
CURRICULARS (PD, 
ad) com el 
coneixement del medi 
natural, la llengua 
catalana, l'educació 
visual i plàstica i 
l'educació física. (...)  
amb el MODEL 
ÉSSER VIU , MODEL 
MATÈRIA,(M, c) (...) 
LES PERSONES I LA 
SALUT (S,a) (...) 
l'EXPRESSIÓ ORAL I 
ESCRITA (C,a), LA 
PARTICIPACIÓ 
ACTIVA i (...) amb LES 
RELACIONS AMB ELS 
COMPANYS (RV, ad) 
(...) crear i explorar (...) 
i la creació de 
produccions pròpies, 
(c ) (..) amb l' 
expressió corporal, 
(...) el plaer (ad) (...)

Els fenòmens 
del món (F)

3

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
ALS FENÒMENS 
DEL MÓN (F, c)des 
dels MODELS 
CONCEPTUALS DE 
LA CIÈNCIA.

33

El diàleg disciplinar 
és (...) en  
l'aproximació al 
FENOMEN DEL 
RECORREGUTL DEL 
CALCI incorporant 
l'ENTRADA DEL 
CALCI AL COS I ELS 
SEUS PROCESSOS 
DINS EL COS (M, c) a 
partir de LA 
REPRESENTACIÓ (R, 
ad) a través de 
l'EXPRESSIÓ 
CORPORAL (PD, ad) i 
la contextualització de 
l'activitat (a), 
incorporant la 
imaginació i la 
investigació (c) en 
l'expressió corporal 
per explicar el procés 
d'absorció del calci i 
la seva escenificació 
mitjançant EL 
TREBALL EN GRUPS 
I ENTRE EL GRUP 
AULA.(RV, ad)

Grup B-Producció inicial (B2)L’ASSIGNATURA TÉ COM A CONTINGUT EL DIÀLEG DISCIPLINAR QUE INCORPORA:

4.2.4) Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té com 

a contingut el diàleg disciplinar incorpora: 

4.2.4.1) Resultats de l’anàlisi: Taules d’anàlisi  

Figura(4.2)-29: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té com a 
contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 
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L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
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La formulació de 
preguntes  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
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ia La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
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La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
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La formulació de 
preguntes  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)
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nc
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La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)
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rè
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La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
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rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La formulació de 
preguntes (P)

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual  

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
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ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
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ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

El model 
conceptual (M)

2

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
ALS FENÒMENS 
DEL MÓN (F, c)des 
dels MODELS 
CONCEPTUALS DE 
LA CIÈNCIA.

1

El diàleg disciplinar 
(...) des de 
l'aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c) (...) 
DIVERSITAT D'ÀRRES 
CURRICULARS (PD, 
ad) com el 
coneixement del medi 
natural, la llengua 
catalana, l'educació 
visual i plàstica i 
l'educació física. (...)  
amb el MODEL ÉSSER 
VIU , MODEL 
MATÈRIA, (...) LES 
PERSONES I LA 
SALUT (S,a) (...) 
l'EXPRESSIÓ ORAL I 
ESCRITA (C,a), LA 
PARTICIPACIÓ 
ACTIVA i (...) amb LES 
RELACIONS AMB ELS 
COMPANYS (RV, ad) 
(...) crear i explorar (...) 
i la creació de 
produccions pròpies, 
(c ) (..) amb l' 
expressió corporal, 
(...) el plaer (ad) (...)

Figura(4.2)-30: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té com a 
contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 
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El model 
conceptual (M)

3

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat en la 
proposta didàctica 
des de l'aproximació 
ALS FENÒMENS 
DEL MÓN (F, c)des 
dels MODELS 
CONCEPTUALS DE 
LA CIÈNCIA.

33

El diàleg disciplinar 
és (...) en  
l'aproximació al 
FENOMEN DEL 
RECORREGUT DEL 
CALCI  (F, c) 
incorporant 
l'ENTRADA DEL CALCI 
AL COS I ELS SEUS 
PROCESSOS DINS EL 
COS a partir de LA 
REPRESENTACIÓ (R, 
ad) a través de 
l'EXPRESSIÓ 
CORPORAL (PD, ad) i 
la contextualització de 
l'activitat (a), 
incorporant la 
imaginació i la 
investigació (c) en 
l'expressió corporal 
per explicar el procés 
d'absorció del calci i 
la seva escenificació 
mitjançant EL 
TREBALL EN GRUPS 
I ENTRE EL GRUP 
AULA.(RV, ad)

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia
La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La societat (S) 1

El diàleg disciplinar 
(...) des de 
l'aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c) (...) 
DIVERSITAT D'ÀRRES 
CURRICULARS (PD, 
ad) com el 
coneixement del medi 
natural, la llengua 
catalana, l'educació 
visual i plàstica i 
l'educació física. (...)  
amb el MODEL 
ÉSSER VIU , MODEL 
MATÈRIA,(M,c) (...) 
LES PERSONES I LA 
SALUT (...) 
l'EXPRESSIÓ ORAL I 
ESCRITA (C,a), LA 
PARTICIPACIÓ 
ACTIVA i (...) amb LES 
RELACIONS AMB ELS 
COMPANYS (RV, ad) 
(...) crear i explorar (...) 
i la creació de 
produccions pròpies, 
(c ) (..) amb l' 
expressió corporal, 
(...) el plaer (ad) (...)

Figura(4.2)-31: Taula d’anàlisi (III). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té com a 
contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 
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L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La presa de 
decisions (D)

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a)
re

fe
rè

nc
ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

El comunicar (C 
)

 1

El diàleg disciplinar 
(...) des de 
l'aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c) (...) 
DIVERSITAT D'ÀRRES 
CURRICULARS (PD, 
ad) com el 
coneixement del medi 
natural, la llengua 
catalana, l'educació 
visual i plàstica i 
l'educació fís ica. (...)  
amb el MODEL 
ÉSSER VIU , MODEL 
MATÈRIA,(M,c) (...) 
LES PERSONES I LA 
SALUT (S,a) (...) 
l'EXPRESSIÓ ORAL I 
ESCRITA , LA 
PARTICIPACIÓ 
ACTIVA i (...) amb LES 
RELACIONS AMB ELS 
COMPANYS (RV, ad) 
(...) crear i explorar (...) 
i la creació de 
produccions pròpies, 
(c ) (..) amb l' 
expressió corporal, 
(...) el plaer (ad) (...)

Figura(4.2)-32: Taula d’anàlisi (IV). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té com a 
contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 



Annex-4:. Resultats Grup B                                                                                                            153 (4) 

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 

de vista no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La relació entre 
punts de vista 
(RV)

1

El diàleg disciplinar 
(...) des de 
l'aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c) (...) 
DIVERSITAT D'ÀRRES 
CURRICULARS (PD, 
ad) com el 
coneixement del medi 
natural, la llengua 
catalana, l'educació 
visual i plàstica i 
l'educació física. (...)  
amb el MODEL 
ÉSSER VIU , MODEL 
MATÈRIA,(M,c) (...) 
LES PERSONES I LA 
SALUT (S,a) (...) 
l'EXPRESSIÓ ORAL I 
ESCRITA (C, a) , LA 
PARTICIPACIÓ 
ACTIVA i (...) amb LES 
RELACIONS AMB ELS 
COMPANYS (...) crear i 
explorar (...) i la 
creació de 
produccions pròpies, 
(c ) (..) amb l' 
expressió corporal, 
(...) el plaer (ad) (...)

La relació entre 
punts de vista 
(RV)

33

El diàleg disciplinar 
és (...) en  
l'aproximació al 
FENOMEN DEL 
RECORREGUT DEL 
CALCI  (F, c) 
incorporant 
l'ENTRADA DEL 
CALCI AL COS I ELS 
SEUS PROCESSOS 
DINS EL COS (M, c) a 
partir de LA 
REPRESENTACIÓ (R, 
ad) a través de 
l'EXPRESSIÓ 
CORPORAL (PD, ad) i 
la contextualització de 
l'activitat (a), 
incorporant la 
imaginació i la 
investigació (c) en 
l'expressió corporal 
per explicar el procés 
d'absorció del calci i 
la seva escenificació 
mitjançant EL 
TREBALL EN GRUPS I 
ENTRE EL GRUP 
AULA.

Figura(4.2)-33: Taula d’anàlisi (V). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té com a 
contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 
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L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 

disciplines no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

1

El diàleg disciplinar (...) 
des de l'aproximació als 
FENÒMENS DEL MÓN (F, 
c) (...) DIVERSITAT 
D'ÀRRES 
CURRICULARS com el 
coneixement del medi 
natural, la llengua 
catalana, l'educació 
visual i plàstica i 
l'educació f ísica. (...)  
amb el MODEL ÉSSER 
VIU , MODEL 
MATÈRIA,(M,c) (...) LES 
PERSONES I LA SALUT 
(S,a) (...) l'EXPRESSIÓ 
ORAL I ESCRITA (C, a) , 
LA PARTICIPACIÓ 
ACTIVA i (...) amb LES 
RELACIONS AMB ELS 
COMPANYS (RV, ad) (...) 
crear i explorar (...) i la 
creació de produccions 
pròpies, (c ) (..) amb l' 
expressió corporal, (...) 
el plaer (ad) (...)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

33

El diàleg disciplinar 
és (...) en  
l'aproximació al 
FENOMEN DEL 
RECORREGUT DEL 
CALCI  (F, c) 
incorporant 
l'ENTRADA DEL 
CALCI AL COS I ELS 
SEUS PROCESSOS 
DINS EL COS (M, c) a 
partir de LA 
REPRESENTACIÓ (R, 
ad) a través de 
l'EXPRESSIÓ 
CORPORAL i la 
contextualització de 
l'activitat (a), 
incorporant la 
imaginació i la 
investigació (c) en 
l'expressió corporal 
per explicar el procés 
d'absorció del calci i 
la seva escenificació 
mitjançant EL 
TREBALL EN GRUPS 
I ENTRE EL GRUP 
AULA.(RV, ad) 

Figura(4.2)-34: Taula d’anàlisi (VI). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té com a 
contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 
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L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La 
Representació 

(R )
33

El diàleg disciplinar 
és (...) en  
l'aproximació al 
FENOMEN DEL 
RECORREGUT DEL 
CALCI  (F, c) 
incorporant 
l'ENTRADA DEL 
CALCI AL COS I ELS 
SEUS PROCESSOS 
DINS EL COS (M, c) a 
partir de LA 
REPRESENTACIÓ a 
través de 
l'EXPRESSIÓ 
CORPORAL (PD, ad) i 
la contextualització de 
l'activitat (a), 
incorporant la 
imaginació i la 
investigació (c) en 
l'expressió corporal 
per explicar el procés 
d'absorció del calci i 
la seva escenificació 
mitjançant EL 
TREBALL EN GRUPS 
I ENTRE EL GRUP 
AULA.(RV, ad) 

Figura(4.2)-35: Taula d’anàlisi (VII). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té com a 
contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 
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c a ad F P M S D C RV PD R

2 1 1 2

2 1 1 3

1 1 7 1 1 1 1 1 33

1 1 8 1 1 1 1 1 1 1

codi
R

E
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N
S
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P
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T
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E
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N
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T

R
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E

N
T

IT
A

T
S

 D
E

L 
T

O
T

N OM EN C LA T UR A : 

F(Fenòmens del món), P (Formulació de preguntes), M  (M odel conceptual), S(Societat), D (Presa de decisions), C(Comunicar), RV (Relació  
entre punts de vista), PD (Participació diversitat de disciplines), R(Representar).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)

L’ASSIGNATURA TÉ COM A CONTINGUT EL DIÀLEG DISCIPLINAR QUE INCORPORA:

PARTS

RELACIONS

R
E
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R
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4.2.4.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.2.4.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-36: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. 
Producció final (B2). L’assignatura té una com a contingut el diàleg disciplinar que 

incorpora. 
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c a ad F P M S D C RV PD R

•
• • 2

•
• • 3

• • • • • • • • 33

• • • • • • • • • 1

L’ASSIGNATURA TÉ COM A CONTINGUT EL DIÀLEG DISCIPLINAR QUE INCORPORA:

codi

R
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N OM EN C LA T UR A : 

F(Fenòmens del món), P  (Formulació de preguntes), M  (M odel conceptual), S(Societat), D (Presa de decisions), C(Comunicar), RV (Relació entre punts de vista), PD (Participació 
diversitat de disciplines), R(Representar).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)

PARTS

RELACIONS

TOT

4.2.4.2.2) Taules tot i parts: freqüència gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-37: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Producció 
final (B2). L’assignatura té com a contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 

 

4.2.4.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

RELACIONS ENTRE ENTITATS DEL TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre les entitats del 

tot FENÒMENS DEL MÓN i MODEL CONCEPTUAL (nº2, nº 3) 

 

 

• ••••••••
Menys complex Més complex

Presencia d’entitats i relacions

•Presència
d’una entitat •Presència de més d’una entitat

•Incorporació de relacions entre 
entiitas

CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT
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RELACIONS ENTRE PARTS I 1<ENTITAT<TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre les entitats del 

tot FENÒMENS DEL MÓN i MODEL CONCEPTUAL i RELACIÓ ENTRE 

PUNTS DE VISTA i PARTICIPACIÓ DE DIVERSITAT DE DISCIPLINES i 

REPRESENTACIÓ establint relacions intraescalars amb la relació 

interescalar entre la part complexitat i  la part acció. (nº 33) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre les entitats del 

tot FENÒMENS DEL MÓN i MODEL CONCEPTUAL i SOCIETAT I 

COMUNICAR I RELACIÓ ENTRE PUNTS DE VISTA i PARTICIPACIÓ DE 

DIVERSITAT DE DISCIPLINES establint relacions intraescalars amb la 

relació interescalar entre la part complexitat i  la part articulació de 

disciplines. (nº 1) 

4.2.4.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

En el bloc Contingut diàleg disciplinar els fenòmens del món  (F), la 

formulació de preguntes (P) i la presència de models conceptuals (M) 

configuren l'àmbit de la COMPLEXITAT. La societat (S), la presa de 

decisions (D) i la comunicació (C ) configuren l'àmbit ACCIÓ. La relació 

entre punts de vista (RV), la participació de diversitat de disciplines (PD) 

i la representació (R ) configuren l'àmbit ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.1)-38 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.1)-37 tenint present els àmbits del bloc: la 

COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  
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Figura(4.2)-38: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. 
Producció final (B2). L’assignatura té com a contingut el diàleg disciplinar que 

incorpora. 

 

4.2.4.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc contingut diàleg disciplinar és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

final ja que: 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com a entitat d’alt nivell (2, 3) sense establir relacions 

intraescalars. 

o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat i 

l'acció (33). 

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o 
relació entre 

les parts

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Relació entre 
les parts i una 

entitat tot

Relació entre 
les parts i 

1<entitat<tot

Relació entre les  
parts i suma de les 

entitats del tot

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o relació entre la complexitat i/o 
l’acció i/o l’articulació de disciplines de baix 

nivell

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

Relació entre la COMPLEXITAT o l’ACCIÓ o 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori

2  2  

3  3  

11 33 33 

Menys complex Més complex

REPRESENTACIÓ DEL GRADIENT D’ESPAIS DE DIÀLEG DISCIPLINAR

L’ASSIGNATURA TÉ UN CONTINGUT DIÀLEG DISCIPLINAR QUE INCORPORA:

Grup B-Producció final (B2)
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o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

l'ACCIÓ  i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que també 

estableixen relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i l'articulació de disciplines (1). 

L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc contingut diàleg disciplinar és un element 

que l'alumnat incorpora força satisfactòriament en la producció final  

ja que: 

o és present, puntualment en relacions interescalars amb altres 

entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES que també estableixen relacions intraescalars amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i l'articulació de 

disciplines (1). 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc contingut diàleg 

disciplinar és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament 

en la producció final ja que: 

o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

la COMPLEXITAT que també estableixen relacions intraescalars 

amb entitats de baix nivell com la complexitat i l'acció (33). 

o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

la COMPLEXITAT i l'ACCIÓ que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat i 

l'articulació de disciplines (1). 

La Complexitat de baix nivell en el bloc contingut diàleg disciplinar  és 

un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

final ja que: 
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o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (33). 

o és present en relacions intraescalars amb tres entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (1). 

L'acció de baix nivell en el bloc contingut diàleg disciplinar és un 

element que l'alumnat incorpora força satisfactòriament en la 

producció final ja que: 

o és present, puntualment, en relacions intraescalars amb dos 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (33). 

L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc contingut diàleg 

disciplinar  és un element que l'alumnat incorpora força 

satisfactòriament en la producció final. 

o és present, puntualment,  en relacions intraescalars amb tres 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i L'ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (1). 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc contingut diàleg 

disciplinar són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en la producció final ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament 

relacions intraescalars  amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l'acció (33). 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen 
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paral.lelament relacions intraescalars  amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i l'articulació de disciplines (1). 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc contingut diàleg 

disciplinar són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en la producció final ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i l'acció, a on les 

entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i l'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (33) estableixen paral.lelament relacions 

interescalars. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i l'articulació de 

disciplines, a on les entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (1) estableixen 

paral.lelament relacions interescalars. 

4.2.4.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc contingut diàleg 

disciplinar és la següent: 

 

 

 

 

 

Representació i focalització dels
resultats del bloc contingut diàleg

disciplinar. Grup B2 IAIEadacADAC

RELACIONSENTITATS

IAIEadacADAC

RELACIONSENTITATS

Molt
Satisfactori

SatisfactoriForça
Satisfactori

Poc
Satisfactori

Gens 
satisfactori

Molt
Satisfactori

SatisfactoriForça
Satisfactori

Poc
Satisfactori

Gens 
satisfactori

IE (Relacions
interescalars)
IA (Relacions
intraescalars)

c (complexitat)
a (acció)

ad (articulació
de disciplines)

C (Complexitat)
A (Acció)

AD (Articulació
de disciplines)

RELACIONSENTITATS DE 
BAIX NIVELL

ENTITATS 
D’ALT NIVELL

IE (Relacions
interescalars)
IA (Relacions
intraescalars)

c (complexitat)
a (acció)

ad (articulació
de disciplines)

C (Complexitat)
A (Acció)

AD (Articulació
de disciplines)

RELACIONSENTITATS DE 
BAIX NIVELL

ENTITATS 
D’ALT NIVELL

CODI

complexitat

Relació entre 
les parts i 

1<entitat<tot

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

11 33 33 

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

2  2  

3  3  
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Figura(4.2)-39: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Producció final (B2). 
L’assignatura té com a contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 

Per al bloc contingut diàleg disciplinar les entitats COMPLEXITA D'ALT 

NIVELL, i ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES D'ALT NIVELL són presents 

com a entitats, establint relacions  interescalars i relacions 

intraescalars de forma satisfactòria. L’entitat ACCIÓ D’ALT NIVELL 

s’incorpora establint relacions interescalars i intraescalars de forma 

força satisfactoria. 

4.2.4.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-40: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura té com a contingut el diàleg 

disciplinar que incorpora. 

4.2.4.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 
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Figura(4.2)-41: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Producció final (B2). L’assignatura 

té com a contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

No s'afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'acció (a) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad) re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S' afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

 ( ø )   

L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia
La presentació del 

fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Els fenòmens 
del món (F)

31

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja activitats 
com EL 
VISIONAMENT D'UN 
VÍDEO (E, a) sobre 
EL RECORREGUT 
DEL CALCI AL COS 
I EL OSSOS i 
activitats individuals i 
en grup de reflexió, 
negociació de punts 
de vista i enriquiment 
d'idees.(ad)

15

L'alumnat planteja 
(...) en forma de 
pregunta ( c) per 
treballar ELS 
OSSOS I EL CALCI. 
I (...) com la 
representació gràfica 
(ad) del DINS I EL 
FORA D'UN OS O 
LA IDENTIFICACIÓ 
DE REGULARITATS 
DELS OSSOS (M, c) 
, espais per a la 
conversa (a) , 
PRÀCTIQUES AL 
LABORATORI (E, a), 
(...), LA 
VISUALITZACIÓ 
D'UN VÍDEO, 
l'ESCENIFICACIÓ 
DEL RECORREGUT 
DEL CALCI (E, a) i 
activitats d'aplicació i 
avaluació que 
plantegen LA 
RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 
SIGNIFICATIUS (S, 
a) per l'alumnat a on 
se'ls demana prendre 
partit i justificar-ho 
(a)

Grup B-Producció inicial (B2)L’ASSIGNATURA EN LA SEVA METODOLOGIA PRESENTA DIVERSITAT DE SESSIONS I ACTIVITATS QUE INCORPOREN:

4.2.5) Grup B. Producció final (B2). L’assignatura en la 

seva metodologia presenta diversitat de sessions i 

activitats que incorporen: 

3.2.5.1) Resultats de l’anàlisi: Taules d’anàlisi  

Figura(4.2)-42: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura presenta una 
diversitat de sessions i activitats que incorpora. 
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Els fenòmens 
del món (F)

17

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques diverses 
activitats per treballar 
la pregunta 
plantejada entorn al 
CALCI I ELS 
OSSOS com la 
representació en 
forma de dibuix (ad) 
de l'OS PER DINSI 
PER FORA (M, c)  
des d'un treball 
individual en què es 
posa en joc la 
imaginació (c ) i una 
posada en comú 
col.lectiva (ad) a on 
l'alumnat comunica 
la seva representació 
justificant-la (a).

Els fenòmens 
del món (F)

19

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques diverses 
activitats com la 
representació (ad) i  
una conversa o debat 
(a) orientada a partir 
de les qüestions (c ) 
de la mestra i 
fonamentada en 
l'expresssió i 
comunicació dels 
infants (a) i les seves 
argumentacions  per 
tal de compartir els 
seus coneixements 
(ad) entorn al 
MODEL EXPLICATIU 
DE LA CIÈNCIA (M, 
c) de com és l'ÓS .

Els fenòmens 
del món (F)

24

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques diverses 
activitats com EL 
TREBALL 
D'EXPERIMENTACIÓ 
(E, a) que planifiquen 
els infants a partir de 
l'establiment 
d'hipòtesis( c), (...) 
posen en joc la  
formulació de 
preguntes (c ) i la 
capacitat de prendre 
decisions (a) per 
treballar EL MODEL 
CONCEPTUAL DE 
CIÈNCIA (M, c) entorn 
a l'OS. I activitats que 
relacionen el trebal 
individual i col.lectiu 
com una posada en 
comú des del diàleg 
entre les diferents 
formes de fer i pensar 
(a) (ad) (...)

Figura(4.2)-43: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura presenta una 
diversitat de sessions i activitats que incorpora. 
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Els fenòmens 
del món (F)

26

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja activitats per 
treballar l'OS  com el 
TREBALL 
EXPERIMENTAL  (E, 
a) en grup aula com 
és la combustió d'un 
os i l'observació d'un 
os per dins per tal de 
treballar EL DINS I 
EL FORA DE L'ÒS I 
ALLÒ QUE ES 
CONSERVA I 
CANVIA (M, c)  I 
activitats en grups de 
treball e reduïts (ad) 
com la recerca a les 
preguntes 
plantejades (c ).

Els fenòmens 
del món (F)

28

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja activitats per 
treballar l'OS  com 
EL TREBALL 
EXPERIMENTAL (E, 
a) i un debat orientat 
a partir de la 
formulació de 
preguntes (c ) per tal 
de compartir punts 
de vista entre els 
infants (ad) i treballar 
EL MODEL 
CIENTÍFIC (M, c) , 
connectant-lo amb 
L'ALIMENTACIÓ 
DELS INFANTS (S, 

35

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja activitats 
com una 
representació (ad) 
utilizant 
l'EXPRESSIÓ 
CORPORAL EN LA 
CIÈNCIA (PD, ad) 
per a explicar EL 
RECORREGUT DEL 
CALCI ALS OSSOS 
i activitats 
d'avaluació com una 
pauta d'autoavaluació 
del treball dels grups 
i del grup aula i una 
activitat de diàleg 
entre els infants (a) 
(ad) per a destacar 
elements positius i 
propostes a millorar 
(c )

L'alumnat en la seva 

Figura(4.2)-44: Taula d’anàlisi (III). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura presenta una 
diversitat de sessions i activitats que incorpora. 
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Els fenòmens 
del món (F)

38

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja activitats 
com la formulació de 
preguntes (c ) i EL 
PLANTEJAMENT 
D'UNA SITUACIÓ 
QUOTIDIANA ALS 
INFANTS COM UNA 
CONVERSA ENTRE 
INFANTS AL PATI 
D'UNA ESCOLA (E, 
a) per a plantejar 
UNA SITUACIÓ 
PROBLEMA (S, a) 
entorn AL CALCI I 
EL COS HUMÀ  que 
demana que 
l'alumnat es 
posicioni  
argumentant la seva 
opció (a)i justificant 
la seva resposta 
utilitzant el 
llenguatge escrit i el 
dibuix (a). I una 
activitat com una 
posada en comú per 
tal de compartir els 
punts de vista dels 
infants i construir 
una visió compartida 
(ad).

L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual  

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)
re

fe
rè

nc
ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

El model 
conceptual (M)

    17

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques diverses 
activitats per treballar 
la pregunta 
plantejada entorn al 
CALCI I ELS 
OSSOS com la 
representació en 
forma de dibuix (ad) 
de l'OS PER DINSI 
PER FORA (M, c)  
des d'un treball 
individual en què es 
posa en joc la 
imaginació (c ) i una 
posada en comú 
col.lectiva (ad) a on 
l'alumnat comunica 
la seva representació 
justificant-la (a).

15

L'alumnat planteja (...) en 
forma de pregunta ( c) 
per treballar ELS OSSOS 
I EL CALCI.(F, c)  I (...) 
com la representació 
gràf ica (ad) del DINS I EL 
FORA D'UN OS O LA 
IDENTIFICACIÓ DE 
REGULARITATS DELS 
OSSOS, espais per a la 
conversa (a), 
PRÀCTIQUES AL 
LABORATORI (E, a), (...), 
LA VISUALITZACIÓ D'UN 
VÍDEO, l'ESCENIFICACIÓ 
DEL RECORREGUT DEL 
CALCI (E, a) i activitats 
d'aplicació i avaluació 
que plantegen LA 
RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 
SIGNIFICATIUS (S, a) per 
l'alumnat a on se'ls 
demana prendre partit i 
justif icar-ho (a)

El model 
conceptual (M)

17

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques diverses 
activitats per treballar 
la pregunta 
plantejada entorn al 
CALCI I ELS 
OSSOS (F, c) com 
la representació en 
forma de dibuix (ad) 
de l'OS PER DINSI 
PER FORA des d'un 
treball individual en 
què es posa en joc 
la imaginació (c ) i 
una posada en comú 
col.lectiva (ad) a on 
l'alumnat comunica 
la seva representació 
justificant-la (a).

Figura(4.2)-45: Taula d’anàlisi (IV). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura presenta una 
diversitat de sessions i activitats que incorpora. 
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El model 
conceptual (M)

19

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques diverses 
activitats com la 
representació (ad) i  
una conversa o debat 
(a) orientada a partir 
de les qüestions (c ) 
de la mestra i 
fonamentada en 
l'expresssió i 
comunicació dels 
infants (a) i les seves 
argumentacions  per 
tal de compartir els 
seus coneixements 
(ad) entorn al 
MODEL 
EXPLICATIU DE LA 
CIÈNCIA de com és 
l'ÓS.(F, c) 

El model 
conceptual (M)

24

L'alumnat planteja en les 
seves propostes 
didàctiques diverses 
activitats com EL 
TREBALL 
D'EXPERIMENTACIÓ (E, 
a) que planif iquen els 
infants a partir de 
l'establiment d'hipòtesis( 
c), (...) posen en joc la  
formulació de preguntes 
(c ) i la capacitat de 
prendre decisions (a) per 
treballar EL MODEL 
CONCEPTUAL DE 
CIÈNCIA  entorn a l'OS 
(F, c). I activitats que 
relacionen el trebal 
individual i col.lectiu com 
una posada en comú des 
del diàleg entre les 
diferents formes de fer i 
pensar (a) (ad) (...)

El model 
conceptual (M)

26

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja activitats per 
treballar l'OS (F, c) 
com el TREBALL 
EXPERIMENTAL  (E, 
a) en grup aula com 
és la combustió d'un 
os i l'observació d'un 
os per dins per tal de 
treballar EL DINS I 
EL FORA DE L'ÒS I 
ALLÒ QUE ES 
CONSERVA I 
CANVIA    I activitats 
en grups de treball e 
reduïts (ad) com la 
recerca a les 
preguntes 
plantejades (c ).

El model 
conceptual (M)

28

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja activitats per 
treballar l'OS (F, c) 
com EL TREBALL 
EXPERIMENTAL (E, 
a) i un debat orientat 
a partir de la 
formulació de 
preguntes (c ) per tal 
de compartir punts 
de vista entre els 
infants (ad) i treballar 
EL MODEL 
CIENTÍFIC, 
connectant-lo amb 
L'ALIMENTACIÓ 
DELS INFANTS (S, 
a)

Figura(4.2)-46: Taula d’anàlisi (V). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura presenta una 
diversitat de sessions i activitats que incorpora. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La societat (S) 15

L'alumnat planteja 
(...) en forma de 
pregunta ( c) per 
treballar ELS 
OSSOS I EL 
CALCI.(F, c)  I (...) 
com la representació 
gràfica (ad) del DINS 
I EL FORA D'UN OS 
O LA 
IDENTIFICACIÓ DE 
REGULARITATS 
DELS OSSOS (F, 
a), espais per a la 
conversa (a), 
PRÀCTIQUES AL 
LABORATORI(E, a) , 
(...), LA 
VISUALITZACIÓ 
D'UN VÍDEO, 
l'ESCENIFICACIÓ 
DEL RECORREGUT 
DEL CALCI (E, a)i 
activitats d'aplicació i 
avaluació que 
plantegen LA 
RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 
SIGNIFICATIUS   per 
l'alumnat a on se'ls 
demana prendre 
partit i justificar-ho 
(a)

La societat (S) 28

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja activitats per 
treballar l'OS (F, c) 
com EL TREBALL 
EXPERIMENTAL (E, 
a)  i un debat orientat 
a partir de la 
formulació de 
preguntes (c ) per tal 
de compartir punts 
de vista entre els 
infants (ad) i treballar 
EL MODEL 
CIENTÍFIC (M, a), 
connectant-lo amb 
L'ALIMENTACIÓ 
DELS INFANTS 

Figura(4.2)-47: Taula d’anàlisi (VI). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura presenta una 
diversitat de sessions i activitats que incorpora. 
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La societat (S) 38

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja activitats 
com la formulació de 
preguntes (c ) i EL 
PLANTEJAMENT 
D'UNA SITUACIÓ 
QUOTIDIANA ALS 
INFANTS COM UNA 
CONVERSA ENTRE 
INFANTS AL PATI 
D'UNA ESCOLA (E, 
a) per a plantejar 
UNA SITUACIÓ 
PROBLEMA   entorn 
AL CALCI I EL COS 
HUMÀ (F, c) que 
demana que 
l'alumnat es 
posicioni  
argumentant la seva 
opció (a)i justificant 
la seva resposta 
utilitzant el 
llenguatge escrit i el 
dibuix (a). I una 
activitat com una 
posada en comú per 
tal de compartir els 
punts de vista dels 
infants i construir 
una visió compartida 
(ad).

L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Escenaris 
Escolars (E )

  26

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja activitats per 
treballar l'OS (F, c) 
com el TREBALL 
EXPERIMENTAL   en 
grup aula com és la 
combustió d'un os i 
l'observació d'un os 
per dins per tal de 
treballar EL DINS I 
EL FORA DE L'ÒS I 
ALLÒ QUE ES 
CONSERVA I 
CANVIA (M, c)   I 
activitats en grups de 
treball e reduïts (ad) 
com la recerca a les 
preguntes 
plantejades (c ).

15

L'alumnat planteja (...) 
en forma de pregunta 
( c) per treballar ELS 
OSSOS I EL CALCI.(F, 
c)  I (...) com la 
representació gràfica 
(ad) del DINS I EL 
FORA D'UN OS O LA 
IDENTIFICACIÓ DE 
REGULARITATS 
DELS OSSOS (F, a), 
espais per a la 
conversa (a), 
PRÀCTIQUES AL 
LABORATORI  , (...), LA 
VISUALITZACIÓ D'UN 
VÍDEO, 
l'ESCENIFICACIÓ DEL 
RECORREGUT DEL 
CALCI i activitats 
d'aplicació i avaluació 
que plantegen LA 
RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 
SIGNIFICATIUS (S, a) 
per l'alumnat a on 
se'ls demana prendre 
partit i justificar-ho (a)

Figura(4.2)-48: Taula d’anàlisi (VII). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura presenta una 
diversitat de sessions i activitats que incorpora. 
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Escenaris 
Escolars (E )

31

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja activitats 
com EL 
VISIONAMENT 
D'UN VÍDEO  sobre 
EL RECORREGUT 
DEL CALCI AL COS 
I EL OSSOS (F, c) i 
activitats individuals i 
en grup de reflexió, 
negociació de punts 
de vista i enriquiment 
d'idees.(ad)

24

L'alumnat planteja en 
les seves propostes 
didàctiques diverses 
activitats com EL 
TREBALL 
D'EXPERIMENTACI
Ó  que planifiquen 
els infants a partir de 
l'establiment 
d'hipòtesis( c), (...) 
posen en joc la  
formulació de 
preguntes (c ) i la 
capacitat de prendre 
decisions (a) per 
treballar EL MODEL 
CONCEPTUAL DE 
CIÈNCIA (M, a)  
entorn a l'OS (F, c). I 
activitats que 
relacionen el trebal 
individual i col.lectiu 
com una posada en 
comú des del diàleg 
entre les diferents 
formes de fer i 
pensar (a) (ad) (...)

Escenaris 
Escolars (E )

28

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja activitats per 
treballar l'OS (F, c) 
com EL TREBALL 
EXPERIMENTAL  i 
un debat orientat a 
partir de la 
formulació de 
preguntes (c ) per tal 
de compartir punts 
de vista entre els 
infants (ad) i treballar 
EL MODEL 
CIENTÍFIC (M, a), 
connectant-lo amb 
L'ALIMENTACIÓ 
DELS INFANTS (S, 

Escenaris 
Escolars (E )

38

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja (...) la 
formulació de 
preguntes (c ) i EL 
PLANTEJAMENT 
D'UNA SITUACIÓ 
QUOTIDIANA ALS 
INFANTS COM UNA 
CONVERSA ENTRE 
INFANTS AL PATI 
D'UNA ESCOLA   per 
a plantejar UNA 
SITUACIÓ 
PROBLEMA (S, a) 
entorn AL CALCI I 
EL COS HUMÀ (F, 
c) que demana que 
l'alumnat es 
posicioni  
argumentant la seva 
opció (a)i (...) 
utilitzant el 
llenguatge escrit i el 
dibuix (a). I una 
activitat com una 
posada en comú per 
tal de compartir els 
punts de vista dels 
infants i construir 
una visió compartida 
(ad).

Figura(4.2)-49: Taula d’anàlisi (VIII). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura presenta una 
diversitat de sessions i activitats que incorpora. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 

disciplines no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

35

L'alumnat en la seva 
proposta didàctica 
planteja activitats 
com una 
representació (ad) 
utilizant 
l'EXPRESSIÓ 
CORPORAL EN LA 
CIÈNCIA  per a 
explicar EL 
RECORREGUT DEL 
CALCI ALS OSSOS 
(F, c) i activitats 
d'avaluació com una 
pauta d'autoavaluació 
del treball dels grups 
i del grup aula i una 
activitat de diàleg 
entre els infants (a) 
(ad) per a destacar 
elements positius i 
propostes a 
millorar.(c )

Figura(4.2)-50: Taula d’anàlisi (IX). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura presenta una 
diversitat de sessions i activitats que incorpora. 
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c a ad F M S E PD

1 3 1 1 32

1 1 5 1 1 1 26

1 1 2 6 1 1 17

1 1 6 1 1 1 1 28

1 1 2 6 1 1 35

1 2 2 7 1 1 19

1 2 1 7 1 1 1 38

1 2 1 8 1 1 1 1 15

2 2 1 8 1 1 1 24

EN LA SEVA METODOLOGIA PRESENTA DIVERSITAT DE SESSIONS I ACTIVITATS QUE 
INCORPOREN:

PARTS

RELACIONS

TOT

codi

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

R
E

LA
C

IO
N

S
  

P
A

R
T

 -
 1

 
E

N
T

IT
A

T
 D

E
L 

T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

 I
  

1<
E

N
T

IT
A

T
<

T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

 I
  

S
U

M
A

 
E

N
T

IT
A

T
S

 T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

  
E

N
T

IT
A

T
S

 D
E

L 
T

O
T

N OM EN C LA T UR A : 

F(Fenòmens del món), P  (Formulació  de preguntes), E(Escenaris d'aula), D (Presa de decisions), PD (Participació  diversitat de 
disciplines).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació de disciplines de baix nivell)

4.2.5.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.2.5.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-51: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. 
Producció final (B2). L’assignatura en la seva metodologia, presenta diversitat de 

sessions que incorpora. 
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c a ad F M S E PD
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F(Fenòmens del món), P (Formulació  de preguntes), E(Escenaris d'aula), D (Presa de decisions), PD (Participació diversitat de disciplines).
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CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT

4.2.5.2.2) Taules tot i parts: freqüència gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-52: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Producció 
final (B2). L’assignatura en la seva metodologia, presenta diversitat de sessions que 

incorpora. 
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4.2.5.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

RELACIONS ENTRE PARTS I 1<ENTITAT<TOT 

• Hi ha presència de l'entitat del tot FENÒMENS DEL MÓN i 

ESCENARIS D'AULA establint relacions intraescalars amb la part 

articulació de disciplines. (nº 32). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot MODEL CONCEPTUAL i 

l'entitat del tot ESCENARIS D'AULA establint relacions intraescalars 

amb la relació interescalar entre la part complexitat i la part articulació 

de disciplines. (nº 26)., entre les parts complexitat i la part acció i la 

part articulació de disicplines (nº 24). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot MODEL CONCEPTUAL establint 

relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part acció i la part articulació de disciplines. (nº 17, 

nº19). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot MODEL CONCEPTUAL  i 

l'entitat del tot SOCIETAT i l'entitat del tot ESCENARIS D'AULA 

establint relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part  articulació de disciplines. (nº 28), la part 

complexitat i la part acció i la part articulació de disciplines (nº 15) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot PARTICIPACIÓ DE DIVERSITAT 

DE DISCIPLINES establint relacions intraescalars amb la relació 

interescalar entre la part complexitat i la part acció i la part articulació 

de disciplines. (nº 35). 
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• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot SOCIETAT i l'entitat del tot 

ESCENARIS D'AULA establint relacions intraescalars amb la relació 

interescalar entre la part complexitat i la part acció i la part articulació 

de disciplines. (nº 38). 

4.2.5.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

En el bloc metodologia d'aula diversitat de sessions i activitats els 

fenòmens del món  (F) i el model conceptual (M) configuren l'àmbit de la 

COMPLEXITAT. La societat (S) i els escenaris d'aula (E ) configuren 

l'àmbit ACCIÓ. La participació de diversitat de disciplines (PD) 

configura l'àmbit ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.2)-53 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.2)-52 tenint present els àmbits del bloc: la 

COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-53: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Producció final 

(B2). L’assignatura en la seva metodologia, presenta diversitat de sessions que incorpora. 
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L’ASSIGNATURA TÉ UNA  METODOLOGIA D’AULA DE DIVERSITAT DE SESSIONS I ACTIVITATS QUE INCORPORA:

Grup B-Producció final (B2)
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4.2.5.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc metodologia diversitat de sessions 

i activitats és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament 

en la producció final ja que: 

o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

la COMPLEXITAT que també estableixen relacions intraescalars 

amb entitats de baix nivell com la complexitat i l'acció i 

l'articulació de disciplines (17, 19). 

o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

l'ACCIÓ que també estableixen relacions intraescalars amb 

entitats de baix nivell com l’articulació de disciplines (32), la 

complexitat i l'articulacióde disciplines (26, 28), com la 

complexitat i l'acció i l'articulació de disciplines (24, 15, 38). 

o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat i 

l’acció i l’articulació de disciplines  (35). 

L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc metodologia diversitat de sessions i 

activitats és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en 

la producció final  ja que:  

o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

la COMPLEXITAT que també estableixen relacions intraescalars 

amb entitats de baix nivell com l’articulació de disciplines (32), la 

complexitat i l'articulació de disciplines (26, 28), com la 

complexitat i l'acció i l'articulació de disciplines (24, 15, 38). 
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L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc metodologia 

diversitat de sessions i activitats és un element que l'alumnat incorpora 

força satisfactòriament en la producció final ja que: 

o és present, puntualment, en relacions interescalars amb entitats 

d'alt nivell com la COMPLEXITAT que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat i 

l’acció i l’articulació de disicplines (35). 

La Complexitat de baix nivell en el bloc metodologia diversitat de 

sessions i activitats és un element que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament en la producció final ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb  entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (17, 19) 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ (26, 28, 24, 15, 38) o la COMPLEXITAT i 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (35). 

L'acció de baix nivell en el bloc metodologia diversitat de sessions i 

activitats és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en 

la producció final ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb  entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (17, 19) 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ (24, 15, 38) o la COMPLEXITAT i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (35). 
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L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc metodologia 

diversitat de sessions i activitats és un element que l'alumnat incorpora  

satisfactòriament en la producció final ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb  entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (17, 19) 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ (32, 26, 28, 24, 15, 38) o la COMPLEXITAT i 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (35). 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc metodologia 

diversitat de sessions i activitats  són processos que l'alumnat 

incorpora satisfactòriament  en la producció final ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ que estableixen paral.lelament relacions intraescalars  

amb entitats de baix nivell com l’articulació de disciplines (32),  la 

complexitat i l'articulació de disciplines (26, 28), la complexitat i 

l'acció i l'articulació de disciplines (15, 24, 38). 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament 

relacions intraescalars  amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines (35). 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc metodologia 

diversitat de sessions i activitats són processos que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament  en la producció final ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT que 

estableixen relacions amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l'acció i l'articulació de disciplines (17, 19). 
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o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i/o l'acció i/o 

l'articulació de disciplines, a on les entitats d'alt nivell com la 

COMPLEXITAT i l'ACCIÓ (32, 26, 28,24, 15,38) que estableixen 

paral.lelament relacions interescalars. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i l’acció i l’articulació de 

disciplines, a on les entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (35) estableixen paral.lelament 

relacions interescalars. 

4.2.5.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc metodologia 

d'aula diversitat de sessions i activitats és la següent: 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-54: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Producció final (B2). 
L’assignatura en la seva metodologia, presenta diversitat de sessions que incorpora. 
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ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

amb entitats de baix nivell de forma satisfactòria. L'entitat 

ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES té presència força satisfactòria i 

estableix relacions interescalars i intraescalars de forma puntual. 

4.2.5.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  

 

 

 

Figura(4.2)-55: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura en la seva metodologia, 

presenta diversitat de sessions que incorpora. 

 

4.2.5.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-56: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Producció final (B2). L’assignatura 

en la seva metodologia, presenta diversitat de sessions que incorpora. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

No s'afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc
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relacions amb la 
complexitat (c ) re
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complexitat ( c) i 

l'acció (a) re
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nc
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S'afavoreix establir 
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complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)
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S' afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

 ( ø ) 21

L'alumnat com a 
regulació i avalaució 
de l'aprenentatge 
planteja activitats 
com realitzar un 
dibuix  i explicar-lo 
(a) per tal que el 
docent conegui el 
model explicatiu 
inicial dels infants (c 
) i per tal que els 
infants iniciïn un 
procés d'auto-
regulació dels seus 
aprenentatges.

42

L'alumnat com a 
metodologia 
considera el treball 
en grup des de 
l'organtizació dels 
individus i la 
participació de tots 
considerant la unitat 
didàctica com el 
resultat d'un procés 
creatiu (c ), de 
debats i discussions 
(ad) , un procés i un 
resultat que l'alumnat 
valoren personalment 
com a 
satisfactòri.(ad)

L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines
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La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )
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nc

ia La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc
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La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Els fenòmens 
del món (F)

32

L'alumnat com a 
metodologia 
considera recursos 
audiovisuals com UN 
VÍDEO (E, a) del 
RECORREGUT DEL 
CALCI ALS OSSOS 
en el cos i la relació 
entre el treball 
individual i col.lectiu 
per a reflexionar, 
negociar entre punts 
de vista i enriquir-se 
entre les idees dels 
infants.(ad)

16

L'alumnat com a 
metodologia 
considera LA 
FORMULACIÓ DE 
PREGUNTES (P, c)  la 
KPSI, l'ús de 
representacions 
gràfiques,(ad)  
l'observació, la 
conversa i el diàleg 
entre l'alumnat,(a) 
(ad) EL TREBALL 
PRÀCTIC DE 
LABORATORI (E, a), 
els processos de 
classificació i 
comparació,  LA 
VISUALITACIÓ D'UN 
VIDEO, 
l'ESCENIFICACIÓ (E, 
a), la resolució de 
problemes (a) DES 
DE LA PRESA DE 
DECISIONS (D, a) i 
argumentació  per tal 
de treball ELS OSSOS 
I EL CALCI  des del 
model de ciència 
complexa.( c)

Grup B-Producció inicial (B2)L’ASSIGNATURA EN LA SEVA METODOLOGIA TÉ UNES EINES DIDÀCTIQUES  QUE INCORPOREN:

4.2.6) Grup B. Producció final (B2). L’assignatura en la 

seva metodologia té unes eines didàctiques que 

incorporen: 

4.2.6.1) Resultats de l’anàlisi: Taules d’anàlisi  

Figura(4.2)-57: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura en la seva 
metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 
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Els fenòmens 
del món (F)

18

L'alumnat com a 
metodologia 
considera LA 
FORMULACIÓ DE 
PREGUNTES,(P, c)  
l'ús de 
representacions com 
el dibuix (ad) posant 
en joc la imaginació 
(c) i el treball 
individual i en grup a 
on l'alumat comunica 
les seves 
representacions 
justificant-la (a) per a 
treballar EL 
FENOMEN DEL 
CALCI I ELS 
OSSOS des del 
model de ciència 
complexa. (c )

Els fenòmens 
del món (F)

20

L'alumnat com a 
metodologia 
considera LA 
FORMULACIÓ DE 
PREGUNTES (P, c),  
l'ús de 
representacions,(ad) 
el diàleg i la conversa 
i la justificació i 
argumentació (a) per 
tal de compartir els 
coneixements (ad) 
entorn al model 
explicatiu de la ciència 
(c ) de com és l'ÒS .

Els fenòmens 
del món (F)

 23

L'alumnat com a 
metodologia 
considera EL 
PLANTEJAMENT 
D'UNA PREGUNTA 
(P, c) que es 
relaciona amb EL 
TREBALL DE 
LABORATORI 
EXPERIMENTAL (E, 
a) i el treball en 
grups reduïts (ad) per 
introduir continguts 
ENTORN ALS 
OSSOS.

Els fenòmens 
del món (F)

 25

L'alumnat com a 
metodologia 
considera EL 
DISSENY D'UN 
EXPERIMENT (E, a) 
que inclou LA 
FORMULACIÓ 
D'HIPÒTESIS I 
PREGUNTES (P, c), 
(...) que PROMOU 
CONSTANTMENT 
LA PRESA DE 
DECISIONS.(D, c) 
per treballar el model 
conceptual de 
ciència (c ) entorn a 
l'OS . També com a 
metodologia 
considera l'intercanvi 
i el diàleg entre 
grups reduïts de 
treball i el grup aula 
per a compartir les 
diferents formes de 
fer i pensar (ad) el 
procés experimental 
i justificar i 
argumentar les 
respostes.

Els fenòmens 
del món (F)

 27

L'alumnat com a 
metodologia 
considera EL 
TREBALL 
EXPERIMENTAL (E, 
a) ENTORN A L'OS 
com és la seva 
combustió, 
l'observació d'un os 
per dins per tal de 
treballar el dins i el 
fora de l'os i allò que 
es conserva i 
canvia(c ). Aquest 
consIdera el treball 
en grup aula i el 
treball en grups 
reduïts per tal de 
buscar respostes 
(ad) a LES 
PREGUNTES 
PLANTEJADES (P, 
c).

Figura(4.2)-58: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura en la seva 
metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 
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Els fenòmens 
del món (F)

 29

L'alumnat com a 
metodologia 
considera EL 
TREBALL 
EXPERIMENTAL (E, 
a), el diàleg entre 
punts de vista (ad) i 
LA FORMULACIÓ 
DE PREGUNTES (P, 
c) per a compartir el 
model científic (c ) i 
treballar l'OS I EL 
CALCI  i relacionar-lo 
amb la seva 
alimentació.(a)

34

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de la 
representació (ad) 
del FENOMEN DEL 
RECORREGUT DEL 
CALCI EN EL COS  i 
l'ús de 
L'EXPRESSIÓ 
CORPORAL (PD, 
ad) EN CONTEXTOS 
D'AULA (E, a) 
imaginaris i que 
contemplen la 
investigació (c ) i 
l'organització dels 
infants en grus de 
treball (ad) per 
ESCENIFICAR (E, a)  
com entra el calci al 
cos i quin és el seu 
procés dins el cos.(c 
)

Els fenòmens 
del món (F)

 36

L'alumnat com a 
metodologia 
considera recursos 
com l'ús de 
representacions (ad) 
a partir de 
L'EXPRESSIÓ 
CORPORAL (PD, 
ad) per a explicar EL 
RECORREGUT DEL 
CALCI ALS 
OSSOS, pautes 
d'autoavalaució del 
grup i el grup aula i 
la conversa i el 
diàleg entre els 
infants (a) (ad) per a 
destacar elements 
positius i propostes 
de millora.(c )

Els fenòmens 
del món (F)

 39

L'alumnat com a 
metodologia 
considera recursos 
com LA CREACIÓ DE 
SITUACIONS 
QUOTIDIANES ALS 
INFANTS COM UNA 
CONVERSA EN UN 
PATI D'UNA ESCOLA 
(E, a) que 
PLANTEGEN 
PREGUNTES (P, c) i 
situacions problema 
(a) entorn AL 
FENOMEN DEL CALCI I 
ELS OSSOS i 
demanant a l'alumnat 
PRENDRE 
DECISIONS I 
OPCIONS (D, a) des 
de l'argumentació i 
l'ús de recursos com 
el dibuix i el discurs 
escrit. (a) (...)  la 
conversa i el diàleg 
entre els infants per 
tal d'intercanviar punts 
de vista i construir i 
compartir una solució 
conjunta.(ad)

Figura(4.2)-59: Taula d’anàlisi (III). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura en la seva 
metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La formulació de 
preguntes (P)

16

L'alumnat com a 
metodologia 
considera LA 
FORMULACIÓ DE 
PREGUNTES  la KPSI, 
l'ús de 
representacions 
gràfiques,(ad)  
l'observació, la 
conversa i el diàleg 
entre l'alumnat,(a) 
(ad) EL TREBALL 
PRÀCTIC DE 
LABORATORI (E, a), 
els processos de 
classificació i 
comparació,  LA 
VISUALITACIÓ D'UN 
VIDEO, 
l'ESCENIFICACIÓ (E, 
a), la resolució de 
problemes (a) DES 
DE LA PRESA DE 
DECISIONS (D, a) i 
argumentació  per tal 
de treball ELS OSSOS 
I EL CALCI  (F, c) des 
del model de ciència 
complexa.( c)

La formulació de 
preguntes (P)

18

L'alumnat com a 
metodologia 
considera LA 
FORMULACIÓ DE 
PREGUNTES,  l'ús de 
representacions com 
el dibuix (ad) posant 
en joc la imaginació 
(c) i el treball 
individual i en grup a 
on l'alumat comunica 
les seves 
representacions 
justificant-la (a) per a 
treballar EL 
FENOMEN DEL 
CALCI I ELS OSSOS 
(F, c) des del model 
de ciència complexa. 
(c )

La formulació de 
preguntes (P)

20

L'alumnat com a 
metodologia 
considera LA 
FORMULACIÓ DE 
PREGUNTES ,  l'ús de 
representacions,(ad) 
el diàleg i la conversa 
i la justificació i 
argumentació( a)  per 
tal de compartir els 
coneixements (ad) 
entorn al model 
explicatiu de la ciència 
(c ) de com és lÒS (F, 
c).

Figura(4.2)-60: Taula d’anàlisi (IV). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura en la seva 
metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 
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La formulació de 
preguntes (P)

23

L'alumnat com a 
metodologia 
considera EL 
PLANTEJAMENT 
D'UNA PREGUNTA 
que es relaciona 
amb EL TREBALL 
DE LABORATORI 
EXPERIMENTAL (E, 
a) i el treball en 
grups reduïts (ad) per 
introduir continguts 
ENTORN ALS 
OSSOS (F, c) .

La formulació de 
preguntes (P)

25

L'alumnat com a 
metodologia 
considera EL 
DISSENY D'UN 
EXPERIMENT (E, a) 
que inclou LA 
FORMULACIÓ 
D'HIPÒTESIS I 
PREGUNTES , (...) que 
PROMOU 
CONSTANTMENT LA 
PRESA DE 
DECISIONS.(D, c) per 
treballar el model 
conceptual de ciència 
(c ) entorn a l'OS (F, 
c),. També com a 
metodologia 
considera l'intercanvi i 
el diàleg entre grups 
reduïts de treball i el 
grup aula per a 
compartir les diferents 
formes de fer i pensar 
(ad) el procés 
experimental i 
justificar i argumentar 
les respostes.

La formulació de 
preguntes (P)

27

L'alumnat com a 
metodologia 
considera EL 
TREBALL 
EXPERIMENTAL (E, a) 
ENTORN A L'OS (F, 
c).com és la seva 
combustió, 
l'observació d'un os 
per dins per tal de 
treballar el dins i el 
fora de l'os i allò que 
es conserva i canvia(c 
). Aquest consIdera el 
treball en grup aula i 
el treball en grups 
reduïts per tal de 
buscar respostes (ad) 
a LES PREGUNTES 
PLANTEJADES 

La formulació de 
preguntes (P)

29

L'alumnat com a 
metodologia 
considera EL 
TREBALL 
EXPERIMENTAL (E, 
a), el diàleg entre 
punts de vista (ad) i 
LA FORMULACIÓ 
DE PREGUNTES  
per a compartir el 
model científic (c ) i 
treballar l'OS I EL 
CALCI  (F, c)i 
relacionar-lo amb la 
seva alimentació.(a)

Figura(4.2)-61: Taula d’anàlisi (V). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura en la seva 
metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 
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La formulació de 
preguntes (P)

39

L'alumnat com a 
metodologia 
considera recursos 
com LA CREACIÓ DE 
SITUACIONS 
QUOTIDIANES ALS 
INFANTS COM UNA 
CONVERSA EN UN 
PATI D'UNA ESCOLA 
(E, a) que 
PLANTEGEN 
PREGUNTES  i 
situacions problema 
(a) entorn AL 
FENOMEN DEL 
CALCI I ELS OSSOS 
(F, c) i demanant a 
l'alumnat PRENDRE 
DECISIONS I 
OPCIONS (D, a) des 
de l'argumentació i 
l'ús de recursos com 
el dibuix i el discurs 
escrit. (...)  la conversa 
i el diàleg entre els 
infants ( a) per tal 
d'intercanviar punts de 
vista i construir i 
compartir una solució 
conjunta.(ad)

L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia
La formulació 

d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Escenaris 
Escolars (E )

23

L'alumnat com a 
metodologia 
considera EL 
PLANTEJAMENT 
D'UNA PREGUNTA  
(P, a)que es 
relaciona amb EL 
TREBALL DE 
LABORATORI 
EXPERIMENTAL   i 
el treball en grups 
reduïts (ad) per 
introduir continguts 
ENTORN ALS 
OSSOS (F, c) .

16

L'alumnat com a 
metodologia 
considera LA 
FORMULACIÓ DE 
PREGUNTES  (P, a) 
la KPSI, l'ús de 
representacions 
gràfiques,(ad)  
l'observació, la 
conversa i el diàleg 
entre l'alumnat,(a) 
(ad) EL TREBALL 
PRÀCTIC DE 
LABORATORI , els 
processos de 
classificació i 
comparació,  LA 
VISUALITACIÓ 
D'UN VIDEO, 
l'ESCENIFICACIÓ  , 
la resolució de 
problemes (a)  DES 
DE LA PRESA DE 
DECISIONS (D, a) i 
argumentació  per tal 
de treball ELS 
OSSOS I EL CALCI  
(F, c)  des del model 
de ciència 
complexa.( c)

Figura(4.2)-62: Taula d’anàlisi (VI). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura en la seva 
metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 
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Escenaris 
Escolars (E )

27

L'alumnat com a 
metodologia 
considera EL 
TREBALL 
EXPERIMENTAL 
ENTORN A L'OS (F, 
c).com és la seva 
combustió, 
l'observació d'un os 
per dins per tal de 
treballar el dins i el 
fora de l'os i allò que 
es conserva i 
canvia(c ). Aquest 
consIdera el treball 
en grup aula i el 
treball en grups 
reduïts per tal de 
buscar respostes 
(ad) a LES 
PREGUNTES 
PLANTEJADES  (P, 
c)

25

L'alumnat com a 
metodologia 
considera EL 
DISSENY D'UN 
EXPERIMENT  que 
inclou LA 
FORMULACIÓ 
D'HIPÒTESIS I 
PREGUNTES (P, c) 
, (...) que PROMOU 
CONSTANTMENT 
LA PRESA DE 
DECISIONS.(D, c) 
per treballar el model 
conceptual de 
ciència (c ) entorn a 
l'OS (F, c),. També 
com a metodologia 
considera l'intercanvi 
i el diàleg entre 
grups reduïts de 
treball i el grup aula 
per a compartir les 
diferents formes de 
fer i pensar (ad) el 
procés experimental 
i justificar i 
argumentar les 
respostes.

Escenaris 
Escolars (E )

32

L'alumnat com a 
metodologia 
considera recursos 
audiovisuals com UN 
VÍDEO del 
RECORREGUT DEL 
CALCI ALS OSSOS (F, 
a) en el cos i la relació 
entre el treball 
individual i col.lectiu 
per a refelxionar, 
negociar entre punts 
de vista i enriquir-se 
entre les idees dels 
infants.(ad)

29

L'alumnat com a 
metodologia 
considera EL 
TREBALL 
EXPERIMENTAL, el 
diàleg entre punts de 
vista (ad) i LA 
FORMULACIÓ DE 
PREGUNTES (P, c) 
per a compartir el 
model científic (c ) i 
treballar l'OS I EL 
CALCI (F, a)i 
relacionar-lo amb la 
seva alimentació.(a)

Escenaris 
Escolars (E )

34

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de la 
representació (ad) 
del FENOMEN DEL 
RECORREGUT DEL 
CALCI EN EL COS 
(F, c)i l'ús de 
L'EXPRESSIÓ 
CORPORAL (PD, 
ad) EN CONTEXTOS 
D'AULA  imaginaris i 
que contemplen la 
investigació (c ) i 
l'organització dels 
infants en grus de 
treball (ad) per 
ESCENIFICAR  com 
entra el calci al cos i 
quin és el seu 
procés dins el cos.(c 
)

39

L'alumnat com a 
metodologia 
considera recursos 
com LA CREACIÓ DE 
SITUACIONS 
QUOTIDIANES ALS 
INFANTS COM UNA 
CONVERSA EN UN 
PATI D'UNA ESCOLA  
que PLANTEGEN 
PREGUNTES (P, a) i 
situacions problema 
(a) entorn AL 
FENOMEN DEL 
CALCI I ELS OSSOS 
(F, c) i demanant a 
l'alumnat PRENDRE 
DECISIONS I 
OPCIONS (D, a) des 
de l'argumentació i 
l'ús de recursos com 
el dibuix i el discurs 
escrit. (...)  la conversa 
i el diàleg entre els 
infants (a) per tal 
d'intercanviar punts de 
vista i construir i 
compartir una solució 
conjunta.(ad)

Figura(4.2)-63: Taula d’anàlisi (VII). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura en la seva 
metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia
La formulació de la 
presa de decisions 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines
re

fe
rè

nc
ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

presa de 
decisions (D)

16

L'alumnat com a 
metodologia 
considera LA 
FORMULACIÓ DE 
PREGUNTES  (P, a) 
la KPSI, l'ús de 
representacions 
gràfiques,(ad)  
l'observació, la 
conversa i el diàleg 
entre l'alumnat,(a) 
(ad) EL TREBALL 
PRÀCTIC DE 
LABORATORI  (E, 
a), els processos de 
classificació i 
comparació,  LA 
VISUALITACIÓ D'UN 
VIDEO, 
l'ESCENIFICACIÓ 
(E, a) , la resolució 
de problemes (a) 
DES DE LA PRESA 
DE DECISIONS i 
argumentació  per tal 
de treball ELS 
OSSOS I EL CALCI  
(F, c)  des del model 
de ciència 
complexa.( c)

presa de 
decisions (D)

25

L'alumnat com a 
metodologia 
considera EL 
DISSENY D'UN 
EXPERIMENT (E, c) 
que inclou LA 
FORMULACIÓ 
D'HIPÒTESIS I 
PREGUNTES (P, c) , 
(...) que PROMOU 
CONSTANTMENT LA 
PRESA DE 
DECISIONS. per 
treballar el model 
conceptual de ciència 
(c ) entorn a l'OS (F, 
c),. També com a 
metodologia 
considera l'intercanvi i 
el diàleg entre grups 
reduïts de treball i el 
grup aula per a 
compartir les diferents 
formes de fer i pensar 
(ad) el procés 
experimental i 
justificar i argumentar 
les respostes.

Figura(4.2)-64: Taula d’anàlisi (VIII). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura en la seva 
metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 
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presa de 
decisions (D)

39

L'alumnat com a 
metodologia 
considera recursos 
com LA CREACIÓ DE 
SITUACIONS 
QUOTIDIANES ALS 
INFANTS COM UNA 
CONVERSA EN UN 
PATI D'UNA ESCOLA 
(E, a) que 
PLANTEGEN 
PREGUNTES (P, a) i 
s ituacions problema 
(a) entorn AL 
FENOMEN DEL 
CALCI I ELS OSSOS 
(F, c) i demanant a 
l'alumnat PRENDRE 
DECISIONS I 
OPCIONS des de 
l'argumentació i l'ús 
de recursos com el 
dibuix i el discurs 
escrit. (...)  la conversa 
i el diàleg entre els 
infants (a) per tal 
d'intercanviar punts de 
vista i construir i 
compartir una solució 
conjunta.(ad)

L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 

disciplines no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

34

L'alumnat com a 
metodologia 
considera l'ús de la 
representació (ad) 
del FENOMEN DEL 
RECORREGUT DEL 
CALCI EN EL COS 
(F, c)i l'ús de 
L'EXPRESSIÓ 
CORPORAL  EN 
CONTEXTOS 
D'AULA (E, a) 
imaginaris i que 
contemplen la 
investigació (c ) i 
l'organització dels 
infants en grus de 
treball (ad) per 
ESCENIFICAR (E,a) 
com entra el calci al 
cos i quin és el seu 
procés dins el cos.(c 
)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

36

L'alumnat com a 
metodologia 
considera recursos 
com l'ús de 
representacions  (ad) 
a partir de 
L'EXPRESSIÓ 
CORPORAL  per a 
explicar EL 
RECORREGUT DEL 
CALCI ALS OSSOS, 
(F, c)pautes 
d'autoavalaució del 
grup i el grup aula i 
la conversa i el 
diàleg entre els 
infants (a) (ad) per a 
destacar elements 
positius i propostes 
de millora.(c )

Figura(4.2)-65: Taula d’anàlisi (IX). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura en la seva 
metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 
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c a ad F P E D PD

1 2 3 42

1 1 2 21

1 3 1 1 32

1 4 1 1 1 23

1 1 5 1 1 1 27

1 1 6 1 1 1 1 25

1 1 2 6 1 1 36

2 1 1 6 1 1 18

1 1 2 6 1 1 20

1 1 1 6 1 1 1 29

2 2 7 1 1 1 34

2 1 7 1 1 1 1 39

1 2 2 9 1 1 1 1 16
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L’ASSIGNATURA EN LA SEVA METODOLOGIA TÉ UNES EINES DIDÀCTIQUES  QUE 
INCORPOREN:

N OM EN C LA T UR A : 

F(Fenòmens del món), M  (M odel conceptual), S(Societat) E(Escenaris d'aula), PD (Participació diversitat de disciplines).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)
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3.2.6.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

3.2.6.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-66: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. Producció final 

(B2). L’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 
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L’ASSIGNATURA EN LA SEVA METODOLOGIA TÉ UNES EINES DIDÀCTIQUES  QUE INCORPOREN:

N OM EN C LA T UR A : 

F(Fenòmens del món), M  (M odel conceptual), S(Societat) E(Escenaris d'aula), PD (Participació  diversitat de disciplines).
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• ••••••••
Menys complex Més complex

Presencia d’entitats i relacions

•Presència
d’una entitat •Presència de més d’una entitat

•Incorporació de relacions entre 
entiitas

CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT

4.2.6.2.2) Taules tot i parts: freqüència gràfica 

Figura(4.2)-67: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Producció final (B2). 
L’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 
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4.2.6.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

RELACIONS ENTRE PARTS  

• Hi ha presència de relacions interescalars entre la part 

complexitat i la part acció (nº21) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre la part 

complexitat i la part articulació de disciplines (nº42) 

RELACIONS ENTRE PARTS I 1<ENTITAT<TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat ESCENARIS D’AULA establint 

relacions intraescalars amb la  part complexitat (nº 32) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot FORMULACIÓ DE PREGUNTES  

i l’entitat del tot ESCENARIS D'AULA establint relacions intraescalars 

amb la  part articulació de disciplines (nº 23), entre la part complexitat i 

la part articulació de disciplines (27), entre la part complexitat i la part 

acció i la part articulació de disciplines (29). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot FORMULACIÓ DE PREGUNTES 

i l'entitat del tot ESCENARIS D’AULA i l’entitat del tot PRESA DE 

DECISIONS establint relacions intraescalars amb la part complexitat i 

la part articulació de disciplines (nº 25,), entre la part acció i la part 

articulació de disciplines (nº 39), entre la part complexitat i la part acció 

i la part articulació de disciplines (nº 16). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot PARTICIPACIÓ DE DIVERSITAT 
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DE DISCIPLINES establint relacions intraescalars amb la part 

complexitat i la part acció i la part articulació de disciplines (nº 36). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot FORMULACIÓ DE PREGUNTES 

establint relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part acció i la part articulació de disciplines (nº 18, nº 

20) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot ESCENARIS D’AULA i l'entitat 

del tot PARTICIPACIÓ DE DIVERSITAT DE DISCIPLINES establint 

relacions intraescalars entre la part complexitat i la part articulació de 

disciplines (nº 34). 

 

4.2.6.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

 

En el bloc Metodologia d'aula eines didàctiques, els fenòmens del món  

(F) i la formulació de preguntes (P) configuren l'àmbit de la 

COMPLEXITAT. Els escenaris d'aula (E ) i la presa de decisions (D) 

configuren l'àmbit ACCIÓ. La participació de diversitat de disciplines 

(PD) configura l'àmbit ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.2)-68 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.2)-67 tenint present els àmbits del bloc: la 

COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  
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Figura(4.2)-68: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. 
Producció final (B2). L’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques 

que incorpora. 

 

4.2.6.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc metodologia eines didàctiques és 

un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

final ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines (18, 20) 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d’alt 

nivell com l'ACCIÓ que també estableixen relacions intraescalars 

amb entitats de baix nivell com l'articulació de disciplines (23, 

32), la complexitat i l'articulació de disciplines (25, 27), la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines (29, 16), l’acció i 

l’articulació de disciplines (39) 
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ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
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COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o 
relació entre 

les parts

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Relació entre 
les parts i una 

entitat tot

Relació entre 
les parts i 

1<entitat<tot

Relació entre les  
parts i suma de les 

entitats del tot

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o relació entre la complexitat i/o 
l’acció i/o l’articulació de disciplines de baix 

nivell

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

Relació entre la COMPLEXITAT o l’ACCIÓ o 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori

32 32 

27 27 2525

34 34 

29 29 36 36 

39 39 23 23 

2142

20 20 

18 18 16 16 

Menys complex Més complex

REPRESENTACIÓ DEL GRADIENT D’ESPAIS DE DIÀLEG DISCIPLINAR

L’ASSIGNATURA TÉ UNA METODOLOGIA D’AULA D’EINES DIDÀCTIQUES QUE INCORPORA:

Grup B-Producció final (B2)
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o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que també 

estableixen relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i l'acció i l'articulació de disciplines (36). 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com l'ACCIÓ  i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que també 

estableixen relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i l'articulació de discilines (34). 

L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc metodologia eines didàctiques  és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

final ja que:  

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d’alt 

nivell com la COMPLEXITAT que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com l'articulació de 

disciplines (23, 32), la complexitat i l'articulació de disciplines 

(25, 27), la complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines (29, 

16), l’acció i l’articulació de disciplines (39) 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

que també estableixen relacions intraescalars amb entitats de 

baix nivell com la complexitat i l'articulació de discilines (34). 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc metodologia eines 

didàctiques és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament 

en la producció final ja que:  

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat i 

l'acció i l'articulació de disciplines (36). 
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o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT i l'ACCIÓ que també estableixen 

relacions intraescalars amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l'articulació de discilines (34). 

La Complexitat de baix nivell en el bloc metodologia eines didàctiques 

és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la 

producció final ja que: 

o és present, en relacions intraescalars amb entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (18, 20). 

o és present, en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ (25, 27, 29, 16) o la COMPLEXITAT I L’ARTICULACIÓ 

DE DISCIPLINES (36). 

o és present en relacions intraescalars amb les entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (34) 

L'acció de baix nivell en el bloc metodologia eines didàctiques és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

final ja que: 

o és present, en relacions intraescalars amb entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (18, 20). 

o és present, en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ (39, 29, 16) o la COMPLEXITAT I L’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (36). 
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L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc metodologia eines 

didàctiques és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament 

en la producció final  ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb entitats d'alt nivell com 

la COMPLEXITAT (18, 20). 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ (23, 32, 25, 27, 29, 16, 39) o la COMPLEXITAT I 

L’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (36). 

o és present en relacions intraescalars amb les entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (34) 

Les relacions interescalar entre entitats de el bloc metodologia eines 

didàctiques són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en la producció final ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ que estableixen paral.lelament relacions intraescalars  

amb entitats de baix nivell com  l'articulació de disciplines (23, 

32), la complexitat i l'articulació de disciplines (25, 27), l’acció i 

l’articulació de disicplines (39), la complexitat i l’acció i 

l’articulació de disciplines (16, 29). 

o és present entre entitats d'alt nivell com  la COMPLEXITAT i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament  

relacions intraescalars  amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l'acció i l'articulació de disciplines (36). 

o és present entre les entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen 
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paral.lelament  relacions intraescalars  amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i l'articulació de disciplines (34). 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc metodologia eines 

didàctiques són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en la producció final ja que: 

o és present entre entitats d’alt nivell com la COMPLEXITAT que 

estableixen relacions amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l’acció i l’articulció de disciplines (20, 18) 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i/o l'acció i/o 

l'articulació de disciplines, a on les entitats d'alt nivell com la 

COMPLEXITAT i l'ACCIÓ (23, 32, 39, 27, 25, 29, 16) que 

estableixen paral.lelament relacions interescalars. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com l'acció i l'articulació de disciplines, a 

on les entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i l'ARTICULACIÓ 

DE DISCIPLINES (36) estableixen paral.lelament relacions 

interescalars. 

o és present entre les tres entitats d'alt nivell que estableixen 

relacions  amb entitats de baix nivell com la complexitat i 

l'articulació de disciplines, a on les entitats d'alt nivell com la 

COMPLEXITAT i l'ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (34) 

estableixen paral.lelament relacions interescalars. 
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4.2.6.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc 

metodologia d'aula eines didàctiques és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 Figura(4.2)-69: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Producció final (B2). 
L’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 

Per al bloc metodologia d'aula eines didàctiques les entitats 

COMPLEXITAT D'ALT NIVELL, ACCIÓ D'ALT NIVELL i ARTICULACIÓ 

DE DISCIPLINES són presents i estableixen relacions interescalars 

entre elles i intraescalars amb entitats de baix nivell de forma 

satisfactòria, encara que majoritàriament s’incorpori la relació entre la 

COMPLEXITAT I L’ACCIÓ. 
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4.2.6.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  

 

 

 

 

Figura(4.2)-70: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Producció final (B2). L’assignatura en la seva metodologia té 

unes eines didàctiques que incorpora. 

 

4.2.6.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-71: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 

d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Producció final (B2). L’assignatura 

en la seva metodologia té unes eines didàctiques que incorpora.  
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4.2.7) Quina presència tenen els blocs que estructuren 

l’instrument d’avaluació en la producció final de 

l’alumnat del grup B? (2.1.B.1.2) 

4.2.7.1) en referència a les entitats i relacions que són presents en 

els blocs per a la producció final (B2) 

4.2.7.1.1) Representació gràfica:  entitats i relacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-72: Representació gràfica de les entitats i relacions presents en la 

producció final B2. 
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4.2.7.1.2) Text justificatiu dels resultats:  entitats i relacions 

En quan a les entitats que afavoreixen la creació d'espais de diàleg 

disciplinar: 

o La COMPLEXITAT d'alt nivell és incorporada  satisfactòriament a 

tots els indicadors. 

o L'ACCIÓ d'alt nivell és incorporada satisfactòriament en la 

majoria d’indicadors excepte a l'indicador contingut diàleg 

disciplinar que s’incorpora força satisfactòriament. 

o L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES és incorporada 

satisfactòriament a als indicadors contingut diàleg disciplinar i 

metodologia d’aula eines didàctiques. En l’indicador finalitat 

epistemologia i metodologia  d’aula diversitat de sessions és 

incorporada força satisfactòriament. En l’indicador programació 

dinamisme s’incorpora gens satisfactòriament. 

En quan a les relacions interescalars i intraescalars que afavoreixen la 

creació d'espais de diàleg disciplinar: 

o Les relacions interescalars són processos que s'incorporen 

satisfactòriament en tots els indicadors. 

o Les relacions intraescalars són processos que s'incorporen 

satisfactòriament en tots els indicadors. 
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En quan als indicadors de creació d’espais de diàleg discipinar 

l’alumnat del grup B en la segona representació incorpora tots els 

indicadors de forma satisfactòria ja que aquests estableixen relacions 

interescalars i intraescalars de forma satisfactòria. L’indicador 

metodologies d’aula eines didàctiques és l’indicador que incorporen 

amb més significativitat ja que integra relacions interescalars i 

intraescalars de forma satisfactòria incorporant relacions entre les tres 

entitats: complexitat, acció i articulació de disciplines.  

Tots els indicadors integren la relació interescalar i intraescalar de 

forma satisfactòria entre la complexitat i l’acció excepte en l’indicador 

contingut diàleg disciplinar que incorpora la relació complexitat i 

articulció de disciplines. 

En l’indicador programació dinamisme l’entitat articulació de 

disciplines no s’incorpora gens satisfactòriament. 
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4.2.7.2) en referència al gradient d’espai de diàleg disciplinar que 

s’incorpora en els blocs per a la producció inicial(B2) 

4.2.7.2.1) Representació de la incorporació del gradient d’espais 

de diàleg disciplinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.2)-73: Representació gràfica de la incorporació del gradient d’espais de diàleg 

disciplinar. 
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4.2.7.2.2) Text justificatiu dels resultats: Espais de diàleg 

disciplinar 

En l’emergència dels espais de diàleg disciplinar l’alumnat del grup B 

en la producció final incorpora majoritàriament el bloc contingut diàleg 

disciplinar i metodologia d’aula eines didàctiques. Ja que aquests en el 

gradient d’espais de diàleg disciplinar es situen en l’espai necessari i 

suficient establint relacions interescalars i intraescalars entre la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines. 

La resta de blocs finalitat epistemològica, programació dinàmica i 

metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats s’incorporen en el 

gradient d’espais de diàleg disciplinar en l’espai necessari in o suficient 

molt fort. Ja que estableixen relacions interescalars i intraescalars 

entre la complexitat i l’acció o la complexitat i l’articulació de disciplines 

o l’acció i l’articulació de disciplines. 

 

4.2.7.2.3) Text justificatiu dels resultats: emergents de diàleg 

disciplinar 

L’emergent de diàleg disciplinar que més s’incorpora en els blocs de 

diàleg disciplinar és la relació interescalar i instraescalar entre la 

complexitat i l’acció. I l’emergent complexitat. Ja que aquests emergents 

són  que s’incorporen a tots els blocs, excepte en el bloc contingut 

diàleg disciplinar. 
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Annex-4.3: Resultats del grup B. 

Canvi en les produccions (B1-B2) 

( En referència a la pregunta: (2.1.B.1) Com canvia la 

configuració dels blocs que estructuren l’instrument 

d’avaluació de la presència del diàleg discipilnar en les 

produccions de l’alumnat del grup B? 

L’annex 4.3 s’organtiza segons el procés d’avaluació de l’instrument 

d’anàlisi en les produccions incials i finals de l’alumnat del grup B. El 

qual es centra en el creuament de la informació i els resultats obtinguts 

en la pregunta 2.1.B.1.1 i 2.1.B.1.2 presentants en l’annex 4.1 i 4.2. 

El tractament de la informació es presenta organitzada pels blocs que 

estructuren l’instrument d’anàlisi de l’emergència del diàleg disciplinar: 

Finalitat epistemològica, programació dinàmica, metodologia d’aula 

diversitat de sessions i activitats, metodologia d’aula eines didàctiques, 

avaluació docent. Per a cada bloc es presenta: els canvis  en les entitats 

i els processos presents entre la producció inicial i la producció final de 
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l’alumnat (representació gràfica i text justificatiu), els canvis en els 

espais de diàleg disciplinar presents entre la producció inicial i la 

producció final de l’alumnat ( representació gràfica i text justificatiu), 

els canvis dels emergents de diàleg disciplinar en el gradient d’espais de 

diàleg disciplinar (representació gràfica i text justificatiu). 

L’obtenció de resultats es vincula a la formulació de la pregunta 

referenciada com a (2.1.B.2) i es mostra la representació gràfica i el seu 

text justificatiu. 
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4.3.1) Grup B. Canvi entre les produccions  (B1 i B2). 

L’assignatura té una finalitat epistemològica que 

incorpora: 

4.3.1.1) En referència a les entitats i relacions que són presents en 

les produccions 

4.3.1.1.1) Representació gràfica: entitats i relacions 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-1: Representació i síntesi dels resultats del bloc finalitat epistemològica del 
grup B1 i B2 

 

4.3.1.1.2) Text justificatiu dels resultats: entitats i relacions 

En quan a les entitats que afavoreixen la creació d’espais de diàleg 

disciplinar: 
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producció B1 i la producció B2 l'alumnat no presenta canvis 

signifcatius. 
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o L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc finalitat epistemològica és una entitat 

que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció B1 i en 

la producció B2. De forma que entre la producció B1 i la 

producció B2 l'alumnat no presenta canvis signifcatius. 

o L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc finalitat 

epistemològica és una entitat que l'alumnat incorpora força 

satisfactòriament en la producció B1 i en la producció B2. De 

forma que entre la producció B1 i la producció B2 l'alumnat  no 

presenta canvis significatius. 

En quan a les relacions interescalars i intraescalars que afavoreixen la 

creació d’espais de diàleg disciplinar: 

o La relació interescalar del bloc finalitat epistemològica és un 

procés que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

B1 i satisfactòriament en la producció B2. De forma que entre la 

producció B1 i la producció B2 l'alumnat no presenta canvis 

signifcatius. 

o La relació intraescalar del bloc finalitat epistemològica és un 

procés que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

B1 i satisfactòriament en la producció B2. De forma que entre la 

producció B1 i la producció B2 l'alumnat no presenta canvis 

signifcatius. 

L'alumnat del grup B incorpora de forma satisfactòria en les seves 

produccions les entitats COMPLEXITAT d'alt nivell, ACCIÓ d'alt nivell, 

la complexitat de baix nivell. 

L'alumnat del grup B incorpora de forma força satisfactòria en les 

seves produccions les entitats ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt 

nivell, l’articulació de disciplines de baix nivell. 
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L'alumnat del grup A entre la producció A1 i A2 incorpora de forma 

satisfactòria les relacions interescalars i intraescalars. 

El bloc finalitat epsitemologia s’incorpora de forma satisfactòria en la 

representació inicial (B1) i final (B2) del grup B i NO PRESENTA 

CANVIS SIGNIFICATIUS. La relació interescalar i intraescalar que 

incorpora satisfactòriament i majoritàriament és la relació entre la 

complexitat i l’acció, ja que és present en la representació B1 i B2.  

Magrat no presentar canvis significatius sí que incorpora en les 

relacions interescalars i intraescalars de forma satisfactòria un nou 

emergent en la producció B2,  la relació entre l’acció i l’articulació de 

disciplines de forma puntual. 

4.3.1.2) En referència als espais de diàleg disciplinar i els 

emergents de diàleg disciplinar 

4.3.1.2.1) Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-2: Evolució de la incorporació en la producció inicial i la producció final del 
grup B del bloc l’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 
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4.3.1.2.2) Text justificatiu:  

El bloc finalitat epistemologica en la representació B1 i la representació 

B2 incorporen diversitat d’espais de diàleg disiciplinar com el 

necessari i no suficient molt fort i el necessari i no suficient fort. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient molt fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort en el bloc 

finalitat epsitemologia és un emergent que l’alumnat incorpora  en la 

representació B1 i en la representació B2, ja que incorpora relacions 

interescalars entre entitats de les parts de la perspectiva escalar meso 

que a la vegada incorporen relacions intraescalars amb l’entitat del tot 

de la perspectiva escalar macro.  

Entre la representació B1 i la representació  B2 l’alumnat presenta 

emergents que es mantenen estables i emergents que canvien, ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i acció i l’entitat del tot diàleg disciplinar és present 

en la producció inicial i la producció final. I conseqüentment és 

un emergent que es manté estable al llarg de les produccions de 

l’alumnat. 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts acció i 

articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg disciplinar és 

present només en la  producció final. I conseqüentment és un 

emergent que canvia en les produccions de l’alumnat. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort en el bloc 

finalitat epsitemologia és un emergent que l’alumnat incorpora  en la 

representació B1 i en la representació B2, ja que incorpora entitats de 

les parts de la perspectiva escalar meso que a la vegada incorporen 
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relacions intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar 

macro.  

Entre la representació B1 i la representació  B2 l’alumnat presenta 

emergents que es matenen estables ja que: 

o la incorporació de la relació intraescalar entre la part complexitat 

i el tot diàleg disciplinar és present en la producció inicial i la 

producció final. 

o la incorporació de la relació intraescalar entre la part acció i el tot 

diàleg disciplinar és present en la producció inicial i la producció 

final. 

o la incorporació de la relació intraescalar entre la part articulació 

de disciplines i el tot diàleg disciplinar és present en la producció 

inicial i la producció final. 

el bloc finalitat epistemologia en la representació A1 i la representació 

A2 no incorpora 

o la relació interescalar entre les parts complexitat i acció i 

articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg disciplinar de 

l’espai necessari i suficient . 

o la relació interescalar entre les parts complexitat i articulació de 

disciplines i l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai necessari i 

no suficient molt fort. 
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4.3.1.3) Canvi dels emergents de diàleg disciplinar 

4.3.1.3.1) Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-3: Incorporació en les produccions de l’alumnat del grup B del bloc: 
L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 

 

4.3.1.3.1) Text justificatiu: 

El bloc finalitat epistemologia pel grup A entre la representació inicial i 

la representació final presenta emergents que canvien i emergents que 

es mantenen estables.  

Presenta CANVIS en l’emergència d’espais de diàleg disciplinar en 

l’espai necessari i no suficient molt fort. Ja que en la representació final 

sí que incorpora l’emergent acció i articulació de disciplines  

Presenta emergents ESTABLES en la incorporació de l’emergent 

complexitat i acció (espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient 
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molt fort), l’emergent complexitat ( espai de diàleg disciplinar necessari i 

no suficient fort). l’emergent acció ( espai de diàleg disciplinar necessari 

i no suficient fort) i l’emergent articulació de disciplines ( espai de diàleg 

disciplinar necessari i no suficient fort). 

Presenta ABSÈNCIA de l’emergent complexitat i acció i articulació de 

disciplines (espai de diàleg disciplinar necessari i suficient), i l’emergent 

complexitat i articulació de disciplines (espai de diàleg disciplinar 

necessari i no suficient molt fort). 
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4.3.2) Grup B. Canvi entre les produccions  (B1 i B2). 

L’assignatura té una programació dinàmica que 

incorpora: 

4.3.2.1) En referència a les entitats i relacions que són presents en 

les produccions 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-4: Representació i síntesi dels resultats del bloc programació dinamisme 
del grup B1 i B2 

4.3.2.1.2) Text justificatiu dels resultats: entitats i relacions 

En quan a les entitats que afavoreixen la creació d’espais de diàleg 

disciplinar: 

o La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc programació dinamisme és 

una entitat que l'alumnat incorpora poc satisfactòriament en la 

producció B1 i satisfactòriament en la producció B2. De forma 

que entre la producció B1 i la producció B2 l'alumnat presenten  

canvis signifcatius en quan a un augment de la seva presència. 

o L'ACCIÓ d'alt nivell per al bloc programació dinamisme és una 

entitat que l'alumnat incorpora gens satisfactòriament en la 

producció B1 i satisfactòriament en la producció B2. De forma 
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que entre la producció B1 i la producció B2 l'alumnat presenten  

canvis signifcatius en quan a un augment de la seva presència. 

o L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc 

programació dinamisme és una entitat que l'alumnat gens 

satisfactòriament en la producció B1 i en la producció B2. De 

forma que entre la producció B1 i la producció B2 l'alumnat  no 

presenta canvis signifcatius. 

En quan a les relacions interescalars i intraescalars que afavoreixen la 

creació d’espais de diàleg disciplinar: 

o La relació interescalar del bloc programació dinamisme és un 

procés que l'alumnat incorpora gens satisfactòriament en la 

producció B1 i satisfactòriament en la producció B2. De forma 

que entre la producció B1 i la producció B2 l'alumnat presenta 

canvis significatius en quan a l’augment de la seva presència. 

o La relació intraescalar del bloc programació dinamisme és un 

procés que l'alumnat incorpora poc satisfactòriament en la 

producció B1 i satisfactòriament en la producció B2. De forma 

que entre la producció B1 i la producció B2 l'alumnat presenta 

canvis significatius en quan a l’augment  de la seva presència. 

L'alumnat del grup B incorpora de forma gens satisfactòria en les 

seves produccions les entitats ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt 

nivell. 

L'alumnat del grup B entre la producció B1 i B2 augmenta la presència 

de poc satisfactòria a satisfactòria de l’entitat COMPLEXITAT d’alt 

nivell. 

L'alumnat del grup B entre la producció B1 i B2 augmenta la presència 

de gens satisfactòria a satisfactòria de l’entitat ACCIÓ d’alt nivell . 
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L'alumnat del grup B entre la producció B1 i B2 incorpora de gens 

satisfactòria a satisfactòria les relacions interescalars. 

L'alumnat del grup B entre la producció B1 i B2 incorpora de poc 

satisfactòria a satisfactòria les relacions intraescalars. 

 

El bloc programació dinamisme s’incorpora de forma poc o gens 

satisfactòria en la representació inicial (B1) i de forma satisfactòria en 

la representació final (B2) del grup B i conseqüentment PRESENTA 

CANVIS SIGNIFICATIUS.  

La relació interescalar i intraescalar entre les entitats de les parts 

complexitat i acció no s’incorpora en la representació inicial (B1) i 

s’incorpora de forma satisfactòria en la representació final (B2). 

Magrat presentar canvis significatius l’entitat articulació de disciplines 

no presenta canvis entre la representació inicial i final ja que 

s’incorpora de forma gens satisfactòriament en les dues produccions 

(B1 i B2). 
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4.3.2.2) En referència als espais de diàleg disciplinar i els 

emergents de diàleg disciplinar 

4.3.2.2.1) Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-5: Evolució de la incorporació en la producció inicial i la producció final del 
grup B del bloc l’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 

 

4.3.2.2.2) Text justificatiu:  

El bloc programació dinàmica en la representació B1 i larepresentació 

B2 incorporen diversitat d’espais de diàleg disiciplinar com el 

necessari i no suficient molt fort i el necessari i no suficient fort. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient molt fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort en el bloc 

programació dinàmica és un emergent que l’alumnat no incorpora en la 

representació B1 i SÍ  en la representació B2, ja que en la representació 

final incorpora relacions interescalars entre entitats de les parts de la 

perspectiva escalar meso que a la vegada incorporen relacions 

intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar macro.  
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Entre la representació B1 i la representació  B2 l’alumnat presenta 

emergents que canvien, ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i acció i l’entitat del tot diàleg disciplinar és present 

només en la producció final. I conseqüentment és un emergent 

que es canvia al llarg de les produccions de l’alumnat. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort en el bloc 

programació dinàmica és un emergent que l’alumnat incorpora  en la 

representació B1 i en la representació B2, ja que incorpora entitats de 

les parts de la perspectiva escalar meso que a la vegada incorporen 

relacions intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar 

macro.  

Entre la representació B1 i la representació  B2 l’alumnat presenta 

emergents que es matenen estables ja que: 

o la incorporació de la relació intraescalar entre la part complexitat 

i el tot diàleg disciplinar és present en la producció inicial i la 

producció final. 

El bloc programació dinàmica en la representació A1 i la representació 

A2 no incorpora 

o la relació interescalar entre les parts complexitat i acció i 

articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg disciplinar de 

l’espai necessari i suficient . 

o la relació interescalar entre les parts acció i articulació de 

disciplines i l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai necessari i 

no suficient molt fort. 
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o la relació interescalar entre les parts complexitat i articulació de 

disciplines i l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai necessari i 

no suficient molt fort. 

o la relació intraescalar entre la part acció i l’entitat del tot diàleg 

disciplinar de l’espai necessari i no suficient fort. 

o la relació intraescalar entre la part articulació de disciplines i 

l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai necessari i no suficient 

fort. 
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4.3.2.3) Canvi entre els emergents de diàleg disciplinar 

4.3.2.3.1) Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-6: Incorporació en les produccions de l’alumnat del grup B del bloc: 
L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 

 

4.3.2.3.2) Text justificatiu: 

El bloc programació dinàmica pel grup B entre la representació inicial i 

la representació final presenta emergents que canvien i emergents que 

es mantenen estables.  

Presenta CANVIS en l’emergència d’espais de diàleg disciplinar en 

l’espai necessari i no suficient molt fort. Ja que en la representació final 

s’incorpora l’emergent complexitat i acció.  
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Presenta emergents ESTABLES en la incorporació de l’emergent 

complexitat ( espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort).  

Presenta ABSÈNCIA de l’emergent complexitat i acció i articulació de 

disciplines (espai de diàleg disciplinar necessari i suficient), l’emergent 

acció i articulació de disciplines ( espai de diàleg disciplinar necessari i 

no suficient molt fort) l’emergent complexitat i articulació de disciplines 

(espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort), l’emergent 

acció (espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort), 

l’emergent articulació de disicplines (espai de diàleg disciplinar 

necessari i no suficient fort). 
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4.3.3 Grup B. Canvi entre les produccions  (B1 i B2). 

L’assignatura té com a contingut el diàleg disciplinar 

incorpora: 

4.3.3.1) En referència a les entitats i relacions que són presents en 

les produccions 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-7: Representació i síntesi dels resultats del bloc contingut diàleg 
disciplinar del grup B1 i B2 

4.3.3.1.2) Text justificatiu dels resultats: entitats i relacions 

En quan a les entitats que afavoreixen la creació d’espais de diàleg 

disciplinar: 

o La COMPLEXITAT d'alt nivell per al bloc contingut diàleg 

disciplinar és una enitat que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament en la producció B1 i en la producció B2. De 

forma que entre la producció B1 i la producció B2 l'alumnat no 

presenta canvis significatius. 

o L'ACCIÓ d'alt nivell per al bloc contingut diàleg disciplinar és una 

entiat que l'alumnat incorpora gens satisfactòriament en la 

producció B1 i força satisfactòriament en la producció B2. De 

forma que entre la producció B1 i la producció B2 l'alumnat  
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presenta canvis significatius en quan a un augment de la seva 

presència. 

o L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell per al bloc 

contingut diàleg disciplinar és una entitat que l'alumnat 

incorpora satisfactòriament en la producció B1 i en la producció 

B2. De forma que entre la producció B1 i la producció B2 

l'alumnat  no presenta canvis significatius. 

En quan a les relacions interescalars i intraescalars que afavoreixen la 

creació d’espais de diàleg disciplinar: 

o La relació interescalar del bloc contingut diàleg disciplinar és un 

procés que l'alumnat incorpora satisfactòriament en la producció 

B1 i en la producció B2. De forma que entre la producció B1 i la 

producció B2 l'alumnat no presenta canvis significatius. 

o La relació intraescalar del bloc contingut diàleg disciplinar és un 

procés que l'alumnat incorpora força satisfactòriament en la 

producció B1 i en la producció B2. De forma que entre la 

producció B1 i la producció B2 l'alumnat no presenta canvis 

significatius. 

L'alumnat del grup B incorpora de forma satisfactòria en les seves 

produccions les entitats COMPLEXITAT d'alt nivell,  l'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell. 

L'alumnat del grup B entre la producció B1 i B2 augmenta la presència 

de gens satisfactòria a força satisfactòria de l'entitat ACCIÓ d’alt 

nivell. 

L'alumnat del grup B entre la producció B1 i B2 incorpora de forma  

satisfactòria les relacions interescalars i intraescalars. 



Annex-4:. Resultats Grup B                                                                                                            227 (4) 

 

El bloc contingut diàleg disciplinar s’incorpora de forma satisfactòria en 

la representació inicial (B1) i en la representació final (B2) del grup B i 

conseqüentment NO PRESENTA CANVIS SIGNIFICATIUS.  

La relació interescalar i intraescalar entre les entitats de les parts 

complexitat i articulació de disciplines s’incorpora satisfactòriament en 

la representació inicial (B1) i en la representació final (B2). 

Magrat no presentar canvis significatius la relació interescalar i la 

relació intraescalar entre la complexitat i l’acció i l’articulació de 

disciplines presenta canvis entre la representació inicial i final ja que 

s’incorpora de forma puntual i molt satisfactòriament  en la producció 

final (B2). 
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4.3.3.2) En referència als espais de diàleg disciplinar i els 

emergents de diàleg disciplinar 

4.3.3.2.1) Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-8: Evolució de la incorporació en la producció inicial i la producció final del 
grup B del bloc l’assignatura té com a contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 

 

4.3.3.2.2) Text justificatiu:  

El bloc contingut diàleg disciplinar en la representació B1 i la 

representació B2 incorporen diversitat d’espais de diàleg disiciplinar 

com el necessari i suficient i el necessari i no suficient molt fort . 

En quan a l’espai de diàleg necessari i suficient: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i suficient en el bloc contingut 

diàleg disciplinar és un emergent que l’alumnat no incorpora  en la 

representació B1 i SÍ en la representació B2, ja que incorpora en la 

representació final relacions interescalars entre totes les entitats de les 

parts de la perspectiva escalar meso com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 

l’ARTICULACIÓ DE DISICPLINES que a la vegada incorporen relacions 

intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar macro.  
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Entre la representació A1 i la representació  A2 l’alumnat presenta 

emergents que canvien, ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

COMPLEXITAT i ACCIÓ i ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES i 

l’entitat del tot diàleg disciplinar és present només en la 

producció  final. I conseqüentment és un emergent que canvia 

entre les produccions de l’alumnat. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient molt fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort en bloc 

metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats és un emergent que 

l’alumnat incorpora  en la representació A1 i en la representació A2, ja 

que incorpora relacions interescalars entre entitats de les parts de la 

perspectiva escalar meso que a la vegada incorporen relacions 

intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar macro.  

Entre la representació A1 i la representació  A2 l’alumnat presenta 

emergents que es mantenen estables ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

COMPLEXITAT i ARTICULACIÓ DE DISCIPINES i l’entitat del tot 

diàleg disciplinar és present en la producció inicial i en la 

producció final. 

El bloc contingut diàleg disciplinar en la representació A1 i la 

representació A2 no incorpora 

o la relació interescalar entre les parts COMPLEXITAT i ACCIÓ i 

l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar 

necessari i no suficient molt fort. 
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o la relació interescalar entre les parts ACCIÓ i ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES i l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai de 

diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort. 

o la relació intraescalar entre la part COMPLEXITAT i l’entitat del 

tot diàleg disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar necessari i no 

suficient  fort. 

o la relació intraescalar entre la part ACCIÓ i l’entitat del tot diàleg 

disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient  

fort. 

o la relació intraescalar entre la part ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES i l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai de 

diàleg disciplinar necessari i no suficient  fort. 
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4.3.3.3) Canvi entre emergents de diàleg disciplinar 

4.3.3.3.1) Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-9: Incorporació en les produccions de l’alumnat del grup B del bloc: 
L’assignatura té com a contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 

 

4.3.3.3.1) Text justificatiu: 

El bloc contingut diàleg disciplinar  pel grup B entre la representació 

inicial i la representació final presenta emergents que es mantenen 

estables.  

Presenta emergents ESTABLES en la incorporació de l’emergent 

COMPLEXITAT i ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (espai de diàleg 

disciplinar necessari i no suficient molt fort), ja que s’incorpora en la 

representació inicial i final.  
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Presenta emergents que CANVIEN en la incorporació de l’emergent 

COMPLEXITAT i ACCIÓ i ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (espai de 

diàleg disciplinar necessari i suficient), ja que s’incorpora en la 

representació final.  

Presenta ABSÈNCIA de l’emergent COMPLEXITAT i ACCIÓ (espai de 

diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort), l’emergent ACCiÓ i 

ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (espai de diàleg disciplinar necessari i 

no suficient molt fort), l’emergent COMPLEXITAT ( espai de diàleg 

disciplinar necessari i no suficient fort),  l’emergent ACCIÓ ( espai de 

diàleg disciplinar necessari i no suficient fort), l’emergent ARTICULACIÓ 

DE DISCIPLINES ( espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient 

fort) 
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4.3.4 Grup B. Canvi entre les produccions  (B1 i B2). 

L’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat 

de sessions i activitats que incorporen: 

4.3.4.1) En referència a les entitats i relacions que són presents en 

les produccions 

4.3.4.1.1) Representació gràfica: entitats i relacions 

 

 

 

 

Figura(4.3)-10: Representació i síntesi dels resultats del bloc contingut metodologia 
d'aula diversitat de sessions i activitats del grup B1 i B2 

4.3.4.1.2) Text justificatiu dels resultats: entitats i relacions 

En quan a les entitats que afavoreixen la creació d’espais de diàleg 

disciplinar: 

o La COMPLEXITAT d'alt nivell per al bloc metodologia d’aula 

diversitat de sessions i activitats és una entitat que l'alumnat 

incorpora gens satisfactòriament en la producció B1 i 

satisfactòriament en la producció B2. De forma que entre la 

producció B1 i la producció B2 l'alumnat presenta canvis 

significatius en quan a un augment de la seva presència. 

o L'ACCIÓ d'alt nivell per al bloc metodologia d’aula diversitat de 

sessions i activitats és una entitat que l'alumnat incorpora 
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incorpora gens satisfactòriament en la producció B1 i 

satisfactòriament en la producció B2. De forma que entre la 

producció B1 i la producció B2 l'alumnat presenta canvis 

significatius en quan a un augment de la seva presència. 

o L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell per al bloc 

metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats és una 

entitat que l'alumnat incorpora gens satisfactòriament en la 

producció B1 i força satisfactòriament en la producció B2. De 

forma que entre la producció B1 i la producció B2 l'alumnat 

presenta canvis significatius en quan a un augment de la seva 

presència.. 

En quan a les relacions interescalars i intraescalars que afavoreixen la 

creació d’espais de diàleg disciplinar: 

o La relació interescalar del bloc metodologia d’aula diversitat de 

sessions i activitats és un procés que l'alumnat incorpora gens 

satisfactòriament en la producció B1 i satisfactòriament en la 

producció B2. De forma que entre la producció B1 i la producció 

B2 l'alumnat presenta canvis significatius en quan a un augment 

de la seva presència. 

o La relació intraescalar del bloc metodologia d’aula diversitat de 

sessions i activitats és un procés que l'alumnat incorpora gens 

satisfactòriament en la producció B1 i satisfactòriament en la 

producció B2. De forma que entre la producció B1 i la producció 

B2 l'alumnat presenta canvis significatius en quan a un augment 

de la seva presència. 

L'alumnat del grup B entre la producció B1 i B2 augmenta la presència 

de gens satisfactòria a satisfactòria de les entitats COMPLEXITAT 

d’alt nivell, ACCIÓ d’alt nivell. 
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L'alumnat del grup B entre la producció B1 i B2 augmenta la presència 

de gens satisfactòria a força satisfactòria de l'entitat ARTICULACIÓ 

DE DISCIPLINES d'alt nivell. 

L'alumnat del grup B entre la producció B1 i B2 incorpora de forma 

gens satisfactòria a satisfactòria les relacions interescalars i 

intraescalars 

El bloc metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats 

s’incorpora de forma gens satisfactòria en la representació inicial 

(B1) i de forma força satisfactòria o satisfactòria en la 

representació final (B2) del grup B i conseqüentment PRESENTA 

CANVIS SIGNIFICATIUS.  

La relació interescalar i intraescalar entre les entitats de les parts 

complexitat i acció o complexitat  i articulació de disciplines 

(puntual) s’incorpora satisfactòriament en la representació final 

(B2). 

La relació intraescalar entre l’entitat de la part  complexitat 

s’incorpora força satisfactòriament en la representació final (B2). 
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4.3.4.2) En referència als espais de diàleg disciplinar i els 

emergents de diàleg disciplinar 

4.3.4.2.1) Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-11: Evolució de la incorporació en la producció inicial i la producció final 
del grup B del bloc l’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat de sessions 

i activitats que incorpora. 

 

4.3.4.2.2) Text justificatiu:  

El bloc metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats en la 

representació B1 i la representació B2 incorporen diversitat d’espais 

de diàleg disiciplinar com el necessari i  no suficient molt fort i el 

necessari i no suficient fort. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient molt fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort en elbloc 

metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats és un emergent que 

l’alumnat no incorpora  en la representació B1 i SÍ en la representació 

B2, ja que incorpora en la producció final relacions interescalars entre 
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entitats de les parts de la perspectiva escalar meso que a la vegada 

incorporen relacions intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva 

escalar macro.  

Entre la representació B1 i la representació  B2 l’alumnat presenta 

emegents que cavien ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

COMPLEXITAT i ACCIÓ i l’entitat del tot diàleg disciplinar és 

present només en la producció final. 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

COMPLEXITAT i ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES i l’entitat del tot 

diàleg disciplinar és present només en la producció final. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort en el bloc 

metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats és un emergent que 

l’alumnat no incorpora  en la representació B1 i Sí  incorpora en la 

representació B2, ja que en la representació final  incorpora entitats de 

les parts de la perspectiva escalar meso que a la vegada incorporen 

relacions intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar 

macro.  

Entre la representació B1 i la representació  B2 l’alumnat presenta 

emegents que cavien ja que: 

o la incorporació de la relació intraescalar entre la part 

COMPLEXITAT i el tot diàleg disciplinar és present només en la 

producció final. 
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El bloc metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats en la 

representació B1 i la representació B2 no incorpora 

o la relació interescalar entre les parts COMPLEXITAT i ACCIÓ i 

ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES i l’entitat del tot diàleg 

disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar necessari i suficient. 

o la relació interescalar entre les parts ACCIÓ i ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES i l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai de 

diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort. 

o la relació intraescalar entre la part ACCIÓ i l’entitat del tot diàleg 

disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient  

fort. 

o la relació intraescalar entre la part ARTICULACIÓ DE Disciplines 

i l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar 

necessari i no suficient  fort. 
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4.3.4.3) Canvi entre els emergents de diàleg disciplinar 

4.3.4.3.1) Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-12: Incorporació en les produccions de l’alumnat del grup B del bloc: 
L’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat de sessions i activitats que 

incorpora. 

 

4.3.4.3.1) Text justificatiu: 

El bloc metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats  pel grup B 

entre la representació inicial i la representació final presenta emergents 

que canvien.  

Presenta emergents que CANVIEN ja que nomes s’incorporen en la 

producció final:l’emergent COMPLEXITAT i ACCIÓ (espai de diàleg 

disciplinar necessari i no suficient molt fort), l’emergent COMPLEXITAT 

i ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES ( espai de diàleg disciplinar necessari 

i no suficient molt fort). I l’emergent COMPLEXITAT ( espai de diàleg 

discipilnar necessari i no suficient fort) 
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Presenta ABSÈNCIA de l’emergent COMPLEXITAT i ACCIÓ i 

ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (espai necessari i suficient), ACCIÓ i 

ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (espai de diàleg disciplinar necessari i 

no suficient molt fort), l’emergent ACCIÓ ( espai de diàleg disciplinar 

necessari i no suficient fort), l’emergent ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES ( espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort) 
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4.3.5 Grup B. Canvi entre les produccions  (B1 i B2). 

L’assignatura en la seva metodologia té unes eines 

didàctiques que incorporen: 

4.3.5.1) En referència a les entitats i relacions que són presents en 

les produccions 

4.3.5.1.1) Representació gràfica: entitats i relacions 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-13: Representació i síntesi dels resultats del bloc contingut metodologia 
d'aula eines didàctiques del grup B1 i B2 

4.3.5.1.2) Text justificatiu dels resultats: entitats i relacions 

En quan a les entitats que afavoreixen la creació d’espais de diàleg 

disciplinar: 

o La COMPLEXITAT d'alt nivell per al bloc metodologia d’aula eines 

didàctiques és una entitat que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament en la producció B1 i en la producció B2. De 

forma que entre la producció B1 i la producció B2 l'alumnat no 

presenta canvis significatius. 

o L'ACCIÓ d'alt nivell per al bloc metodologia d’aula eines 

didàctiques és una entitats que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament en la producció B1 i en la producció B2. De 
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forma que entre la producció B1 i la producció B2 l'alumnat no 

presenta canvis significatius. 

o L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell per al bloc 

metodologia d’aula eines didàctiques és una entitat que l'alumnat 

incorpora gens satisfactòriament en la producció B1 i 

satisfactòriament en la producció B2. De forma que entre la 

producció B1 i la producció B2 l'alumnat  presenta canvis 

significatius en quan a un augment de la seva presència. 

En quan a les relacions interescalars i intraescalars que afavoreixen la 

creació d’espais de diàleg disciplinar: 

o La relació interescalar del bloc metodologia d’aula eines 

didàctiques és un procés que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament en la producció B1 i  en la producció B2. De 

forma que entre la producció B1 i la producció B2 l'alumnat no 

presenta canvis significatius. 

o La relació intraescalar del bloc metodologia d’aula eines 

didàctiques és un procés que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament en la producció B1 i en la producció B2. De 

forma que entre la producció B1 i la producció B2 l'alumnat no 

presenta canvis significatius. 

L'alumnat del grup B entre la producció B1 i B2 augmenta la presència 

de gens satisfactòria a satisfactòria de l’entitat ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell. 

L'alumnat del grup B incorpora de forma satisfactòria en les seves 

produccions les entitats COMPLEXITAT d’alt nivell, ACCIÓ d’alt nivell. 

L'alumnat del grup B incorpora de forma satisfactòria les relacions 

interescalars i intraescalars. 
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El bloc metodologia d’aula eines didàctiques s’incorpora de forma 

satisfactòria en la representació inicial (B1) i en la representació final 

(B2) del grup B i conseqüentment NO PRESENTA CANVIS 

SIGNIFICATIUS.  

La relació interescalar i intraescalar entre les entitats de les parts 

complexitat i articulació de disciplines s’incorpora satisfactòriament en 

la representació inicial (B1) i en la representació final (B2). 

Magrat no presentar canvis significatius la relació interescalar i la 

relació intraescalar entre la complexitat i l’acció i l’articulació de 

disciplines presenta canvis entre la representació inicial i final ja que 

s’incorpora de forma puntual i molt satisfactòriament  en la producció 

final (B2). Així com també la relació interescalar i la relació intraescalar 

entre la complexitat i l’articulació de disciplines que presenta canvis en 

la representació inicial i final ja que s’incorpora en la representació 

final. 
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4.3.5.2) En referència als espais de diàleg disciplinar i els 

emergents de diàleg disciplinar 

4.3.5.2.1) Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-14: Evolució de la incorporació en la producció inicial i la producció final 
del grup B del bloc l’assignatura té unes eines didàctiques que incorpora. 

 

4.3.5.2.2) Text justificatiu:  

El bloc metodologia d’aula eines didàctiques en la representació B1 i la 

representació B2 incorporen diversitat d’espais de diàleg disiciplinar 

com el necessari i suficient, el necessari i  no suficient molt fort i el 

necessari i no suficient fort. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i suficient: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i suficient en el bloc metodologia 

d’aula eines didàctiques és un emergent que l’alumnat no incorpora  en 

la representació B1 i sí en la representació B2, ja que en la 

representació final incorpora relacions interescalars entre totes les 

entitats de les parts de la perspectiva escalar meso com la complexitat i 
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l’acció i l’articulació de disicplines que a la vegada incorporen relacions 

intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar macro.  

Entre la representació B1 i la representació  B2 l’alumnat SÍ presenta 

canvis ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i acció i articulació de disciplines i l’entitat del tot 

diàleg disciplinar és present només en la producció final. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient molt fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort en el bloc 

metodologia d’aula eines didàctiques és un emergent que l’alumnat 

incorpora  en la representació B1 i en la representació B2, ja que en la 

representació inicial i final incorpora relacions interescalars entre 

entitats de les parts de la perspectiva escalar meso que a la vegada 

incorporen relacions intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva 

escalar macro.  

Entre la representació B1 i la representació  B2 l’alumnat NO presenta 

canvis ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i acció i l’entitat del tot diàleg disciplinar és present 

en la producció inicial i  la producció final. 

Entre la representació B1 i la representació  B2 l’alumnat SÍ presenta 

canvis ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg 

disciplinar és present només en  la producció final. 
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En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort en el bloc 

metodologia d’aula eines didàctiques és un emergent que l’alumnat 

incorpora  en la representació B1 i en la representació B2, ja que en la 

representació final  incorpora entitats de les parts de la perspectiva 

escalar meso que a la vegada incorporen relacions intraescalars amb 

l’entitat del tot de la perspectiva escalar macro.  

Entre la representació B1 i la representació  B2 l’alumnat SÍ presenta 

canvis ja que: 

o la incorporació de la relació intraescalar entre la part acció i el tot 

diàleg disciplinar és present només en la producció inicial. 

o la incorporació de la relació intraescalar entre la part complexitat 

i el tot diàleg disciplinar és present només en la producció final. 

El bloc metodologia d’aula eines didàctiques en la representació A1 i la 

representació A2 no incorpora 

o la relació interescalar entre la part ACCIÓ i la part ARTICULACIÓ 

DE DISCIPLINES i l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai de 

diàleg disciplinar necessari i no suficient  molt fort. 

o la relació intraescalar entre la part ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES i l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai de 

diàleg disciplinar necessari i no suficient  fort. 
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4.3.5.3) Canvi entre els emergents de diàleg disciplinar 

4.3.5.3.1) Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-15: Incorporació en les produccions de l’alumnat del grup B del bloc: 
L’assignatura té unes eines didàctiques que incorpora. 

 

4.3.5.3.1) Text justificatiu: 

El bloc metodologia d’aula eines didàctiques  pel grup B entre la 

representació inicial i la representació final presenta emergents que es 

mantenen estables i emergents que canvien.  

Presenta emergents ESTABLES en la incorporació de l’emergent 

COMPLEXITAT I ACCIÓ (espai de diàleg disciplinar necessari i no  

suficient molt fort), ja que s’incorpora en la representació inicial i final.  
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Presenta emergents que CANVIEN en la incorporació de l’emergent 

COMPLEXITAT I ACCIÓ I ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (espai de 

diàleg disciplinar necessari i suficient), ja que s’incorpora en la 

representació final. l’emergent COMPLEXITAT I ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (espai de diàleg disciplinar necessari i no  suficient molt 

fort), ja que s’incorpora en la representació final. L’emergent 

COMPLEXITAT ( espai de diàleg discipilnar necessari i no suficient fort) 

, ja que s’incorpora en la representacio final. I l’emergent ACCIÓ ( espai 

de diàleg discipilnar necessari i no suficient fort), ja que s’incorpora en 

la representació inicial. 

Presenta ABSÈNCIA de l’emergent ACCIÓ i ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (espai de diàleg disciplnar necessari i no suficient molt 

fort) i de l’emergent ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES ( espai de diàleg 

disciplinar necessari i no suficient fort) 
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4.3.6)  Com canvia la configuració dels blocs que 

estructuren l’instrument d’avaluació de la presència del 

diàleg disciplinar en les produccions de l’alumnat del 

grup B? (2.1.B.1) 

4.3.6.1) Representació dels canvis en la configuració dels blocs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-16: Evolució de la incorporació dels blocs en les produccions de l’alumnat 
del grup B. 
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Presència en la 
representació final (B2)

B2

...

Representació del canvi de configuració dels blocs entre la producció inicial i final de l’alumnat del grup B.
(perspectiva escalar macro i meso).

FINALITAT Epistemologia

PROGRAMACIÓ Dinamisme

CONTINGUT Diàleg disciplinar

METODOLOGIA D’AULA 
Diversitat de sessions i activitats

METODOLOGIA D’AULA    
Eines didàctiques
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4.3.6.2) Text justificatiu dels resultats: espais de diàleg disciplinar. 

Entre la producció inicial i la producció fianl del grup B (B1 i B2) els bs 

de diàelg disciplinar en el gradient d’espais de diàelg disciplinar 

evolucionen principalment  cap a un gradient més complex d’espais de 

diàleg disciplinar. Si bé de forma puntual, algún bloc es manté en el 

gradient d’espais de diàleg disciplinar .  

Els blocs programació dinàmica, contingut diàleg disciplinar, 

metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats i metodologia 

d’aula eines didàctiques evolucionen dins el gradient d’espais de diàleg 

disciplinar cap a un espai més complex. I en concret, el bloc contingut 

diàleg disciplinar i metodologia d’auoa eiens didàctiques evolucionen  

d’un espai necessari i no suficient molt fort a un espai necessari i 

suficient. El bloc programació dinàmica evoluciona de l’espai necessari i 

no suficient fort a l’espai necessari i no suficient molt fort. I el bloc 

metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats evoluciona de la no 

incorporació a l’espai necessari i no suficient molt fort. 

Per altra banda, el bloc finalitat epsitemològica es manté etable en 

l’espai necessari i no suficient molt fort.  

4.3.6.3) Text justificatiu dels resultats: emergents de diàleg 

disciplinar 

En quan als emergents de diàleg disciplinar la seva evolució és diversa 

per a cada bloc. 

El bloc  finalitat epsitemològica entre la producció inicial i final  

En quan als emergents el bloc finalitat epistemològica presenta 

emergents que canvien i emergents que es mantenen estables al llarg de 

l’evolució de les representacións. Els emergents que es mantenen 

estables són: l’emergent complexitat i acció, l’emergent complexitat, 
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l’emergent acció i l’emergent articulació de disciplines . I canvia 

l’emergent articulació de disciplines. La resta d’emergents no 

s’incorporen. 

El bloc programació dinàmica entre la producció inicial i final 

presenta emergents que canvien i emergents que es mantenen estables 

al llarg de l’evolució de les representacións. L’emergent que es manté 

estable és: l’emergent complexitat. I l’emergent que canvia és: 

l’emergent complexitat i acció. La resta d’emergents no s’incorporen. 

El bloc contingut diàleg disciplinar entre la producció inicial i final 

presenta emergents que canvien i emergents que es mantenen estables 

al llarg de l’evolució de les representacións. L’emergent que es manté 

estable és: l’emergent complexitat i articulació de disciplines. I 

l’emergent que canvia és: l’emergent complexitat i acció i articulació de 

disciplines . La resta d’emergents no s’incorporen. 

El bloc metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats entre la 

producció inicial i final presenta només emergents que canvien al llarg 

de l’evolució de les representacions. Aquests són:  l’emergent 

complexitat i acció,  l’emergent complexitat i articulació de disicplines  i 

l’emergent complexitat. La resta d’emergents no s’incorporen. 

El bloc metodologia d’aula eines didàctiques entre la producció 

inicial i final presenta emergents que canvien i emergents que es 

mantenen estables al llarg de l’evolució de les representacions. 

L’emergent que es manté estable és: l’emergent complexitat i acció. I els 

emergents que canvien són: l’emergent complexitat i acció i articulació 

de disicplines,  l’emergent complexitat i articulació de disciplines, 

l’emergent acciói l’emergent articulació de disciplines. La resta 

d’emergents no s’incorporen. 
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En la figura-(4.3)-17es mostra com canvien els emergents de diàleg 

disciplinar per al grup B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.3)-17: Relació per blocs dels emergents del gradient d’espais de diàleg 
disciplinar que canvien, mantenen o són absents en les produccions de l’alumnat del 

grup B. 

 

4.3.6.4) Síntesi de l’evolució dels espais de diàleg disciplinar:  

En l’evolució de les produccions de l’’alumnat del grup B els espais de 

diàleg disciplinar  majoritàriament augmenten la seva complexitat en 

les relacions interescalars i intraescalars entre les entitats del diàleg 

disciplinar : complexitat, acció i articulació de disciplines. I 

especialment, l’evolució  entre les produccions de l’alumnat mostra com 

s’incorporen blocs en l’espai més complex i màxim del gradient d’espais 

de diàleg disciplinar, el necessari i suficient. Com és el cas de el bloc 

contingut diàleg disciplinar i metodologia d’aula eines didàctiques 

EMERGENTS 
QUE 
CANVIEN

(Presència
B2)

(Presència
B1)

EMERGENTS 
QUE 
CANVIEN

(Presència
B2)

(Presència
B1)

EMERGENTS 
QUE ES 
MANTENEN

(Presència
B1 i B2)

EMERGENTS 
QUE ES 
MANTENEN

(Presència
B1 i B2)

Incorporació de relacions entre els emergents del gradient d’espais de diàleg disciplinar.
Relació entre producció inicial i producció final. Grup B

FINALITAT 
EPISTEMOLOGIA

PROGRAMACIÓ
DINAMISME

CONTINGUT DIÀLEG 
DISICPLINAR

METODOLOGIA 
D’AULA DIVERSITAT 

DE SESSIONS I 
ACTIVITATS

METODOLOGIA 
D’AULA EINES 
DIDÀCTIQUES

ABSÈNCIA

Tot-parts: Diàleg disciplinar-
Complexitat-Acció-Articulació
de disciplines

Tot-parts: Diàleg
disciplinar-Acció-
Articulació de disciplines

Tot-parts: Diàleg
disciplinar-Complexitat-
Acció

Tot-parts: Diàleg
disciplinar-Complexitat-
Articulació de disciplines

Tot-part: Diàleg
disciplinar-acció

Tot-part: Diàleg
disciplinar-articulació
de disciplines

Tot-part: Diàleg
disciplinar-complexitat

Tot-parts: Diàleg disciplinar-
Complexitat-Acció-Articulació
de disciplines

Tot-parts: Diàleg
disciplinar-Acció-
Articulació de disciplines

Tot-parts: Diàleg
disciplinar-Complexitat-
Acció

Tot-parts: Diàleg
disciplinar-Complexitat-
Articulació de disciplines

Tot-part: Diàleg
disciplinar-acció

Tot-part: Diàleg
disciplinar-articulació
de disciplines

Tot-part: Diàleg
disciplinar-complexitat

NECESSARI I SUFICIENT NECESSARI I NO SUFICIENT MOLT FORT NECESSARI I NO SUFICIENT FORT.

Espais de diàleg disciplinar
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Finalment, els resultats presenten com l’alumnat del grup B al llarg de 

les seves produccions incorpora  més significativament la relació 

intraescalar de l’entitat complexitat i la relació interescalar i 

intraescalar entre la complexitat i l’acció, ja que són emergents  

presents en la representació inicial i/o final de tots els blocs excepte el 

bloc contingut diàleg disicplinar. 
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Annex-4.4: Resultats del grup B. 

Discurs de l’alumnat (BE) 

( En referència a la pregunta: (2.1.B.2) Quina presència 

tenen els blocs que estructuren l’instrument d’avaluació 

en el discurs sobre l’assignatura de l’alumnat del grup B? 

 

L’annex 4.4 s’organtiza segons el procés d’avaluació de l’instrument 

d’anàlisi en el discurs de l’alumnat del grup B respecte l’assignatura. El 

qual es centra en: la recollida de dades, el tractament de la informació i 

l’obtenció de resultats.  

La recollida de dades correspon a l’anàlisi de l’entrevista realitzada a 

l’alumnat del grup B. 

El tractament de la informació es presenta organitzada pels blocs que 

estructuren l’instrument d’anàlisi de l’emergència del diàleg disciplinar: 

Finalitat epistemològica, programació dinàmica, metodologia d’aula 
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diversitat de sessions i activitats, metodologia d’aula eines didàctiques, 

avaluació docent. Per a cada bloc es presenta: la taula d’anàlisi, la taula 

tot i parts, el text descriptiu de la taula tot i parts, la representació 

gràfica del gradient d’espais de diàleg disciplinar i el seu text 

justificatiu, la síntesi de resultats, el canvi escalar de meso-micro a 

macro-meso i la representació dels emergents del gradient d’espais de 

diàleg disciplinar.  

L’obtenció de resultats es vincula a la formulació de la pregunta 

referenciada com a (2.1.B.2) i es mostra la representació gràfica i el seu 

text justificatiu. 
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Nº Text (Segment de significativitat) Interpretació Bloc Núm

027-
040

(SD) (...) que expliquéssiu el procés d’elaboració d’aquest 
treball (...) quin ha estat el procés? (SA) Primer parlar 
moltissim (...) ficar-te en el context lo de la carta. Al 
principi quan vam obrir la carta va ser (...) això del calci va 
ser com déu meu, (...) Compartir idees.(...)Buscar molta 
informació en un principi (...)Discussions.(...) primer (...) 
havíem de (...) buscar nosaltres la solució i després la 
resposta a la pregunta i després buscar informació per 
com podies plantejar lo del calci a Cicle inicial (...)

L'alumnat planteja la proposta didàctica a partir 
d'una pregunta que planteja el fenomen del calci i la 
seva aproximació mitjançant la recerca d'informació 
, el diàleg entre punts de vista i la conversa entre ells 
per tal de buscar com transposar-ho als infants de 
primària.  L'alumnat considera que el treballrealitzat a 
l'assignatura es planteja des de considerar un context com 
la carta per a presentar una pregunta i el fenomen dle calci 
i l'ús de la recerca d'informació, la conversa entre ells i el 
diàleg entre punts de vista per elaborar una proposta 
didàctica per als infants. 

FINALITAT / 
Epistemologia

1

027-
040

(SD) (...) que expliquéssiu el procés d’elaboració d’aquest 
treball (...) quin ha estat el procés? (SA) Primer parlar 
moltissim (...) ficar-te en el context lo de la carta. Al 
principi quan vam obrir la carta va ser (...) això del calci va 
ser com déu meu, (...) Compartir idees.(...)Buscar molta 
informació en un principi (...)Discussions.(...) primer (...) 
havíem de (...) buscar nosaltres la solució i després la 
resposta a la pregunta i després buscar informació per 
com podies plantejar lo del calci a Cicle inicial (...)

L'alumnat planteja la proposta didàctica a partir d'una 
pregunta que planteja el fenomen del calci i la seva 
aproximació mitjançant la recerca d'informació , el diàleg 
entre punts de vista i la conversa entre ells per tal de 
buscar com transposar-ho als infants de primària. 
L'alumnat considera que el treballrealitzat a 
l'assignatura es planteja des de considerar un 
context com la carta per a presentar una pregunta i 
el fenomen dle calci i l'ús de la recerca d'informació, 
la conversa entre ells i el diàleg entre punts de vista 
per elaborar una proposta didàctica per als infants.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

2

041-
054

(SD) (...) que expliquéssiu el procés d’elaboració d’aquest 
treball (...) quin ha estat el procés? (SA) (...)
És que estàvem bastant desorientats perquè és una 
pregunta que possiblement mai ens havíem plantejat fins 
al moment i (...) davant d’això, a buscar informació.I 
després cadascú va buscar informació per la seva banda i 
posar-ho en comú i (...) com ho expliquem als nens de 
primària?. Llavors va ser quan vam començar a tenir 
discussions...I (...) la feina de representació (.....) una 
representació teatral però després,(...) vam fer la proposta 
del vídeo, vam tornar a la representació i (...) donant mil 
voltes (...) al final vam decidir fer (...)el videoclip...Dibuixos, 
pintar...

L'alumnat planteja la proposta didàctica a partir la pregunta 
formulada i la recerca de respostes buscant informació de 
forma individual i realitzant una posada en comú per a 
compartir i negociar punts de vista per elaborar la 
representació per a infants de primària des d'un procés de 
reformulació constant i presa de decisions a on es 
contempla la representació teatral, audiovisual o el videoclip i 
elements plàstics. La programació dels continguts de la proposta 
didàctica es plantegen des d'una pregunta i una representació que es 
construeix a partir de les decisions que pren l'alumnat davant les 
diferents propostes com el teatre, l'audiovisual o el videoclip i elements 
plàstic que es reformulen incorporant  la recerca d'informació, el 
diàleg i la negociacio entre punts de vista dels integrants del 
grup.L'alumnat considera que el treball realitzat a l'assignatura es 
planteja des de metodologies de treball de grup com la recerca 
d'informació, la conversa i la neociacio i el diàleg entre punts de vista 
per tal de buscar una representació que respongui la pregunta 
formulada, una representació que es configura des d'un procés de 
reformulació des de propostes diverses com la representació teatral, 
l'audiovisual i el videoclip o elements plàstics.

FINALITAT / 
Epistemologia

3

041-
054

(SD) (...) que expliquéssiu el procés d’elaboració d’aquest 
treball (...) quin ha estat el procés? (SA) (...)
És que estàvem bastant desorientats perquè és una 
pregunta que possiblement mai ens havíem plantejat fins 
al moment i (...) davant d’això, a buscar informació.I 
després cadascú va buscar informació per la seva banda i 
posar-ho en comú i (...) com ho expliquem als nens de 
primària?. Llavors va ser quan vam començar a tenir 
discussions...I (...) la feina de representació (.....) una 
representació teatral però després,(...) vam fer la proposta 
del vídeo, vam tornar a la representació i (...) donant mil 
voltes (...) al final vam decidir fer (...)el videoclip...Dibuixos, 
pintar...

L'alumnat planteja la proposta didàctica a partir la pregunta formulada i 
la recerca de respostes buscant informació de forma individual i 
realitzant una posada en comú per a compartir i negociar punts de 
vista per elaborar la representació per a infants de primària des d'un 
procés de reformulació constant i presa de decisions a on es 
contempla la representació teatral, audiovisual o el videoclip i elements 
plàstics.La programació dels continguts de la proposta 
didàctica es plantegen des d'una pregunta i una 
representació que es construeix a partir de les decisions 
que pren l'alumnat davant les diferents propostes com el 
teatre, l'audiovisual o el videoclip i elements plàstic que es 
reformulen incorporant  la recerca d'informació, el diàleg i la 
negociacio entre punts de vista dels integrants del 
grup. L'alumnat considera que el treball realitzat a l'assignatura es 
planteja des de metodologies de treball de grup com la recerca 
d'informació, la conversa i la neociacio i el diàleg entre punts de vista 
per tal de buscar una representació que respongui la pregunta 
formulada, una representació que es configura des d'un procés de 
reformulació des de propostes diverses i decisions com la 
representació teatral, l'audiovisual i el videoclip o elements plàstics.

PROGRAMACIÓ / 
Dinamisme

4

4.4.1) Mostra d’anàlisi: interpretació del discurs de 

l’alumnat. Grup B. Entrevista (BE) 

Figura(4.4)-1: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (I). Grup B. Entrevista (BE).   
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041-
054

(SD) (...) que expliquéssiu el procés d’elaboració d’aquest 
treball (...) quin ha estat el procés? (SA) (...)
És que estàvem bastant desorientats perquè és una 
pregunta que possiblement mai ens havíem plantejat fins 
al moment i (...) davant d’això, a buscar informació.I 
després cadascú va buscar informació per la seva banda i 
posar-ho en comú i (...) com ho expliquem als nens de 
primària?. Llavors va ser quan vam començar a tenir 
discussions...I (...) la feina de representació (.....) una 
representació teatral però després,(...) vam fer la proposta 
del vídeo, vam tornar a la representació i (...) donant mil 
voltes (...) al final vam decidir fer (...)el videoclip...Dibuixos, 
pintar...

L'alumnat planteja la proposta didàctica a partir la pregunta formulada i 
la recerca de respostes buscant informació de forma individual i 
realitzant una posada en comú per a compartir i negociar punts de 
vista per elaborar la representació per a infants de primària des d'un 
procés de reformulació constant i presa de decisions a on es 
contempla la representació teatral, audiovisual o el videoclip i elements 
plàstics.La programació dels continguts de la proposta didàctica es 
plantegen des d'una pregunta i una representació que es construeix a 
partir de les decisions que pren l'alumnat davant les diferents 
propostes com el teatre, l'audiovisual o el videoclip i elements plàstic 
que es reformulen incorporant  la recerca d'informació, el diàleg i la 
negociacio entre punts de vista dels integrants del grup.L'alumnat 
considera que el treball realitzat a l'assignatura es planteja 
des de metodologies de treball de grup com la recerca 
d'informació, la conversa i la neociacio i el diàleg entre punts 
de vista per tal de buscar una representació que respongui la 
pregunta formulada, una representació que es configura des 
d'un procés de reformulació des de propostes diverses i 
decisions com la representació teatral, l'audiovisual i el 
videoclip o elements plàstics.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

5

061-
072

(SD) I la dificultat, amb què estava, sobretot, en el vídeo? 
(SA) (...) volíem que (...) fossin personatges personificats 
(...) això ens va costar (...) posar-nos d’acord però 
pensàvem que era important (...) per nens(...) personatges 
que (...) els animen com a persones però que no ho són 
realment (...) pensàvem que aquesta era una manera 
d’apropar-nos molt a ells, que a ells els agradés (...) a 
més cada personatge tenia (...) una personalitat diferent 
(...)

L'alumnat considera que el treball realitzat  planteja  
metodologies  com la creació d'un vídeo amb 
diversitat de personatges personificats  per tal de 
contectar  signficativament i emotivament amb els 
infants de primària, un procés que l'alumnat valorar 
com a difícil per la complicació de negociació 
d'idees entre els integrants del grup.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

6

073-
092

(SD) Però del model de ciència? (...) (SA) Ens va costar 
molt perquè els nens de primer (...) el tema de (...) noms 
tècnics (...) no sabíem quin rol (...) nosaltres teníem (...) 
un material que (...) es podia utilitzar a primer (...) que 
pensàvem que es podia utilitzar molt bé perquè (...) 
tinguessin una idea d’aquest model (...), d’absorció del 
calci de la llet,(...) parlàvem de (...) l’osteoplast (...) que 
són els que son els que donen forma a l’os (...) jo penso 
que els nens que es quedin amb això (...) millor i els que 
no se’ls quedi tampoc no perden el fil de la història.És el 
tractament que es facin l'opinió (..) El vídeo en si pot ser 
més adequat per un curs o per un altre sobretot aquest fet 
dependrà de l’actuació del mestre

L'alumnat planteja la proposta didàctica incorporant 
la perspectiva que els infants construeixen del 
fenomen del calci i el model de ciència a partir d'un 
vídeo que explica una història i considerant la 
diversitat d'alumnat i el paper actiu del mestre a 
l'aula i valora aquest procés com a difícil .L'alumnat 
considera que el treball realitzat planteja metodologies 
com la creació d'un vídeo que explica una història per a 
plantejar el fenomen del calci i el model de ciència  
incorporant la diversitat d'alumnat iel paper actiu del 
mestre a l'aula, valorant aquest procés com a difícil.

FINALITAT / 
Epistemologia

7

073-
092

(SD) Però del model de ciència? (...) (SA) Ens va costar 
molt perquè els nens de primer (...) el tema de (...) noms 
tècnics (...) no sabíem quin rol (...) nosaltres teníem (...) 
un material que (...) es podia utilitzar a primer (...) que 
pensàvem que es podia utilitzar molt bé perquè (...) 
tinguessin una idea d’aquest model (...), d’absorció del 
calci de la llet,(...) parlàvem de (...) l’osteoplast (...) que 
són els que son els que donen forma a l’os (...) jo penso 
que els nens que es quedin amb això (...) millor i els que 
no se’ls quedi tampoc no perden el fil de la història.És el 
tractament que es facin l'opinió (..) El vídeo en si pot ser 
més adequat per un curs o per un altre sobretot aquest fet 
dependrà de l’actuació del mestre

L'alumnat planteja la proposta didàctica incorporant la 
perspectiva que els infants construeixen del fenomen del 
calci i el model de ciència a partir d'un vídeo que explica 
una història i considerant la diversitat d'alumnat i el paper 
actiu del mestre a l'aula i valora aquest procés com a 
difícil.L'alumnat considera que el treball realitzat 
planteja metodologies com la creació d'un vídeo que 
explica una història per a plantejar el fenomen del 
calci i el model de ciència  incorporant la diversitat 
d'alumnat iel paper actiu del mestre a l'aula, 
valorant aquest procés com a difícil.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

8

093-
112

(SD) Si però en el vostre cas el fet q fos un vídeo i es 
dibuixos i tota aquesta representació gràfica ajudava(...) a 
l’explicació del fenomen que per si era complex? (SA)(...)  
la vitamina d, (...) el calci, (...) l’osteoblast (...) que no era 
plan que els nens se'n recordessin dels personatges q 
podien sortir sinó més aviat del recorregut q feien, (...) Va 
ser complicat (...) una historia, un conte la vessant 
narrativa i després la vessant científica. Ens va costar 
lligar-ho tot, (...) trobar una historia q realment hi hagués 
un conflicte (...)  intriga (...)Pensàvem que (...) sinó 
s’enganxen a la història els nens no estan atents i no els 
emociona o motiva tampoc aprendran.

L'alumnat planteja la proposta didàctica partint del 
fenomen complex  i relacionant-lo amb la idea de 
procés i recorregut del calci i les entitats com la 
vitamina d o l'osteoblast des d'una perspectiva 
científica i una perspectiva narrativa en format  de 
conte i vídeo com a representació per tal que els 
infants identifiquin la història, es motivin i 
s'emocionin i aprenguin . L'alumnat considera que el 
treball realitzat planteja metodologies com una 
representació en format de vídeo d'un conte per tal que 
l'alumnat es vinculi amb la història, es motivi i s'emocioni 
per aprendre del fenomen complex el procés i el recorregut 
del calci i les entitats com al vitamina d o l'osteoblast des 
d'una perspectiva científica i una perpsectiva narrativa.
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Figura(4.4)-2: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (II). Grup B. Entrevista (BE).   
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093-
112

(SD) Si però en el vostre cas el fet q fos un vídeo i es 
dibuixos i tota aquesta representació gràfica ajudava(...) a 
l’explicació del fenomen que per si era complex? (SA)(...)  
la vitamina d, (...) el calci, (...) l’osteoblast (...) que no era 
plan que els nens se'n recordessin dels personatges q 
podien sortir sinó més aviat del recorregut q feien, (...) Va 
ser complicat (...) una historia, un conte la vessant 
narrativa i després la vessant científica. Ens va costar 
lligar-ho tot, (...) trobar una historia q realment hi hagués 
un conflicte (...)  intriga (...)Pensàvem que (...) sinó 
s’enganxen a la història els nens no estan atents i no els 
emociona o motiva tampoc aprendran.

L'alumnat planteja la proposta didàctica partint del 
fenomen complex  i relacionant-lo amb la idea de procés i 
recorregut del calci i les entitats com la vitamina d o 
l'osteoblast des d'una perspectiva científica i una 
perspectiva narrativa en format  de conte i vídeo com a 
representació per tal que els infants identifiquin la història, 
es motivin i s'emocionin i aprenguin. L'alumnat 
considera que el treball realitzat planteja 
metodologies com una representació en format de 
vídeo d'un conte per tal que l'alumnat es vinculi amb 
la història, es motivi i s'emocioni per aprendre del 
fenomen complex el procés i el recorregut del calci i 
les entitats com al vitamina d o l'osteoblast des d'una 
perspectiva científica i una perpsectiva narrativa.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques
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116-
127

(SD) (...)  heu notat la importància de les preguntes en tot 
el procés aquest d’aprendre ciències? (SA) Si (...) 
Aprendre a formular preguntes...(...) depèn com facis la 
pregunta...(...) aquesta pregunta (...) el calci com arriba 
(...) pots preguntar al final però no és el final, també fas 
preguntes a tot el procés, (...) la segona part ens va 
costar molt l’esquema però un punt teníem les activitats 
després ja va ser molt fàcil (...)

L'alumnat planteja la proposta didàctica des d'una 
aproximació al fenomen del calci de forma dinàmica 
a partir de formular diversitat de preguntes i 
activitats al llarg el procés d'aprenentatge. L'alumnat 
considera que el treball realitzat a l'assignatura planteja 
diversitat d'activitats que s'estructuren i es vinculen amb la 
formulació de preguntes per a treballar el fenomen del calci 
des d'una perspectiva dinàmica, un procés que l'alumnat 
valora primar com a dificultós i després com a fàcil. 
L'alumnat considera que el treball realitzat planteja 
metodologies com la formulació de diversitat de preguntes 
per a plantejar activitats per a treballar el fenomen del calci 
des d'una perspectiva dinàmica, un procés que l'alumnat 
valora primar com a dificultós i després com a fàcil.

FINALITAT / 
Epistemologia

11

116-
127

(SD) (...)  heu notat la importància de les preguntes en tot 
el procés aquest d’aprendre ciències? (SA) Si (...) 
Aprendre a formular preguntes...(...) depèn com facis la 
pregunta...(...) aquesta pregunta (...) el calci com arriba 
(...) pots preguntar al final però no és el final, també fas 
preguntes a tot el procés, (...) la segona part ens va 
costar molt l’esquema però un punt teníem les activitats 
després ja va ser molt fàcil (...)

L'alumnat planteja la proposta didàctica des d'una 
aproximació al fenomen del calci de forma dinàmica a 
partir de formular diversitat de preguntes i activitats al llarg 
el procés d'aprenentatge.L'alumnat considera que el 
treball realitzat a l'assignatura planteja diversitat 
d'activitats que s'estructuren i es vinculen amb la 
formulació de preguntes per a treballar el fenomen 
del calci des d'una perspectiva dinàmica, un procés 
que l'alumnat valora primar com a dificultós i 
després com a fàcil.  L'alumnat considera que el treball 
realitzat planteja metodologies com la formulació de 
diversitat de preguntes per a plantejar activitats per a 
treballar el fenomen del calci des d'una perspectiva 
dinàmica, un procés que l'alumnat valora primar com a 
dificultós i després com a fàcil.

METODOLOGIA / 
Diversitat de sessions i 
activitats
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116-
127

(SD) (...)  heu notat la importància de les preguntes en tot 
el procés aquest d’aprendre ciències? (SA) Si (...) 
Aprendre a formular preguntes...(...) depèn com facis la 
pregunta...(...) aquesta pregunta (...) el calci com arriba 
(...) pots preguntar al final però no és el final, també fas 
preguntes a tot el procés, (...) la segona part ens va 
costar molt l’esquema però un punt teníem les activitats 
després ja va ser molt fàcil (...)

L'alumnat planteja la proposta didàctica des d'una 
aproximació al fenomen del calci de forma dinàmica a 
partir de formular diversitat de preguntes i activitats al llarg 
el procés d'aprenentatge.L'alumnat considera que el treball 
realitzat a l'assignatura planteja diversitat d'activitats que 
s'estructuren i es vinculen amb la formulació de preguntes 
per a treballar el fenomen del calci des d'una perspectiva 
dinàmica, un procés que l'alumnat valora primar com a 
dificultós i després com a fàcil. L'alumnat considera que 
el treball realitzat planteja metodologies com la 
formulació de diversitat de preguntes per a plantejar 
activitats per a treballar el fenomen del calci des 
d'una perspectiva dinàmica, un procés que l'alumnat 
valora primar com a dificultós i després com a fàcil

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques
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130-
151

(SD) vosaltres heu trobat q hi ha coherència entre el 
treball i l’assignatura (...)?(SA) Sí, tot té a veure perquè 
(...) hem treballat competències (...) lo que és l’entorn, 
(...) el model (...)  model científic escolar i (...) penso que 
és una  aplicació molt gran.(...) tant les classes com les 
practiques que hem fet.Sinó ens haguessin explicat les 
fases de l’exploració (...) no haguéssim pogut fer res. 
(...)s’agraeix també que des de l’assignatura s’hagin 
plantejat (...) didàctica a nivell general, no únicament de 
ciències (...) (SD)(...) una cosa a destacar, (...) que es 
parli de temes aplicables a altres (SA) (...) allò q vam fer 
d’avaluació no només ens serveix per ciències, ens 
serveix per tot(...) aquesta assignatura (...) m’ha servit de 
molt…

L'alumnat planteja l'assignatura des d'una 
perspectiva global de la didàctica com les 
competències, l'avaluació o les seqüències 
d'aprenentatge i des d'una relació amb la didàctica 
específica de les ciències com la relació amb 
l'entorn o el model i el model científic escolar i la 
transferència de coneixement com a futurs 
mestres .L'alumnat considera que  l'assignatura planteja 
diversitat de sessions (pràctiques i teòriques) i activitats 
que permeten plantejar aspectes globals de la didàctica 
com les competències, l'avaluació o les seqüències 
d'aprenentatge i aspectes específics de la didàctica de les 
ciències com la relació amb l'entorn o el model i el model 
científic escolar i la transferència de coneixement com a 
futurs mestres

FINALITAT / 
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Figura(4.4)-3: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (III). Grup B. Entrevista (BE).   
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130-
151

(SD) vosaltres heu trobat q hi ha coherència entre el 
treball i l’assignatura (...)?(SA) Sí, tot té a veure perquè 
(...) hem treballat competències (...) lo que és l’entorn, 
(...) el model (...)  model científic escolar i (...) penso que 
és una  aplicació molt gran.(...) tant les classes com les 
practiques que hem fet.Sinó ens haguessin explicat les 
fases de l’exploració (...) no haguéssim pogut fer res. 
(...)s’agraeix també que des de l’assignatura s’hagin 
plantejat (...) didàctica a nivell general, no únicament de 
ciències (...) (SD)(...) una cosa a destacar, (...) que es 
parli de temes aplicables a altres (SA) (...) allò q vam fer 
d’avaluació no només ens serveix per ciències, ens 
serveix per tot(...) aquesta assignatura (...) m’ha servit de 
molt…

L'alumnat planteja l'assignatura des d'una perspectiva global 
de la didàctica com les competències, l'avaluació o les 
seqüències d'aprenentatge i des d'una relació amb la 
didàctica específica de les ciències com la relació amb 
l'entorn o el model i el model científic escolar i la transferència 
de coneixement com a futurs mestres.L'alumnat considera 
que  l'assignatura planteja diversitat de sessions 
(pràctiques i teòriques) i activitats que permeten plantejar 
aspectes globals de la didàctica com les competències, 
l'avaluació o les seqüències d'aprenentatge i aspectes 
específics de la didàctica de les ciències com la relació 
amb l'entorn o el model i el model científic escolar i la 
transferència de coneixement com a futurs mestres.

METODOLOGIA / 
Diversitat de sessions i 
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159-
168

(SD) vosaltres heu trobat q hi ha coherència entre el 
treball i l’assignatura (...)? (SA) (...) I tot el tema del model  
científic, escolar... també els coneixements previs dels 
alumnes que tot ho havíem de tenir en compte per fer 
aquest treball perquè sinó no tenia sentit.I a més el que 
està molt bé és que les pràctiques que anàvem fent al 
llarg de l’assignatura també les hem anat (...) incloent a 
les diferents activitats (...) aquella de com creus que es 
comunica el cor amb la mà i coses (...)ens van ajudar 
molt a treure idees per al treball (...)

L'alumnat planteja el treball de l'assignatura des de 
la perspectiva de l'ensenyament-aprenentatge com 
una construcció de models, concretant en el model 
científic, i prenent com a punt de partida els models 
inicials dels infants, una perspectiva que relacionen 
amb les sessions pràctiques de l'assignatura  les 
quals també ofereixen idees per a la programació de 
la proposta didàctica  del treball.  L'alumnat considera 
que  l'assignatura planteja  sessions pràctiques i diversitat 
d'activitats que aporten noves idees per a elaborar una 
programació i connecten amb un aprenentatge de les 
ciències des dels models científics escolars i la 
modelització.

FINALITAT / 
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159-
168

(SD) vosaltres heu trobat q hi ha coherència entre el 
treball i l’assignatura (...)? (SA) (...) I tot el tema del model  
científic, escolar... també els coneixements previs dels 
alumnes que tot ho havíem de tenir en compte per fer 
aquest treball perquè sinó no tenia sentit.I a més el que 
està molt bé és que les pràctiques que anàvem fent al 
llarg de l’assignatura també les hem anat (...) incloent a 
les diferents activitats (...) aquella de com creus que es 
comunica el cor amb la mà i coses (...)ens van ajudar 
molt a treure idees per al treball (...)

L'alumnat planteja el treball de l'assignatura des de la 
perspectiva de l'ensenyament-aprenentatge com una 
construcció de models, concretant en el model científic, i 
prenent com a punt de partida els models inicials dels 
infants, una perspectiva que relacionen amb les sessions 
pràctiques de l'assignatura  les quals també ofereixen 
idees per a la programació de la proposta didàctica  del 
treball. L'alumnat considera que  l'assignatura 
planteja  sessions pràctiques i diversitat d'activitats 
que aporten noves idees per a elaborar una 
programació i connecten amb un aprenentatge de 
les ciències des dels models científics escolars i la 
modelització.

METODOLOGIA / 
Diversitat de sessions i 
activitats
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169-
188

(SD) la vostra actitud ha canviat en relació al 
començament de curs (...).(SA) (...) “quin rotllo les 
ciències”, jo era un d’aquests no tengo ni idea por dónde 
cogerlo, pero ni idea (...) i (...) a mesura que hem anat fet 
els treballs (...) sí que vas veient....Més competent (...)si 
que tens una certa idea (...) si vas a l’aula (...) També 
tenim material  (...)  penso que són coses útils que hem 
fet...que es poden aprofitar. (...) els treballs dels 
companys (...) són idees que tenim (...)

L'alumnat planteja l'assignatura des d'una aport de 
recursos i idees que propicien un canvi en la forma 
d'aproximar-se a  les ciències i al seu ensenyament i 
aprenentatge aportant a l'alumnat competències com 
a mestre a l'aula i un canvi en la seva actitud inicial 
negativa davant les ciències i la didàctica de les 
ciències.  L'alumnat considera que l'assignatura planteja 
activitats com la realització d'un treball que aporta 
recursos i idees que permeten un un canvi en la forma 
d'aproximar-se a  les ciències i al seu ensenyament i 
aprenentatge aportant a l'alumnat competències com a 
mestre a l'aula i un canvi en la seva actitud inicial negativa 
davant les ciències i la didàctica de les ciències.

FINALITAT / 
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169-
188

(SD) la vostra actitud ha canviat en relació al 
començament de curs (...).(SA) (...) “quin rotllo les 
ciències”, jo era un d’aquests no tengo ni idea por dónde 
cogerlo, pero ni idea (...) i (...) a mesura que hem anat fet 
els treballs (...) sí que vas veient....Més competent (...)si 
que tens una certa idea (...) si vas a l’aula (...) També 
tenim material  (...)  penso que són coses útils que hem 
fet...que es poden aprofitar. (...) els treballs dels 
companys (...) són idees que tenim (...)

L'alumnat planteja l'assignatura des d'una aport de 
recursos i idees que propicien un canvi en la forma 
d'aproximar-se a  les ciències i al seu ensenyament i 
aprenentatge aportant a l'alumnat competències com a 
mestre a l'aula i un canvi en la seva actitud inicial negativa 
davant les ciències i la didàctica de les ciències. 
L'alumnat considera que l'assignatura planteja 
activitats com la realització d'un treball que aporta 
recursos i idees que permeten un un canvi en la 
forma d'aproximar-se a  les ciències i al seu 
ensenyament i aprenentatge aportant a l'alumnat 
competències com a mestre a l'aula i un canvi en la 
seva actitud inicial negativa davant les ciències i la 
didàctica de les ciències.
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Figura(4.4)-4: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (IV). Grup B. Entrevista (BE).   
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189-
222

(SD) I com a coses noves quines diríeu que heu après? 
(...) de com enfocar les ciències? (...) (SA) Jo lo dels 
models, perquè (...) jo el tipus d’educació que he rebut ha 
sigut molt en plan llibre (...) I expert i (...) tot el que he 
après (...) que l’objectiu no és que els nens tinguin el 
model científic aquí i encara que no entenguin, sinó que 
realment (...) tinguin el seu model (...) que treballin poc a 
poc (...) evolucionar aquests models. Clar si els hi donem 
un llibre de text ja tindrem el model final, (...).si no han fet 
tot el procés anterior no ho entendran mai,(...) a mi (...) 
m’agrada (...) aquesta assignatura (...) el model que jo 
havia rebut a mi no m’agradava perquè jo hi ha moltes 
coses que no me’n recordo de les classes de ciències 
que he fet, (...)penso que el model (...) d’ensenyar 
ciències que ens heu ensenyat (...).els nens estan 
superbé, (...) gaudeixen molt (...) són com petits científics 
(...) van descobrint coses i (...) això és molt emocionant. 
(...) respecte al model de ciències que hem rebut (..) hem 
tingut la oportunitat de, com a estudiants, tenir un paper 
més actiu (...) poder participar ...contrastar (...) diferents 
maneres de pensar i d’alguna manera (...) progressar 
junts. I discutir, perquè si no es discuteix no s’arriba 
a...(...)jo penso que s’ha de discutir..

L'alumnat planteja l'assignatura des d'un canvi en la 
forma d'enfocar les ciències i el seu aprenentatge 
que es relaciona amb el procés de modelització i 
rebutja una educació centrada en llibres i la 
transmissió de l'expert. Una perspectiva que 
l'alumnat pren com a opció ja que el vinculen amb 
l'aprenentatge dels infants, el gaudi i les emocions 
de descobrir i construir coneixament, el paper actiu i 
la participació d'ells com alumnes per a discutir, 
negociar i compartir punts de vista i progressar 
conjuntament.

FINALITAT / 
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L'alumnat planteja l'assignatura des d'una aproximació als 
fenòmens del món globals i específics a on existeix una 
relació entre diversitat d'àrees de coneixement com la 
ciència, la plàstica, l'educació física,l'expressió corporal o 
les matemàtiques explicitant com en l'acció de la conversa 
o ne la realització d'un debat hi ha punts en comú entre la 
llengua i les ciències i com prenen una opció per aquest 
model educatiu exposant que hauria d'estar present a l'es 
escoles per tal que l'aprenentatge dels infants sigui 
significatiu des de la seva vida quotidiana . El diàleg 
disciplinar és un contingut incorporat a l'assignatura 
considerant una aproximació als fenòmens del món globals i 
específics a on existeix una relació entre diversitat d'àrees de 
coneixement com la ciència, la plàstica, l'educació 
física,l'expressió corporal o les matemàtiques explicitant com 
en l'acció de la conversa o ne la realització d'un debat hi ha 
punts en comú entre la llengua i les ciències i com prenen 
una opció per aquest model educatiu exposant que hauria 
d'estar present a l'es escoles.

per tal que l'aprenentatge dels infants sigui significatiu des de 
la seva vida quotidiana.L'alumnat considera que l'assignatura 
planteja activitats com la realització d'una sessió conjunta 
amb el docent de didàctica de la llengua que permet 
aproximar-se als fenòmens del món des de la globalitat i 
l'especificitat i relacionant-los amb diversitat d'àrees de 
coneixement com la ciència, la plàstica, l'educació 
física,l'expressió corporal o les matemàtiques explicitant com 
en l'acció de la conversa o en la realització d'un debat hi ha 
punts en comú entre la llengua i les ciències i com prenen 
una opció per aquest model educatiu exposant que hauria 
d'estar present a l'es escoles per tal que l'aprenentatge dels 
infants sigui significatiu des de la seva vida quotidiana.

21

(SD) I la relació de la ciència amb les altres disciplines? 
Això també hi veieu la importància (...) (SA) És impossible 
no relacionar-ho perquè (...) perquè amb l’acció conversa 
ja estàs fent llengua.(...) en el món que t’envolta, és que hi 
és tot, i les ciències i tot i (...) nosaltres (...) hem intentat 
relacionar-ho... és que clar és això, fas un dibuix i estàs 
fent (...) arts plàstiques (...) fas una representació corporal 
(...) i és (...) educació física d’expressió corporal, (...) amb 
la classe que vau fer amb l’Oriol, fent veure que realment 
(...) hi ha punts en comú quan fas debat, (...) penso que 
(...) això de dividir les assignatures.. a l’escola dividir-ho 
en horari, per àrees, això és antinatural, perquè tu vas a la 
vida i no et trobes un problema que només és de 
matemàtiques, (...).tot està...interrelacionat i dividir-ho per 
àrees penso que no...I davant d’una situació no et poses a 
pensar només des de la ciència, només des de les arts 
plàstiques, no. Des d’una perspectiva en general i global. 
Això és important, això de fer que diferents àrees i 
disciplines es comuniquin i...Jo aquest any he estat de 
pràctiques a una escola rural (..),  una escola de 
pràctiques que treballen per projectes i... m’ha anat 
fantàstic. (...) No tenen un horari com català, castellà, 
anglès, mates (...) he vist que és possible (...) fer-ho (...)

223-
250

FINALITAT / 
Epistemologia

Figura(4.4)-5: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (V). Grup B. Entrevista (BE).   
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L'alumnat planteja l'assignatura des d'una aproximació als 
fenòmens del món globals i específics a on existeix una 
relació entre diversitat d'àrees de coneixement com la 
ciència, la plàstica, l'educació física,l'expressió corporal o 
les matemàtiques explicitant com en l'acció de la conversa 
o ne la realització d'un debat hi ha punts en comú entre la 
llengua i les ciències i com prenen una opció per aquest 
model educatiu exposant que hauria d'estar present a l'es 
escoles per tal que l'aprenentatge dels infants sigui 
significatiu des de la seva vida quotidiana. El diàleg 
disciplinar és un contingut incorporat a l'assignatura 
considerant una aproximació als fenòmens del món 
globals i específics a on existeix una relació entre 
diversitat d'àrees de coneixement com la ciència, la 
plàstica, l'educació física,l'expressió corporal o les 
matemàtiques explicitant com en l'acció de la 
conversa o ne la realització d'un debat hi ha punts 
en comú entre la llengua i les ciències i com prenen 
una opció per aquest model educatiu exposant que 
hauria d'estar present a l'es escoles 

per tal que l'aprenentatge dels infants sigui 
significatiu des de la seva vida quotidiana .L'alumnat 
considera que l'assignatura planteja activitats com la 
realització d'una sessió conjunta amb el docent de 
didàctica de la llengua que permet aproximar-se als 
fenòmens del món des de la globalitat i l'especificitat i 
relacionant-los amb diversitat d'àrees de coneixement com 
la ciència, la plàstica, l'educació física,l'expressió corporal 
o les matemàtiques explicitant com en l'acció de la 
conversa o en la realització d'un debat hi ha punts en 
comú entre la llengua i les ciències i com prenen una 
opció per aquest model educatiu exposant que hauria 
d'estar present a l'es escoles per tal que l'aprenentatge 
dels infants sigui significatiu des de la seva vida quotidiana

L'alumnat planteja l'assignatura des d'una aproximació als 
fenòmens del món globals i específics a on existeix una 
relació entre diversitat d'àrees de coneixement com la 
ciència, la plàstica, l'educació física,l'expressió corporal o 
les matemàtiques explicitant com en l'acció de la conversa 
o ne la realització d'un debat hi ha punts en comú entre la 
llengua i les ciències i com prenen una opció per aquest 
model educatiu exposant que hauria d'estar present a l'es 
escoles per tal que l'aprenentatge dels infants sigui 
significatiu des de la seva vida quotidiana. El diàleg 
disciplinar és un contingut incorporat a l'assignatura 
considerant una aproximació als fenòmens del món 
globals i específics a on existeix una relació entre 
diversitat d'àrees de coneixement com la ciència, la 
plàstica, l'educació física,l'expressió corporal o les 
matemàtiques explicitant com en l'acció de la conversa o 
ne la realització d'un debat hi ha punts en comú entre la 
llengua i les ciències i com prenen una opció per aquest 
model educatiu exposant que hauria d'estar present a l'es 
escoles .

per tal que l'aprenentatge dels infants sigui significatiu des de 
la seva vida quotidiana.L'alumnat considera que 
l'assignatura planteja activitats com la realització d'una 
sessió conjunta amb el docent de didàctica de la llengua 
que permet aproximar-se als fenòmens del món des de la 
globalitat i l'especificitat i relacionant-los amb diversitat 
d'àrees de coneixement com la ciència, la plàstica, 
l'educació física,l'expressió corporal o les matemàtiques 
explicitant com en l'acció de la conversa o en la realització 
d'un debat hi ha punts en comú entre la llengua i les 
ciències i com prenen una opció per aquest model educatiu 
exposant que hauria d'estar present a l'es escoles per tal 
que l'aprenentatge dels infants sigui significatiu des de la 
seva vida quotidiana.

223-
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(SD) I la relació de la ciència amb les altres disciplines? 
Això també hi veieu la importància (...) (SA) És impossible 
no relacionar-ho perquè (...) perquè amb l’acció conversa 
ja estàs fent llengua.(...) en el món que t’envolta, és que hi 
és tot, i les ciències i tot i (...) nosaltres (...) hem intentat 
relacionar-ho... és que clar és això, fas un dibuix i estàs 
fent (...) arts plàstiques (...) fas una representació corporal 
(...) i és (...) educació física d’expressió corporal, (...) amb 
la classe que vau fer amb l’Oriol, fent veure que realment 
(...) hi ha punts en comú quan fas debat, (...) penso que 
(...) això de dividir les assignatures.. a l’escola dividir-ho 
en horari, per àrees, això és antinatural, perquè tu vas a la 
vida i no et trobes un problema que només és de 
matemàtiques, (...).tot està...interrelacionat i dividir-ho per 
àrees penso que no...I davant d’una situació no et poses a 
pensar només des de la ciència, només des de les arts 
plàstiques, no. Des d’una perspectiva en general i global. 
Això és important, això de fer que diferents àrees i 
disciplines es comuniquin i...Jo aquest any he estat de 
pràctiques a una escola rural (..),  una escola de 
pràctiques que treballen per projectes i... m’ha anat 
fantàstic. (...) No tenen un horari com català, castellà, 
anglès, mates (...) he vist que és possible (...) fer-ho (...)
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223-
250

(SD) I la relació de la ciència amb les altres disciplines? 
Això també hi veieu la importància (...) (SA) És impossible 
no relacionar-ho perquè (...) perquè amb l’acció conversa 
ja estàs fent llengua.(...) en el món que t’envolta, és que hi 
és tot, i les ciències i tot i (...) nosaltres (...) hem intentat 
relacionar-ho... és que clar és això, fas un dibuix i estàs 
fent (...) arts plàstiques (...) fas una representació corporal 
(...) i és (...) educació física d’expressió corporal, (...) amb 
la classe que vau fer amb l’Oriol, fent veure que realment 
(...) hi ha punts en comú quan fas debat, (...) penso que 
(...) això de dividir les assignatures.. a l’escola dividir-ho 
en horari, per àrees, això és antinatural, perquè tu vas a la 
vida i no et trobes un problema que només és de 
matemàtiques, (...).tot està...interrelacionat i dividir-ho per 
àrees penso que no...I davant d’una situació no et poses a 
pensar només des de la ciència, només des de les arts 
plàstiques, no. Des d’una perspectiva en general i global. 
Això és important, això de fer que diferents àrees i 
disciplines es comuniquin i...Jo aquest any he estat de 
pràctiques a una escola rural (..),  una escola de 
pràctiques que treballen per projectes i... m’ha anat 
fantàstic. (...) No tenen un horari com català, castellà, 
anglès, mates (...) he vist que és possible (...) fer-ho (...)
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Figura(4.4)-6: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (VI). Grup B. Entrevista (BE).   
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Figura(4.4)-7: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (VII). Grup B. Entrevista (BE).   

 

 

251-
259

(SD)I com a mestres creieu que (...) us ha donat eines 
(...) Quin? (SA) És una de les assignatures que hem 
tingut realment més útils, de cara a posar-nos a treballar 
ja (...) que tens eines, (...) que (...) si tinc algun dubte puc 
consultar o ho tinc aquí al cap i (...) que davant de segons 
quines situacions penso que podré reaccionar.(...) altres 
assignatures(...) l’aplicació dins l’aula és (...) més 
llunyana (...)

24

260-
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(SD) De les lectures que heu fet, heu trobat interessants 
(...) alguna especialment (...)? (SA) Jo em vaig llegir lo del 
Sunami i  dels elefants, però no ho sabia si.. (...) ..tots 
adjuntaven experiències pràctiques i reals i això va bé, (...) 
que no únicament et quedis amb la teoria (...) alguns que 
eren més fàcils de llegir i n’hi ha uns altres que costaven 
una mica i els havies de tornar a llegir (...) útils pel que fa 
al contingut (...)

L'alumnat considera que l'assignatura planteja 
activitats com les lectures que propicien recursos i 
experiències i contignuts útils, valorant que a nivell 
personal alguns articles els agraden o els consideren 
més difícils que altres.
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L'alumnat planteja l'assignatura des d'un canvi de model 
tradicional a l'hora d'ensenyar ciències que dóna 
importància a la construcció de coneixement des del 
procés de descoberta i regulació de l'aprenentatge i de del 
model interdisciplinar, una forma d'ensenyament-
aprenentatge de les ciències que demana temps i 
dedicació, valorant com aquest nou model no l'han vist 
massa en les pràctiques però opten per ell i com la 
implantacdió a l'aula demana tolerància de l'equip de 
mestres. Un model que exemplifiquen en activitats com la 
de la mongeta en què es treballa el model d'ésser viu 
formulant hipòtesis, elaborant representacions en forma de 
mural en grup i relatizant processos d'autoregulació.  El 
diàleg disciplinar és un contingut incorporat a l'assignatura 
considerant una nova perspectiva de l'ensenyament-
aprenentatge de les ciències i un canvi respecte el model 
tradicional que dóna importància a la construcció de 
coneixement des del procés de descoberta i regulació de 
l'aprenentatge i desl del model interdisciplinar, una forma 
d'ensenyament-aprenentatge de les ciències que demana 
temps 

i dedicació, valorant com aquest nou model no l'han vist 
massa en les pràctiques i com la implantacdió a l'aula 
demana tolerància de l'equip de mestres. Un model que 
exemplifiquen en activitats com la de la mongeta en què 
es treballa el model d'ésser viu formulant hipòtesis, 
elaborant representacions en forma de mural en grup i 
relatizant processos d'autoregulació.L'alumnat considera 
que l'assignatura planteja activitats com la de la mongeta 
en què es treballa el model d'ésser viu formulant hipòtesis, 
elaborant representacions en forma de mural en grup i 
relatizant processos d'autoregulació com una activitat que 
mostra com l'assignatura planteja un canvi de model 
tradicional a l'hora d'ensenyar ciències que dóna 
importància a la construcció de coneixement des del 
procés de descoberta i regulació de l'aprenentatge i desl 
del model interdisciplinar, una forma d'ensenyament-
aprenentatge de les ciències que demana temps i 
dedicació, valorant com aquest nou model no l'han vist 
massa en les pràctiques i com la implantacdió a l'aula 
demana tolerància de l'equip de mestres.

L'alumnat considera que l'assignatura planteja 
metodologies com la formulació d'hipòtesis i l'elaboració 
en grup d'una representació en format de murar per 
treballar la mongeta i el model d'esser viu per tal de 
promoure un canvi de model tradicional a l'hora d'ensenyar 
ciències que dóna importància a la construcció de 
coneixement des del procés de descoberta i regulació de 
l'aprenentatge i desl del model interdisciplinar, una forma 
d'ensenyament-aprenentatge de les ciències que demana 
temps i dedicació, valorant com aquest nou model no l'han 
vist massa en les pràctiques i com la implantacdió a l'aula 
demana tolerància de l'equip de mestres. 

(SD) I després la manera de fer la classe, perquè(...) fer 
ciències d’aquesta manera (...) implica (...) que els nanos 

parlin, facin maquetes, que facin experiments, que 
potinegin,(...) és més fàcil fer un llibre de text  (...) però 

(...).us veieu capacitats i amb ganes (...) d’anar-ho 
incorporant.(SA) Sí (...) passa que es una pena (...) hi ha 
molt poquetes hores (...) en general les classes amb qui 
he estat a les ciències se li dedica molt poques hores i 

realment si vols fer tot això necessites temps perquè als 
nens no els hi pots anar amb pressa de dir “vinga ja però 

descobriu ja el que heu de descobrir”, (...) No... 
necessiten el seu temps de procé(...) moltes escoles en 
les q fem pràctiques....és que és tant diferent la manera 
de fer ciències...i també suposo que es difícil introduir 
aquesta manera sense que d’alguna manera puguis 

molestar (...) als companys, (...) la manera tradicional és 
que no m’agrada gens. (...)

(...) perquè l’exemple de la mongesta si que vam treure 
(...) que ells mateixos contestarien la hipòtesi de com fer 
créixer la mongeta,  vam fer un mural per grups també de 
les plantes  i ells mateixos els corregien, (...)s (...) penso 
que si ens detinguéssim més temps en aquesta matèria o 
féssim (...) algo interdisciplinar, (...) seria fantàstic. (...).

FINALITAT / 
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L'alumnat planteja l'assignatura des d'un canvi de model 
tradicional a l'hora d'ensenyar ciències que dóna importància 
a la construcció de coneixement des del procés de 
descoberta i regulació de l'aprenentatge i desl del model 
interdisciplinar, una forma d'ensenyament-aprenentatge de 
les ciències que demana temps i dedicació, valorant com 
aquest nou model no l'han vist massa en les pràctiques però 
opten per ell i com la implantacdió a l'aula demana tolerància 
de l'equip de mestres. Un model que exemplifiquen en 
activitats com la de la mongeta en què es treballa el model 
d'ésser viu formulant hipòtesis, elaborant representacions en 
forma de mural en grup i relatizant processos d'autoregulació. 
El diàleg disciplinar és un contingut incorporat a 
l'assignatura considerant una nova perspectiva de 
l'ensenyament-aprenentatge de les ciències i un canvi 
respecte el model tradicional que dóna importància a la 
construcció de coneixement des del procés de descoberta i 
regulació de l'aprenentatge i desl del model interdisciplinar, 
una forma d'ensenyament-aprenentatge de les ciències que 
demana temps 

i dedicació, valorant com aquest nou model no l'han 
vist massa en les pràctiques i com la implantacdió a 
l'aula demana tolerància de l'equip de mestres. Un 
model que exemplifiquen en activitats com la de la 
mongeta en què es treballa el model d'ésser viu 
formulant hipòtesis, elaborant representacions en 
forma de mural en grup i relatizant processos 
d'autoregulació .L'alumnat considera que l'assignatura 
planteja activitats com la de la mongeta en què es treballa 
el model d'ésser viu formulant hipòtesis, elaborant 
representacions en forma de mural en grup i relatizant 
processos d'autoregulació com una activitat que mostra 
com l'assignatura planteja un canvi de model tradicional a 
l'hora d'ensenyar ciències que dóna importància a la 
construcció de coneixement des del procés de descoberta 
i regulació de l'aprenentatge i desl del model 
interdisciplinar, una forma d'ensenyament-aprenentatge de 
les ciències que demana temps i dedicació, valorant com 
aquest nou model no l'han vist massa en les pràctiques i 
com la implantacdió a l'aula demana tolerància de l'equip 
de mestres.

L'alumnat considera que l'assignatura planteja 
metodologies com la formulació d'hipòtesis i l'elaboració 
en grup d'una representació en format de murar per 
treballar la mongeta i el model d'esser viu per tal de 
promoure un canvi de model tradicional a l'hora d'ensenyar 
ciències que dóna importància a la construcció de 
coneixement des del procés de descoberta i regulació de 
l'aprenentatge i desl del model interdisciplinar, una forma 
d'ensenyament-aprenentatge de les ciències que demana 
temps i dedicació, valorant com aquest nou model no l'han 
vist massa en les pràctiques i com la implantacdió a l'aula 
demana tolerància de l'equip de mestres. 

272-
305

(SD) I després la manera de fer la classe, perquè(...) fer 
ciències d’aquesta manera (...) implica (...) que els nanos 
parlin, facin maquetes, que facin experiments, que 
potinegin,(...) és més fàcil fer un llibre de text  (...) però 
(...).us veieu capacitats i amb ganes (...) d’anar-ho 
incorporant.(SA) Sí (...) passa que es una pena (...) hi ha 
molt poquetes hores (...) en general les classes amb qui 
he estat a les ciències se li dedica molt poques hores i 
realment si vols fer tot això necessites temps perquè als 
nens no els hi pots anar amb pressa de dir “vinga ja però 
descobriu ja el que heu de descobrir”, (...) No... 
necessiten el seu temps de procé(...) moltes escoles en 
les q fem pràctiques....és que és tant diferent la manera 
de fer ciències...i també suposo que es difícil introduir 
aquesta manera sense que d’alguna manera puguis 
molestar (...) als companys, (...) la manera tradicional és 
que no m’agrada gens. (...)
(...) perquè l’exemple de la mongesta si que vam treure 
(...) que ells mateixos contestarien la hipòtesi de com fer 
créixer la mongeta,  vam fer un mural per grups també de 
les plantes  i ells mateixos els corregien, (...)s (...) penso 
que si ens detinguéssim més temps en aquesta matèria o 
féssim (...) algo interdisciplinar, (...) seria fantàstic. (...).
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Figura(4.4)-8: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (VIII). Grup B. Entrevista (BE).   
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L'alumnat planteja l'assignatura des d'un canvi de model 
tradicional a l'hora d'ensenyar ciències que dóna 
importància a la construcció de coneixement des del 
procés de descoberta i regulació de l'aprenentatge i desl 
del model interdisciplinar, una forma d'ensenyament-
aprenentatge de les ciències que demana temps i 
dedicació, valorant com aquest nou model no l'han vist 
massa en les pràctiques però opten per ell i com la 
implantacdió a l'aula demana tolerància de l'equip de 
mestres. Un model que exemplifiquen en activitats com la 
de la mongeta en què es treballa el model d'ésser viu 
formulant hipòtesis, elaborant representacions en forma de 
mural en grup i relatizant processos d'autoregulació. El 
diàleg disciplinar és un contingut incorporat a l'assignatura 
considerant una nova perspectiva de l'ensenyament-
aprenentatge de les ciències i un canvi respecte el model 
tradicional que dóna importància a la construcció de 
coneixement des del procés de descoberta i regulació de 
l'aprenentatge i desl del model interdisciplinar, una forma 
d'ensenyament-aprenentatge de les ciències que demana 
temps.

i dedicació, valorant com aquest nou model no l'han vist 
massa en les pràctiques i com la implantacdió a l'aula 
demana tolerància de l'equip de mestres. Un model que 
exemplifiquen en activitats com la de la mongeta en què es 
treballa el model d'ésser viu formulant hipòtesis, elaborant 
representacions en forma de mural en grup i relatizant 
processos d'autoregulació.L'alumnat considera que 
l'assignatura planteja activitats com la de la mongeta en 
què es treballa el model d'ésser viu formulant hipòtesis, 
elaborant representacions en forma de mural en grup i 
relatizant processos d'autoregulació com una activitat que 
mostra com l'assignatura planteja un canvi de model 
tradicional a l'hora d'ensenyar ciències que dóna 
importància a la construcció de coneixement des del 
procés de descoberta i regulació de l'aprenentatge i desl 
del model interdisciplinar, una forma d'ensenyament-
aprenentatge de les ciències que demana temps i 
dedicació, valorant com aquest nou model no l'han vist 
massa en les pràctiques i com la implantacdió a l'aula 
demana tolerància de l'equip de mestres.

L'alumnat considera que l'assignatura planteja 
metodologies com la formulació d'hipòtesis i l'elaboració 
en grup d'una representació en format de murar per 
treballar la mongeta i el model d'esser viu per tal de 
promoure un canvi de model tradicional a l'hora d'ensenyar 
ciències que dóna importància a la construcció de 
coneixement des del procés de descoberta i regulació de 
l'aprenentatge i desl del model interdisciplinar, una forma 
d'ensenyament-aprenentatge de les ciències que demana 
temps i dedicació, valorant com aquest nou model no l'han 
vist massa en les pràctiques i com la implantacdió a l'aula 
demana tolerància de l'equip de mestres. 

272-
305

(SD) I després la manera de fer la classe, perquè(...) fer 
ciències d’aquesta manera (...) implica (...) que els nanos 
parlin, facin maquetes, que facin experiments, que 
potinegin,(...) és més fàcil fer un llibre de text  (...) però 
(...).us veieu capacitats i amb ganes (...) d’anar-ho 
incorporant.(SA) Sí (...) passa que es una pena (...) hi ha 
molt poquetes hores (...) en general les classes amb qui 
he estat a les ciències se li dedica molt poques hores i 
realment si vols fer tot això necessites temps perquè als 
nens no els hi pots anar amb pressa de dir “vinga ja però 
descobriu ja el que heu de descobrir”, (...) No... 
necessiten el seu temps de procé(...) moltes escoles en 
les q fem pràctiques....és que és tant diferent la manera 
de fer ciències...i també suposo que es difícil introduir 
aquesta manera sense que d’alguna manera puguis 
molestar (...) als companys, (...) la manera tradicional és 
que no m’agrada gens. (...)
(...) perquè l’exemple de la mongesta si que vam treure 
(...) que ells mateixos contestarien la hipòtesi de com fer 
créixer la mongeta,  vam fer un mural per grups també de 
les plantes  i ells mateixos els corregien, (...)s (...) penso 
que si ens detinguéssim més temps en aquesta matèria o 
féssim (...) algo interdisciplinar, (...) seria fantàstic. (...).
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Figura(4.4)-9: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (IX). Grup B. Entrevista (BE).   
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Figura(4.4)-10: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (X). Grup B. Entrevista (BE).   

 

 

L'alumnat planteja l'assignatura des d'un canvi de model 
tradicional a l'hora d'ensenyar ciències que dóna 
importància a la construcció de coneixement des del 
procés de descoberta i regulació de l'aprenentatge i desl 
del model interdisciplinar, una forma d'ensenyament-
aprenentatge de les ciències que demana temps i 
dedicació, valorant com aquest nou model no l'han vist 
massa en les pràctiques i com la implantacdió a l'aula 
demana tolerància de l'equip de mestres. Un model que 
exemplifiquen en activitats com la de la mongeta en què 
es treballa el model d'ésser viu formulant hipòtesis, 
elaborant representacions en forma de mural en grup i 
relatizant processos d'autoregulació. El diàleg disciplinar 
és un contingut incorporat a l'assignatura considerant una 
nova perspectiva de l'ensenyament-aprenentatge de les 
ciències i un canvi respecte el model tradicional que dóna 
importància a la construcció de coneixement des del 
procés de descoberta i regulació de l'aprenentatge i desl 
del model interdisciplinar, una forma d'ensenyament-
aprenentatge de les ciències que demana temps 

i dedicació, valorant com aquest nou model no l'han vist 
massa en les pràctiques i com la implantacdió a l'aula 
demana tolerància de l'equip de mestres. Un model que 
exemplifiquen en activitats com la de la mongeta en què 
es treballa el model d'ésser viu formulant hipòtesis, 
elaborant representacions en forma de mural en grup i 
relatizant processos d'autoregulació.L'alumnat considera 
que l'assignatura planteja activitats com la de la mongeta 
en què es treballa el model d'ésser viu formulant hipòtesis, 
elaborant representacions en forma de mural en grup i 
relatizant processos d'autoregulació com una activitat que 
mostra com l'assignatura planteja un canvi de model 
tradicional a l'hora d'ensenyar ciències que dóna 
importància a la construcció de coneixement des del 
procés de descoberta i regulació de l'aprenentatge i desl 
del model interdisciplinar, una forma d'ensenyament-
aprenentatge de les ciències que demana temps i 
dedicació, valorant com aquest nou model no l'han vist 
massa en les pràctiques i com la implantacdió a l'aula 
demana tolerància de l'equip de mestres.

L'alumnat considera que l'assignatura planteja 
metodologies com la formulació d'hipòtesis i l'elaboració en 
grup d'una representació en format de mural per treballar la 
mongeta i el model d'esser viu per tal de promoure un canvi 
de model tradicional a l'hora d'ensenyar ciències que dóna 
importància a la construcció de coneixement des del 
procés de descoberta i regulació de l'aprenentatge i desl 
del model interdisciplinar, una forma d'ensenyament-
aprenentatge de les ciències que demana temps i 
dedicació, valorant com aquest nou model no l'han vist 
massa en les pràctiques però i opten i com la implantació a 
l'aula demana tolerància de l'equip de mestres. 

272-
305

(SD) I després la manera de fer la classe, perquè(...) fer 
ciències d’aquesta manera (...) implica (...) que els nanos 
parlin, facin maquetes, que facin experiments, que 
potinegin,(...) és més fàcil fer un llibre de text  (...) però 
(...).us veieu capacitats i amb ganes (...) d’anar-ho 
incorporant.(SA) Sí (...) passa que es una pena (...) hi ha 
molt poquetes hores (...) en general les classes amb qui 
he estat a les ciències se li dedica molt poques hores i 
realment si vols fer tot això necessites temps perquè als 
nens no els hi pots anar amb pressa de dir “vinga ja però 
descobriu ja el que heu de descobrir”, (...) No... 
necessiten el seu temps de procé(...) moltes escoles en 
les q fem pràctiques....és que és tant diferent la manera 
de fer ciències...i també suposo que es difícil introduir 
aquesta manera sense que d’alguna manera puguis 
molestar (...) als companys, (...) la manera tradicional és 
que no m’agrada gens. (...)
(...) perquè l’exemple de la mongesta si que vam treure 
(...) que ells mateixos contestarien la hipòtesi de com fer 
créixer la mongeta,  vam fer un mural per grups també de 
les plantes  i ells mateixos els corregien, (...)s (...) penso 
que si ens detinguéssim més temps en aquesta matèria o 
féssim (...) algo interdisciplinar, (...) seria fantàstic. (...).

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

29
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307-
313

Això de teoria i pràctiques (...) que hem fet a 
l’assignatura, (...) ho he vist força be, (...) ho he trobat 
interessant de separar,(...) un dia (...) fer teoria els 
conceptes i (...) l’altre dia fer (...) pràctiques. (...) també 
fer-ho amb dos espais (...)

L'alumnat considera que l'assignatura planteja 
sessions teòriques i sessions pràctiques i ho valoren 
com una estructura que facilita l'aprenentatge.

METODOLOGIA / 
Diversitat de sessions i 
activitats

30

321-
339

(...) hauríeu d’intentar dir (...) tres articles (...) adjectius o 
noms o verbs que identifiquin a l’assignatura (...) (SA) 
Activa ....Jo penso que imprescindible perquè tal i com 
han anat els tres anys aquests, sinó hagués estat per 
aquesta assignatura hi hauria moltes coses que no hauria 
après. Però en general, no només d’aquesta matèria (...) 
manera de fer (...) tan conceptes, continguts, objectius, 
tot

L'alumnat planteja l'assignatura des d'un 
coneixement específic de la didàctica de les ciències 
que és transposable a l'ensenyament-aprenentatge, 
per aquest motiu la valoren d'activa i imprescindible

FINALITAT / 
Epistemologia

31

342-
353

(SD) I d’idees (...) noves que hagueu après a través 
d’aquesta assignatura? (...) (SA) (...) l’avaluació. Els 
models, és que hi ha coses tant evidents a vegades...(...) 
a mi el que m’ha sobtat molt com a nova és la manera de 
plantejar la pregunta (...) partir d’una pregunta (...) això no 
ho hagués fet en la vida i ara jo crec que ho faré sempre 
(...) és una bona manera (...) fer-te la pregunta i promoure 
(...) de no només arribar al final sinó d’escriure tot el 
procés (...)

L'alumnat planteja l'assignatura des de la incorporació 
d'elements innovadors com pensar en models i formular i 
partir de preguntes per promoure un ensenyament-
aprenentatge que no es centre en els resultats finals sinó 
en el seu procés, l'alumnat davant la innovació es posiciona 
com a opció a seguir.  L'alumnat considera que a 
l'assignatura es plantegen metodologies com la formulació 
de preguntes per tal de promoure un ensenyament-
aprenentatge que no es centre en els resultats finals s inó en 
el seu procés, l'alumnat considera partir de preguntes 
juntament amb pensar en models com a elements 
innovadors davant els quals es posiciona com a opció a 
seguir.

FINALITAT / 
Epistemologia

32

342-
353

(SD) I d’idees (...) noves que hagueu après a través 
d’aquesta assignatura? (...) (SA) (...) l’avaluació. Els 
models, és que hi ha coses tant evidents a vegades...(...) 
a mi el que m’ha sobtat molt com a nova és la manera de 
plantejar la pregunta (...) partir d’una pregunta (...) això no 
ho hagués fet en la vida i ara jo crec que ho faré sempre 
(...) és una bona manera (...) fer-te la pregunta i promoure 
(...) de no només arribar al final sinó d’escriure tot el 
procés (...)

L'alumnat planteja l'assignatura des de la incorporació 
d'elements innovadors com pensar en models i formular i 
partir de preguntes per promoure un ensenyament-
aprenentatge que no es centre en els resultats finals s inó en 
el seu procés, l'alumnat davant la innovació es posiciona com 
a opció a seguir. L'alumnat considera que a l'assignatura es 
plantegen metodologies com la formulació de preguntes 
per tal de promoure un ensenyament-aprenentatge que no 
es centre en els resultats finals sinó en el seu procés, 
l'alumnat considera partir de preguntes juntament amb 
pensar en models com a elements innovadors davant els 
quals es posiciona com a opció a seguir.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

33

354-
363

(SD) (...) no heu dit res del macro micro (...) (SA) Ens ha 
agradat... i també lo del macro i micro (…) en el nostre 
cas ha estat súper important pel nostre treball (…) el 
macro micro, lo dels models

L'alumnat planteja en el treball de l'assignatura  la 
incorporació del model conceptual complex com a 
element que estructura la programació, i es 
referencien a ell des d'emocions positives.

FINALITAT / 
Epistemologia

34

Figura(4.4)-11: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (XI). Grup B. Entrevista (BE).   
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380-
404

(SA) Però es que clar quines eines hem utilitzat? Jo faria 
només coses pràctiques.I també (...) posem una 
diapositiva (...) Faig (...) una lupa i un binocular (...) la roda 
d’experiments (…)

L'alumnat considera que l'assignatura planteja activitats 
com les sessions pràctiques, l'observació a través de la 
lupa binocular o la roda d'activitats a on s'utilitzen recursos 
i materials diversos, i també sessions més teòriques a 
través de la projecció de presentacions en diapositives.

METODOLOGIA / 
Diversitat de sessions i 
activitats

35

413-
430

(SD) (...) quins canvis introduiríeu en aquesta assignatura? 
(...) (SA) (...) a mi les pràctiques m’han servit de molt (...) 
jo faria més pràctica i a partir de la pràctica fer teoria o...o 
sigui com barrejar-ho més (...) jo he vist que lo ideal seria 
això, però que a nivell de gestió... (...) suposo que (...) a 
nivell organitzatiu és molt complicat (...) però m’agradaria 
...

La programació de l'assignatura es plantejada per 
l'alumnat des de la introducció de propostes de 
millora com realitza més sessions pràctiques per 
agradar-los i ser-los útil encara que veuen la 
dificultat organtizativa de la proposta.  L'alumnat 
considera que l'assignatura planteja activitats pràctiques i 
valora com a proposta de millora programar-ne més per la 
seva utilitat i per agradar-los.

PROGRAMACIÓ / 
Dinamisme

36

413-
430

(SD) (...) quins canvis introduiríeu en aquesta assignatura? 
(...) (SA) (...) a mi les pràctiques m’han servit de molt (...) 
jo faria més pràctica i a partir de la pràctica fer teoria o...o 
sigui com barrejar-ho més (...) jo he vist que lo ideal seria 
això, però que a nivell de gestió... (...) suposo que (...) a 
nivell organitzatiu és molt complicat (...) però m’agradaria 
...

La programació de l'assignatura es plantejada per 
l'alumnat des de la introducció de propostes de millora 
com realitza més sessions pràctiques per agradar-los i ser-
los útil encara que veuen la dificultat organtizativa de la 
proposta. L'alumnat considera que l'assignatura 
planteja activitats pràctiques i valora com a proposta 
de millora programar-ne més per la seva utilitat i per 
agradar-los.

METODOLOGIA / 
Diversitat de sessions i 
activitats

37

431-
440

(SA) (...) És un interrogant allò? El nen es fa preguntes 
(SD) El nen que es fa preguntes i diu...tothom es pregunta 
(SD) O sigui (...) vol dir, de l’assignatura hem fet servir els 
experiments (...) la lupa, la classificació, les 
preguntes...què més? (SA) Macro micro, les maquetes 

L'alumnat considera que l'assignatura planteja activitats 
com l'observació amb lupa i la classificació a on es 
plantegen la formulació de preguntes i la capacitat dels 
infnats per formulin qüestions  i l'ús de maquetes per a 
representar el macro i el micro . L'alumnat considera que 
l'assignatura platneja metodologies com la formulació de 
preguntes i la capacitat que els infants es facin qüestions i 
l'ús de maquetes per a representar el macro i el micro i ho 
relacionen amb diversitat d'activitats com l'observació amb 
lupa o la classificació.

METODOLOGIA / 
Diversitat de sessions i 
activitats

38

431-
440

(SA) (...) És un interrogant allò? El nen es fa preguntes 
(SD) El nen que es fa preguntes i diu...tothom es pregunta 
(SD) O sigui (...) vol dir, de l’assignatura hem fet servir els 
experiments (...) la lupa, la classificació, les 
preguntes...què més? (SA) Macro micro, les maquetes 

L'alumnat considera que l'assignatura planteja activitats 
com l'observació amb lupa i la classificació a on es 
plantegen la formulació de preguntes i la capacitat dels 
infnats per formulin qüestions  i l'ús de maquetes per a 
representar el macro i el micro. L'alumnat considera 
que l'assignatura planteja metodologies com la 
formulació de preguntes i la capacitat que els infants 
es facin qüestions i l'ús de maquetes per a 
representar el macro i el micro i ho relacionen amb 
diversitat d'activitats com l'observació amb lupa o la 
classificació.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

39

441-
466

(SD)(...) aneu pensant (...) el vostre treball (...) (SA)  Fem 
el cumi.La vitamina D. L’obrer, l’obrer (...) què més 
dibuixem? (...)Les sortides... A Breda (…) Fes una llúdriga 
que no en vam veure cap (…) Què més...la sortida a 
l’escola del consum i  (...) la del cedect. És l’escarabat de 
la farina (...) Sortim i aprenem.I el Cumi

L'alumnat considera que l'assignatura planteja 
activitats com la realització d'un treball a on creen 
personatges i les sortides a Breda, a l'ECC i el cd 
com a contextos per a l'aprenenratge.

METODOLOGIA / 
Diversitat de sessions i 
activitats

40

470-
484

(SD) com representaries el vostre treball (...) (SA) (...) 
davant del portàtil (...) Les competències a una mà i 
pensant, el cumi... totes amb un interrogant al cap .(...) 

41

Figura(4.4)-12: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (XII). Grup B. Entrevista (BE).   

 

 



Annex-4:. Resultats Grup B                                                                                                            268 (4) 

497-
515

(SD) Els cd del treball? (...) vosaltres, l’ordinador, el 
“cumi”, i què més per fer el vostre treball? (SA) Un rellotge 
de sorra molt gran
(...) Molt de temps...(...)El temps dedicat (...) quan ja 
havíem acabat...aquí dalt “temps lliure” Què més...ja 
està(...)  El currículum i les competències
Amb una careta de satisfacció, no? Vull dir...

42

516-
520

Que també us ho heu passat bé fent-ho va....
Si ens ho hem passat bé...molt contents amb el resultat. 
Home realment ens ho hem passat bé, gravant el vídeo...
Bueno, el dia de les veus...
Bueno el dia aquest vam disfrutar...

43

527-
532

(SA) A l’hora de fer les presentacions, el segon semestre 
si que ho vem fer tot junts, però el primer...(...) totes les 
vam poder veure perquè no teníem pràctiques a l’hora 
següent. (...) estaria guay de poder-ho (...), perquè sino´ho  
haguéssim fet en època d’exàmens no ho podriem haver 
vist tots junts.

La programació de l'assignatura es plantejada per 
l'alumnat des de la realització de propostes de 
millora com la presentació dels treballs del primer 
semestre a tot el grup aula per tal que tothom 
conegui el treball de la resta de companys.

PROGRAMACIÓ / 
Dinamisme

44

540-
552

(...) feies una cara somrient?Sí, (...) Ens ho hem passat... 
(...)...bé treballant! (…) I hem après a ser bons mestres 
(…)

L'alumnat planteja l'assignatura i el treball des d'un 
aprenentatge per a ser mestres incorporant una 
dimensió emocional positiva.

FINALITAT / 
Epistemologia

45

553-
563

(...) el pas aquest també és difícil perquè nens (...) tan 
petits, nosaltres hem intentat fer el vídeo com si féssim un 
zoom (...) penso que la representació, els diferents tipus 
de representacions que vam veure, alguns ajudaven a fer 
més el pas (...) macro micro que d’altres. (...)

L'alumnat planteja l'assignatura i el treball com un 
repte per buscar formes de representar el pas del 
macro al micro per tal que sigui significatiu per als 
infants petits i ho concreten en una representació en 
format de vídeo que utilitza el zoom i ho valoren 
satisfactòriament.  L'alumnat considera que l'assignatura 
planteja metodologies com l'ús de representacions en 
format vídeo que utilitza el zoom encara que expressen 
com és un un repte per buscar formes de representar el 
pas del macro al micro per tal que sigui significatiu per als 
infants petits  ho valoren satisfactòriament. 

METODOLOGIA / 
Diversitat de sessions i 
activitats

46

553-
563

(...) el pas aquest també és difícil perquè nens (...) tan 
petits, nosaltres hem intentat fer el vídeo com si féssim un 
zoom (...) penso que la representació, els diferents tipus 
de representacions que vam veure, alguns ajudaven a fer 
més el pas (...) macro micro que d’altres. (...)

L'alumnat planteja l'assignatura i el treball com un repte 
per buscar formes de representar el pas del macro al 
micro per tal que sigui significatiu per als infants petits i ho 
concreten en una representació en format de vídeo que 
utilitza el zoom i ho valoren satisfactòriament. L'alumnat 
considera que l'assignatura planteja metodologies 
com l'ús de representacions en format vídeo que 
utilitza el zoom encara que expressen com és un un 
repte per buscar formes de representar el pas del 
macro al micro per tal que sigui significatiu per als 
infants petits  ho valoren satisfactòriament. 

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

47

Figura(4.4)-13: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (XIII). Grup B. Entrevista (BE).   
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565-
596

(..) hem de fer tant en el currículum (...)  De parlar del 
calci i de com s’absorbeix, (...) molt bé..(SD) (...)això que 
dèieu, que es relacionen preguntes com de la vida 
quotidiana(...) Veure que les ciències serveixen per 
això,(...) (SA) Això posa-ho aquí va lo de contextualitzar, 
interdisciplinar. Contextualitzar, lo important és el context. 
(...)Conversa (...)Interdisciplinarietat(…)Conversa o 
diàleg(…)Plantejar-se preguntes (...) El subjecte és el 
nen, (...) procés d’ensenyament-aprenentatge (...) 

L'alumnat planteja l'assignatura des de l'aproximació a 
l'ensenyament-aprenentatge centrat en els infants com a 
subjectes protagonistes a on es creen contextos i preguntes 
de la seva vida quotidiana i es promou la conversa o el diàleg, 
a partir de fenòmens del món com el calci per aproximar-s'hi 
des de la interdisciplinarietat i el currículumi l'alumnat ho 
considera com una opció a seguir. El diàleg disciplinar és un 
contingut incorporat a l'assignatura considerant  
l'ensenyament-aprenentatge centrat en els infants com a 
subjectes protagonistes a on es creen contextos i 
preguntes de la seva vida quotidiana i es promou la 
conversa o el diàleg, a partir de fenòmens del món com el 
calci per aproximar-s'hi des de la interdisciplinarietat i el 
currículum i l'alumnat ho considera com una opció a seguir. 
L'alumnat considera que l'assignatura planteja metodologies 
com la  creació de contextos i perguntes de la vida quotidiana 
del infants, i la conversa o el diàleg per tal de promoure un 
ensenyament-aprenentatge centrat en els infants com a 
subjectes protagonistes i a on es parteix de fenòmens del 
món com el calci per aproximar-s'hi des de la 
interdisciplinarietat i el currículumi l'alumnat ho considera 
com una opció a seguir.

CONTINGUT / Diàleg 
disciplinar

49

565-
596

(..) hem de fer tant en el currículum (...)  De parlar del 
calci i de com s’absorbeix, (...) molt bé..(SD) (...)això que 
dèieu, que es relacionen preguntes com de la vida 
quotidiana(...) Veure que les ciències serveixen per 
això,(...) (SA) Això posa-ho aquí va lo de contextualitzar, 
interdisciplinar. Contextualitzar, lo important és el context. 
(...)Conversa (...)Interdisciplinarietat(…)Conversa o 
diàleg(…)Plantejar-se preguntes (...) El subjecte és el 
nen, (...) procés d’ensenyament-aprenentatge (...) 

L'alumnat planteja l'assignatura des de l'aproximació a 
l'ensenyament-aprenentatge centrat en els infants com a 
subjectes protagonistes a on es creen contextos i preguntes 
de la seva vida quotidiana i es promou la conversa o el diàleg, 
a partir de fenòmens del món com el calci per aproximar-s'hi 
des de la interdisciplinarietat i el currículumi l'alumnat ho 
considera com una opció a seguir. El diàleg disciplinar és un 
contingut incorporat a l'assignatura considerant  
l'ensenyament-aprenentatge centrat en els infants com a 
subjectes protagonistes a on es creen contextos i preguntes 
de la seva vida quotidiana i es promou la conversa o el diàleg, 
a partir de fenòmens del món com el calci per aproximar-s'hi 
des de la interdisciplinarietat i el currículum i l'alumnat ho 
considera com una opció a seguir. L'alumnat considera que 
l'assignatura planteja metodologies com la  creació de 
contextos i perguntes de la vida quotidiana del infants, i la 
conversa o el diàleg per tal de promoure un ensenyament-
aprenentatge centrat en els infants com a subjectes 
protagonistes i a on es parteix de fenòmens del món com el 
calci per aproximar-s'hi des de la interdisciplinarietat i el 
currículumi l'alumnat ho considera com una opció a seguir.

METODOLOGIA / Eines 
didàctiques

50

Figura(4.4)-14: Taula d’interpretació del discurs de l’alumnat (XIV). Grup B. Entrevista (BE).   
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L'assignatura té 
una  finalitat 
epistemològica 
que incorpora re

fe
rè

nc
ia

No s'afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'acció (a) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad) re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S' afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

 ( ø ) 16

L'alumnat planteja el 
treball de 
l'assignatura des de 
la perspectiva de 
l'ensenyament-
aprenentatge com 
una construcció de 
models, concretant 
en el model científic 
(c ) i prenent com a 
punt de partida els 
models inicials dels 
infants, una 
perspectiva que 
relacionen amb les 
sessions pràctiques 
de l'assignatura  les 
quals també 
ofereixen idees per a 
la programació de la 
proposta didàctica  
del treball.

31

L'alumnat planteja 
l'assignatura des 
d'un coneixement 
específic de la 
didàctica de les 
ciències que és 
transposable a 
l'ensenyament-
aprenentatge, per 
aquest motiu la 
valoren d'activa i 
imprescindible (ad)

14

L'alumnat planteja 
l'assignatura des 
d'una perspectiva 
global de la didàctica 
com les 
competències, 
l'avaluació o les 
seqüències 
d'aprenentatge i des 
d'una relació amb la 
didàctica específica 
de les ciències ( c) 
com la relació amb 
l'entorn  (a) o el 
model i el model 
científic escolar (c ) i 
la transferència de 
coneixement com a 
futurs mestres

18

L'alumnat planteja 
l'assignatura des 
d'una aport de 
recursos i idees que 
propicien un canvi en 
la forma d'aproximar-
se a  les ciències (c 
) i al seu 
ensenyament i 
aprenentatge 
aportant a l'alumnat 
competències com a 
mestre a l'aula i un 
canvi en la seva 
actitud inicial 
negativa davant les 
ciències i la 
didàctica de les 
ciències.(ad)

 ( ø ) 45

L'alumnat planteja 
l'assignatura i el 
treball des d'un 
aprenentatge per a 
ser mestres 
incorporant una 
dimensió emocional 
positiva.(ad)

34

L'alumnat planteja en 
el treball de 
l'assignatura  la 
incorporació del 
model conceptual 
complex (c ) com a 
element que 
estructura la 
programació, i es 
referencien a ell des 
d'emocions 
positives.(ad)

Grup B-Entrevista (BE)L’ASSIGNATURA TÉ UNA FINALITAT EPISTEMOLÒGICA QUE INCORPORA:

4.4.2) Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té una 

finalitat epistemològica que incorpora: 

4.4.2.1) Resultats de l’anàlisi: Taules d’anàlisi  

 

Figura(4.4)-15: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té una finalitat 
epistemològica que incorpora. 
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L'assignatura té 
una  finalitat 
epistemològica 
que incorpora re

fe
rè

nc
ia

La presentació del 
fenomen no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Els fenòmens del 
món (F)

11

L'alumnat planteja la 
proposta didàctica 
des d'una 
aproximació AL 
FENOMEN DEL 
CALCI  de forma 
dinàmica (c ) a partir 
de formular diversitat 
de preguntes (c ) i 
activitats al llarg el 
procés 
d'aprenentatge.

1

L'alumnat planteja la 
proposta didàctica a 
partir d'una pregunta 
(c ) que planteja EL 
FENOMEN DEL 
CALCI  i la seva 
aproximació 
mitjançant la recerca 
d'informació , EL 
DIÀLEG ENTRE 
PUNTS DE VISTA 
(RV, ad) i la 
conversa entre ells (a 
) per tal de buscar 
com transposar-ho 
als infants de 
primària.

Els fenòmens del 
món (F)

7

L'alumnat planteja la 
proposta didàctica 
incorporant la 
perspectiva que els 
infants construeixen 
del FENOMEN DEL 
CALCI  i el model de 
ciència (c ) a partir 
d'un vídeo que 
explica una història 
(a) i considerant la 
diversitat d'alumnat i 
el paper actiu del 
mestre a l'aula i 
valora aquest procés 
com a difícil.(ad)

Els fenòmens del 
món (F)

9

L'alumnat planteja la 
proposta didàctica 
partint del 
FENOMEN complex  
i relacionant-lo amb 
la idea de procés i 
recorregut del calci i 
les entitats (c ) com 
la vitamina d o 
l'osteoblast des 
d'una perspectiva 
científica i una 
perspectiva narrativa 
(ad) en format  de 
conte i vídeo com a 
representació (ad) 
per tal que els 
infants identifiquin la 
història, es motivin 
(a) i s'emocionin  
(ad) i aprenguin. 

Figura(4.4)-16: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té una finalitat 
epistemològica que incorpora. 

 



Annex-4:. Resultats Grup B                                                                                                            272 (4) 

Els fenòmens del 
món (F)

21

L'alumnat (...) 
aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN globals i 
específics (c ) a on 
existeix una relació 
entre diversitat 
d'àrees de 
coneixement com la 
ciència, la plàstica, 
l'educació 
física,l'expressió 
corporal o les 
matemàtiques (ad) 
explicitant com en 
l'acció de la conversa 
o en la realització 
d'un debat (a) hi ha 
punts en comú entre 
la llengua i les 
ciències i com 
PRENEN UNA 
OPCIÓ PER 
AQUEST MODEL 
(D, a) educatiu (...) a 
l'es escoles per tal 
que l'aprenentatge 
dels infants sigui 
significatiu des de la 
seva vida 
quotidiana.(a)

Els fenòmens del 
món (F)

48

L'alumnat planteja 
l'assignatura des de 
l'aproximació a 
l'ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes a on 
es creen contextos 
(a) i preguntes (c ) 
de la seva vida 
quotidiana (a) i es 
promou la conversa 
(a) o el DIÀLEG (RV, 
ad) , a partir de 
FENÒMENS DEL 
MÓN com el calci 
per aproximar-s'hi 
des de la 
interdisciplinarietat i 
el currículum (ad) 
l'alumnat ho 
considera com UNA 
OPCIÓ A SEGUIR 
(D, a).

L'assignatura té 
una  finalitat 
epistemològica 
que incorpora re

fe
rè

nc
ia

La formulació de la 
presa de decisions 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia
La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La presa de 
decisions (D)

32

L'alumnat planteja 
l'assignatura des de 
la incorporació 
d'elements 
innovadors (c ) com 
pensar en models (c 
) i formular i partir de 
preguntes (c ) per 
promoure un 
ensenyament-
aprenentatge que no 
es centre en els 
resultats finals sinó 
en el seu procés, 
l'alumnat davant la 
innovació es 
POSICIONA COM A 
OPCIÓ A SEGUIR.

3

L'alumnat planteja la 
proposta didàctica a 
partir la pregunta 
formulada (c ) i la 
recerca de respostes 
buscant informació 
de forma individual i 
realitzant UNA 
POSADA EN COMÚ 
PER A COMPARTIR 
I NEGOCIAR PUNTS 
DE VISTA (RV, ad) 
per elaborar la 
representació per a 
infants  (ad) de 
primària des d'un 
procés de 
reformulació 
constant (c ) i 
PRESA DE 
DECISIONS  a on es 
contempla la 
representació teatral, 
audiovisual o el 
videoclip i elements 
plàstics (ad)

21

L'alumnat (...) 
aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c) globals i 
específics (c ) a on 
existeix una relació 
entre diversitat 
d'àrees de 
coneixement com la 
ciència, la plàstica, 
l'educació 
física,l'expressió 
corporal o les 
matemàtiques (ad) 
explicitant com en 
l'acció de la conversa 
o en la realització 
d'un debat (a) hi ha 
punts en comú entre 
la llengua i les 
ciències i com 
PRENEN UNA 
OPCIÓ PER 
AQUEST MODEL 
educatiu (...) a l'es 
escoles per tal que 
l'aprenentatge dels 
infants sigui 
significatiu des de la 
seva vida 
quotidiana.(a)

Figura(4.4)-17: Taula d’anàlisi (III). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té una finalitat 
epistemològica que incorpora. 
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La presa de 
decisions (D)

20

L'alumnat planteja 
l'assignatura des 
d'un canvi en la 
forma d'enfocar les 
ciències i el seu 
aprenentatge que es 
relaciona amb el 
procés de 
modelització (c ) i 
rebutja una educació 
centrada en llibres i 
la transmissió de 
l'expert. Una 
perspectiva que 
l'alumnat PREN 
COM A OPCIÓ ja 
que el vinculen amb 
l'aprenentatge dels 
infants, el gaudi i les 
emocions  de 
descobrir i construir 
coneixament,(ad) el 
paper actiu i la 
participació d'ells 
com alumnes per a 
DISCUTIR, 
NEGOCIAR I 
COMPARTIR PUNTS 
DE VISTA (RV, ad) i 
progressar 
conjuntament.

48

L'alumnat planteja 
l'assignatura des de 
l'aproximació a 
l'ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes a on 
es creen contextos 
(a) i preguntes (c ) 
de la seva vida 
quotidiana (a) i es 
promou la conversa 
(a) o el DIÀLEG (RV, 
ad) , a partir de 
FENÒMENS DEL 
MÓN com el calci 
per aproximar-s'hi 
des de la 
interdisciplinarietat i 
el currículum (ad) 
l'alumnat ho 
considera com UNA 
OPCIÓ A SEGUIR 

26

L'alumnat planteja 
l'assignatura des 
d'un canvi de model 
tradicional (c ) a 
l'hora d'ensenyar 
ciències que dóna 
importància a la 
construcció de 
coneixement (...) i 
des del model 
interdisciplinar (ad), 
una (...), valorant 
com aquest nou 
model no l'han vist 
massa en les 
pràctiques però 
OPTEN PER ELL  (D, 
a) (...) .Un model que 
exemplifiquen en 
activitats com la de 
la mongeta en què 
es treballa el model 
d'ésser viu (c ) 
formulant 
hipòtesis,(c ) 
elaborant 
representacions en 
forma de mural (ad) 
en grup i relatizant 
processos 

Figura(4.4)-18: Taula d’anàlisi (IV). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té una finalitat 
epistemològica que incorpora. 
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L'assignatura té 
una  finalitat 
epistemològica 
que incorpora re

fe
rè

nc
ia

La presentació de la 
relació entre punts 

de vista no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines
re

fe
rè

nc
ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La relació entre 
punts de vista (RV)

1

L'alumnat planteja la 
proposta didàctica a 
partir d'una pregunta 
(c ) que planteja EL 
FENOMEN DEL 
CALCI (F, c)i la seva 
aproximació 
mitjançant la recerca 
d'informació , EL 
DIÀLEG ENTRE 
PUNTS DE VISTA  i 
la conversa entre ells 
(a ) per tal de buscar 
com transposar-ho 
als infants de 
primària.

3

L'alumnat planteja la 
proposta didàctica a 
partir la pregunta 
formulada (c ) i la 
recerca de respostes 
buscant informació 
de forma individual i 
realitzant UNA 
POSADA EN COMÚ 
PER A COMPARTIR 
I NEGOCIAR 
PUNTS DE VISTA 
per elaborar la 
representació per a 
infants  (ad) de 
primària des d'un 
procés de 
reformulació 
constant (c ) i 
PRESA DE 
DECISIONS (D, a) a 
on es contempla la 
representació teatral, 
audiovisual o el 
videoclip i elements 
plàstics (ad)

La relació entre 
punts de vista (RV)

20

L'alumnat planteja 
l'assignatura des 
d'un canvi en la 
forma d'enfocar les 
ciències i el seu 
aprenentatge que es 
relaciona amb el 
procés de 
modelització (c ) i 
rebutja una educació 
centrada en llibres i 
la transmissió de 
l'expert. Una 
perspectiva que 
l'alumnat PREN 
COM A OPCIÓ (D, 
a) ja que el vinculen 
amb l'aprenentatge 
dels infants, el gaudi 
i les emocions  de 
descobrir i construir 
coneixament,(ad) el 
paper actiu i la 
participació d'ells 
com alumnes per a 
DISCUTIR, 
NEGOCIAR I 
COMPARTIR 
PUNTS DE VISTA  i 
progressar 
conjuntament.

La relació entre 
punts de vista (RV)

48

L'alumnat planteja 
l'assignatura des de 
l'aproximació a 
l'ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes a on 
es creen contextos 
(a) i preguntes (c ) 
de la seva vida 
quotidiana (a) i es 
promou la conversa 
(a) o el DIÀLEG  , a 
partir de 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c) com el 
calci per aproximar-
s'hi des de la 
interdisciplinarietat i 
el currículum (ad) 
l'alumnat ho 
considera com UNA 
OPCIÓ A SEGUIR 
(D, a).

Figura(4.4)-19: Taula d’anàlisi (V). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té una finalitat 
epistemològica que incorpora. 
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c a ad F D RV

1 16

1 31

1 45

1 1 2 34

1 1 2 18

2 1 3 14

2 3 1 11

3 3 1 32

1 1 1 4 1 7

3 2 6 1 26

1 1 3 6 1 9

1 1 4 1 1 1

1 1 4 1 1 20

2 2 6 1 1 3

1 2 1 6 1 1 21

1 2 1  7 1 1 1 48
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F(fenòmens del món), D (Presa de decisions), RV (Relació entre punts de vista).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció de baix nivell), ad (entitat articulació de disciplines de baix nivell)
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4.4.2.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.4.2.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

Figura(4.4)-20: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. 
Entrevista (BE). L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 
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c a ad F D RV

• 16

• 31

• 45

• • • 34

• • • 18

• • • 14

• • • 11

• • • 32

• • • • • 7

• • • • 26

• • • • • 9

• • • • • 1

• • • • • 20

• • • • • 3

• • • • • • 21

• • •  • • • • 48
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F(fenòmens del món), D (Presa de decisions), RV (Relació  entre punts de vista).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació de disciplines de baix nivell)
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PARTS

RELACIONS

TOT

codi

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T
R

E
 

P
A

R
T
S

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T
R

E
  

P
A

R
T
S

 I
 1

 E
N

T
IT

A
T
 D

E
L 

T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T
R

E
 

P
A

R
T
S

 I
  

1<
E

N
T
IT

A
T
<
T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T
R

E
 

P
A

R
T
S

 I
  
S

U
M

A
 

E
N

T
IT

A
T
S

 T
O

T

4.4.2.2.2) Taules tot i parts: freqüència gràfica 

• ••••••••
Menys complex Més complex

Presencia d’entitats i relacions

•Presència
d’una entitat •Presència de més d’una entitat

•Incorporació de relacions entre 
entiitas

CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT

Figura(4.4)-21: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Entrevista (BE). 
L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 
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4.4.2.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

PRESÈNCIA DE LES PARTS 

• Hi ha presència de la part complexitat (nº 16). 

• Hi ha presència de la part articulació de disciplines (nº 31, nº 45). 

RELACIÓ ENTRE LES PARTS 

• Hi ha presència de la relació interescalar entre la part complexitat 

i la part articulació de disciplines (nº18, nº 34). 

• Hi ha presència de la relació interescalar entre la part complexitat 

i la part acció (nº14). 

RELACIONS ENTRE PARTS I UNA ENTITAT DEL TOT 

• Hi ha presència de l'entitat del tot FENÒMENS DEL MON 

establint relacions intraescalars amb la part complexitat (nº 11). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot PRESA DE DECISIONS 

establint relacions intraescalars amb la part complexitat (nº 32). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot FENÒMENS DEL MON 

establint relacions intraescalars amb la part complexitat i la part acció i 

la part articulació de disciplines (nº 7, nº 9). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot PRESA DE DECISIONS 

establint relacions intraescalars amb la part complexitat i la part 

articulació de disciplines (nº 26). 

RELACIONS ENTRE PARTS I 1<ENTITAT<TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot RELACIÓ ENTRE PUNTS DE 
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VISTA establint relacions intraescalars amb la part complexitat i la part 

acció (nº 1). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

PRESA DE DECISIONS i l'entitat del tot RELACIÓ ENTRE PUNTS DE 

VISTA establint relacions intraescalars amb la part complexitat i la part 

articulació de disicplines (nº20, nº 3). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot PRESA DE DECISIONS 

establint relacions intraescalars amb la part complexitat i la part acció i 

la part articulació de disciplines (nº 21). 

RELACIONS ENTRE PARTS I LA SUMA DE LES ENTITATS DEL TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre totes les entitats 

del tot FENÒMENS DEL MÓN i PRESA DE DECISIONS i ARTICULACIÓ 

DE DISCIPLINES establint relacions intraescalars amb la part 

complexitat i la part acció i la part articulació de disciplines (nº 48). 

4.4.2.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

En el bloc Finalitat epistemològica, els fenòmens del món  (F) 

configuren l'àmbit de la COMPLEXITAT, la presa de decisions (D) 

configuren l'àmbit ACCIÓ i la relació entre punts de vista (RV) configura 

l'àmbit ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.4)-22 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.4)-21 tenint present els àmbits del bloc: la 

COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  
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Figura(4.4)-22: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. 
Entrevista (BE). L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 

 

4.4.2.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc finalitat epistemològica es és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en el discurs que 

construeix de l'assignatura ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb altres entitats de baix 

nivell com la complexitat  (11), la complexitat i l’acció i 

l’articulació de disciplines (7, 9). 

o és present, puntualment,  en relacions interescalars amb altres 

entitats d'alt nivell com l'ACCIÓ que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat i 

l'acció i l’articulació de disciplines (21). 

o és present, puntualment, en relacions interescalars amb altres 

entitats d'alt nivell com l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que 

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o 
relació entre 

les parts

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Relació entre 
les parts i una 

entitat tot

Relació entre 
les parts i 

1<entitat<tot

Relació entre les  
parts i suma de les 

entitats del tot

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o relació entre la complexitat i/o 
l’acció i/o l’articulació de disciplines de baix 

nivell

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

Relació entre la COMPLEXITAT o l’ACCIÓ o 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori

1111

20 20 

21 21 7 7 

1 1 

16

9 9 

4848
3 3 

3232

2626
18

31

45

Menys complex Més complex
L’ASSIGNATURA TÉ UNA FINALITAT EPISTEMOLÒGICA QUE INCORPORA:

REPRESENTACIÓ DEL GRADIENT D’ESPAIS DE DIÀLEG DISCIPLINAR Grup B-Entrevista (BE)
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també estableixen relacions intraescalars amb entitats de baix 

nivell com la complexitat i l’acció (1). 

o és present, puntualment, entre totes les entitats d’alt nivell que 

conformen el bloc com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament 

relacions intraescalars amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines (48). 

L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc finalitat epistemològica és un element que 

l'alumnat incorpora satisfactòriament en el discurs que construeix de 

l'assignatura ja que:  

o és present en relacions intraescalars amb altres entitats de baix 

nivell com la complexitat (32), la complexitat i l’articulació de 

disciplines (26). 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat i 

l'acció i l’articulació de disciplines (21). 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com l’ARTICULACIÓ DE DISICPLINES que també 

estableixen relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i l’articulació de disciplines (20, 3). 

o és present, puntualment, entre totes les entitats d’alt nivell que 

conformen el bloc com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament 

relacions intraescalars amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines (48). 
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L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc finalitat 

epistemològica es és un element que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament en el discurs que construeix de l'assignatura ja que:  

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat i 

l'acció i (1). 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com l’ACCIÓ que també estableixen relacions intraescalars 

amb entitats de baix nivell com la complexitat i l’articulació de 

disciplines(20, 3). 

o és present, puntualment, entre totes les entitats d’alt nivell que 

conformen el bloc com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament 

relacions intraescalars amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines (48). 

La Complexitat de baix nivell en el bloc finalitat epistemològica és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en el discurs 

que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present com a entitat de baix nivell (16) 

o en relacions interescalars amb entitats de baix nivell com l’acció 

(14), l’articulació de disciplines (18, 34). 

o és present en relacions intraescalars amb una entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (11, 7, 9) o L'ACCIÓ  (32, 26). 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ  (21) o la COMPLEXITAT I L’ARTICULACIÓ DE 
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DISCIPLINES (1) o l’ACCIÓ i L'ARTICULACIÓDE DISCIPLINES 

(20, 3). 

o és present, puntualment, en relacions intraescalars amb totes les 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i L'ACCIÓ  i L'ARTICULACIÓDE DISCIPLINES 

(48). 

L'acció de baix nivell en el bloc finalitat epistemològica és un element 

que l'alumnat incorpora satisfactòriament en el discurs que 

construeix de l'assignatura ja que: 

o és present en relacions interescalars amb entitats de baix nivell 

com la complexitat (14). 

o és present en relacions intraescalars amb una entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (7,9). 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ  (21) o la COMPLEXITAT I L’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (1) . 

o és present,puntualment, en relacions intraescalars amb totes les 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i L'ACCIÓ  i L'ARTICULACIÓDE DISCIPLINES 

(48). 

L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc finalitat 

epistemològica és un element que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present com a entitat de baix nivell (31, 45) 
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o en relacions interescalars amb entitats de baix nivell com la 

complexitat (18, 34). 

o és present en relacions intraescalars amb una entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT (7, 9) o l’ACCIÓ (26). 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ  (21) o l’ACCIÓ i L'ARTICULACIÓDE DISCIPLINES (20, 

3). 

o és present,puntualment, en relacions intraescalars amb totes les 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i L'ACCIÓ  i L'ARTICULACIÓDE DISCIPLINES 

(48). 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc finalitat 

epistemològica  són processos que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament  en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ que estableixen paral.lelament relacions intraescalars  

amb entitats de baix nivell com la complexitat i l'acció i 

l’articulació de disciplines (21). 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament 

relacions intraescalars  amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i  l'acció (1). 

o és present entre entitats d'alt nivell com l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ 

DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament relacions 

intraescalars  amb entitats de baix nivell com l’articulació de 

disciplines (20, 3). 
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o és present entre totes les entitats d'alt nivell que conformen el 

bloc, la COMPLEXITAT i  l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES que estableixen paral.lelament relacions 

intraescalars  amb entitats de baix nivell com la complexitat i 

l’acció i l’articulació de disciplines (48). 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc finalitat 

epistemològica  són processos que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament  en el discurs que construeix de l'assignatura ja 

que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT (7, 9, 

11) o l’ACCIÓ (26, 32) que estableixen relacions amb entitats de 

baix nivell com la complexitat i/o l'acció i/o l'articulació de 

disciplines. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i l'acció i l’articulació de 

disciplines a on les entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT I 

l'ACCIÓ (21) que estableixen paral.lelament relacions 

interescalars. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i l'acció, a on les 

entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT I l'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (1) que estableixen paral.lelament relacions 

interescalars. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com l’articulació de disciplines, a on les 

entitats d'alt nivell com l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (12) que estableixen paral.lelament relacions 

interescalars. 
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o és present entre totes les entitats d'alt nivell que conformen el 

bloc que estableixen relacions amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines, a on les entitats 

d'alt nivell com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (12) que estableixen paral.lelament relacions 

interescalars. 

 

4.4.2.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc finalitat 

epistemològica és la següent: 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-23: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Entrevista (BE). 
L’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 

Per al bloc finalitat epistemològica les entitats COMPLEXITAT D'ALT 

NIVELL, ACCIÓ D'ALT NIVELL i ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES D'ALT 

NIVELL són presents i estableixen relacions interescalars entre elles i 

intraescalars amb entitats de baix nivell de forma satisfactòria i 

puntualment molt satisfactori.  
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4.4.2.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-24: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té una finalitat epistemològica 

que incorpora. 

4.4.2.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-25: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té 

una finalitat epistemològica que incorpora. 
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la proposta 
didàctica es 
plantegen des 
d'una pregunta (c ) 
i una representació 
(ad) que es 
construeix A 
PARTIR DE LES 
DECISIONS (D, a) 
que pren l'alumnat 
davant les diferents 
propostes com EL 
TEATRE, 
L'AUDIOVISUAL O 
EL VIDEOCLIP I 
ELEMENTS 
PLÀSTICS (PD, 
ad)  que ES 
REFORMULEN 
incorporant  la 
recerca 
d'informació, el 
diàleg i la 
negociacio entre 
punts de vista dels 
integrants del grup 
(ad)

Grup B-Entrevista (BE)L’ASSIGNATURA TÉ UNA PROGRAMACIÓ DINÀMICA QUE INCORPORA:

4.4.3) Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té una 

programació dinàmica que incorpora: 

4.4.3.1) Resultats de l’anàlisi: Taules d’anàlisi  

Figura(4.4)-26: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té una 
programació dinàmica que incorpora. 
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4

La programació 
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d'una pregunta (c ) i 
una representació 
(ad) que es 
construeix A PARTIR 
DE LES DECISIONS 
que pren l'alumnat 
davant les diferents 
propostes com EL 
TEATRE, 
L'AUDIOVISUAL O 
EL VIDEOCLIP I 
ELEMENTS 
PLÀSTICS (PD, ad)  
que ES 
REFORMULEN (I, c) 
incorporant  la 
recerca 
d'informació, el 
diàleg i la 
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punts de vista dels 
integrants del grup 
(ad)
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La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 
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de diversitat de 
disciplines (PD)

4

La programació 
dels continguts de 
la proposta 
didàctica es 
plantegen des 
d'una pregunta (c ) 
i una representació 
(ad) que es 
construeix A 
PARTIR DE LES 
DECISIONS (D, a) 
que pren l'alumnat 
davant les diferents 
propostes com EL 
TEATRE, 
L'AUDIOVISUAL 
O EL VIDEOCLIP 
I ELEMENTS 
PLÀSTICS   que 
ES 
REFORMULEN (I, 
c) incorporant  la 
recerca 
d'informació,  el 
diàleg i la 
negociacio entre 
punts de vista dels 
integrants del grup 
(ad) 

Figura(4.4)-27: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té una 
programació dinàmica que incorpora. 
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4.4.3.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.4.3.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-28: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. 
Entrevista (BE). L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 
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4.4.3.2.2) Taules tot i parts: freqüència gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-29: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Entrevista 
(BE). L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 



Annex-4:. Resultats Grup B                                                                                                            291 (4) 

4.4.3.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

RELACIONS ENTRE PARTS I UNA ENTITAT DEL TOT 

• Hi ha presència de l'entitat del tot INNOVACIÓ I CREATIVITAT 

establint relacions intraescalars amb la part acció (nº 44), la part 

articulació de disciplines. (nº 36). 

RELACIONS ENTRE PARTS I LA SUMA DE LES ENTITATS DEL TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre totes les entitats 

del tot INNOVACIÓ I CREATIVITAT i PRESA DE  DECISIONS i 

PARTICIPACIÓ DE DIVERSITAT DE DISCIPLINES establint relacions 

intraescalars amb la part complexitat i la part articulació de disciplines. 

(nº 4). 

4.4.3.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

En el bloc Programació dinamisme, la innovació i la creativitat (I) 

configuren l'àmbit de la COMPLEXITAT, la presa de decisions (D) 

configuren l'àmbit ACCIÓ i la participació de diversitat de disciplines 

(PD) l'àmbit ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.4)-30 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.4)-29 tenint present els àmbits del bloc: la 

COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  
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Figura(4.4)-30: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. 
Entrevista (BE). L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 

 

4.4.3.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc programació dinamisme és un 

element que l'alumnat incorpora  satisfactòriament en el discurs que 

construeix de l'assignatura  ja que: 

o és present en relacions  intraescalars amb entitats de baix nivell 

com l’acció (44), l’articulació de disciplines (36). 
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conformen el bloc com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
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relacions intraescalars amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l’articulació de disciplines (4). 
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L’ASSIGNATURA TÉ UNA PROGRAMACIÓ DINÀMICA QUE INCORPORA:

REPRESENTACIÓ DEL GRADIENT D’ESPAIS DE DIÀLEG DISCIPLINAR Grup B-Entrevista (BE)
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L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc programació dinamisme és un element que 

l'alumnat incorpora satisfactòriament en el discurs que construeix de 

l'assignatura ja que:  

o és present, puntualment, entre totes les entitats d’alt nivell que 

conformen el bloc com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament 

relacions intraescalars amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l’articulació de disciplines (4). 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc programació 

dinamisme és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament 

en el discurs que construeix de l'assignatura. 

o és present, puntualment, entre totes les entitats d’alt nivell que 

conformen el bloc com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament 

relacions intraescalars amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l’articulació de disciplines (4). 

La Complexitat de baix nivell en el bloc programació dinamisme és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en el discurs que 

construeix de l'assignatura ja que: 

o és present puntualment en relacions intraescalars amb totes les  

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment comla 

COMPLEXITAT i L'ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE DISCIPILINES (4) 

L'acció de baix nivell en el bloc programació dinamisme és un element 

que l'alumnat incorpora poc satisfactòriament en el discurs que 

construeix de l'assignatura ja que: 

o és present puntualment en relacions intraescalars amb una 

entitat d'alt nivell com la COMPLEXITAT  (44) 
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L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc programació 

dinamisme és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament 

en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb una entitat d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT  (36) 

o és present puntualment en relacions intraescalars amb totes les  

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment comla 

COMPLEXITAT i L'ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE DISCIPILINES (4) 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc programació 

dinamisme  són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present puntualment entre totes les entitats d'alt nivell que 

conformen el bloc com la COMPLEXITAT i l'ACCIÓ I 

l’ARTICULACIÓ DE DISCIPINES (4) que estableixen 

paral.lelament relacions intraescalars  amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i l'acció. 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc programació 

dinamisme  són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT (44, 

36) que estableixen relacions amb entitats de baix nivell com 

l'acció o l'articulació de disciplines. 

o és present puntualment entre totes les entitats d'alt nivell que 

conformen el bloc que estableixen relacions amb entitats de baix 

nivell com la complexitat i l'articulació de disciplines, a on les 

entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT I l'ACCIÓ i 
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l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (4) estableixen paral.lelament 

relacions interescalars. 

4.4.3.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc programació 

dinamisme és la següent: 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-31: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Entrevista (BE). 
L’assignatura té una programació dinàmica que incorpora. 

Per al bloc programació dinamisme totes les  entitats COMPLEXITAT 

D'ALT NIVELL i ACCIÓ D'ALT NIVELL i ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

són presents i estableixen relacions interescalars entre elles i 

intraescalars amb entitats de baix nivell de forma puntual i 

satisfactòria.  

4.4.3.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  
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Figura(4.4)-32: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té una programació dinàmica 

que incorpora. 

4.4.3.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-33: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té 

una programació dinàmica que incorpora. 
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L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

No s'afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'acció (a) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad) re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S' afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

 ( ø )

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Els fenòmens 
del món (F)

22

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant una 
aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN  GLOBALS I 
ESPECÍFICS (M, c) 
a on existeix una 
relació entre 
DIVERSITAT 
D'ÀREES DE 
CONEIXEMENT  
(PD, ad) (...) 
explicitant com en 
l'ACCIÓ DE LA 
CONVERSA (C, a) 
(...) LA LLENGUA I 
LES CIÈNCIES (PD, 
ad) i com PRENEN 
UNA OPCIÓ (D, a) 
per aquest model 
educatiu (...) per tal 
que l'aprenentatge 
dels infants sigui 
significatiu des de la 
seva vida quotidiana 
(a)

Grup B-Entrevista (BE)L’ASSIGNATURA TÉ COM A CONTINGUT EL DIÀLEG DISCIPLINAR QUE INCORPORA:

4.4.4) Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té com a 

contingut el diàleg disciplinar incorpora: 

4.4.4.1) Resultats de l’anàlisi: Taules d’anàlisi  

Figura(4.4)-34: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té com a contingut el 
diàleg disciplinar que incorpora. 
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Els fenòmens 
del món (F)

49

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant  
l'ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes a on 
es creen contextos 
(a)  i PREGUNTES 
(P, c) de la de la 
seva vida quotidiana i 
es promou LA 
CONVERSA (C, a) o 
EL DIALEG ENTRE 
ELLS (RV, ad), a 
partir de FENÒMENS 
DEL MÓN  com el 
calci per aproximar-
s'hi des de la 
INTERDISCIPLINARI
ETAT  I EL 
CURRÍCULUM (PD, 
ad) i l'alumnat ho 
CONSIDERA COM 
UNA OPCIÓ A 
SEGUIR (D, a).

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La formulació de 
preguntes (P)

27

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant una nova 
perspectiva de 
l'ensenyament-
aprenentatge de les 
ciències i un canvi 
respecte el model 
tradicional (c ) que 
dóna importància a la 
construcció de 
coneixement (...) des 
del MODEL 
INTERDISCIPLINAR 
(PD, ad) , (...) valorant 
com aquest nou 
model no l'han vist 
massa en les 
pràctiques PERÒ 
OPTEN PER ELL (D, 
a)(...). Un model (...) 
en què es treballa el 
MODEL D'ÉSSER VIU 
(M, c) FORMULANT 
HIPTÒTESIS , 
ELABORANT 
REPRESENTACIONS 
EN FORMA DE 
MURAL (R, ad)(...)

Figura(4.4)-35: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té com a contingut 
el diàleg disciplinar que incorpora. 
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49

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant  
l'ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes a on 
es creen contextos 
(a)  i PREGUNTES   
de la de la seva vida 
quotidiana i es 
promou LA 
CONVERSA (C, a) o 
EL DIALEG ENTRE 
ELLS (RV, ad), a 
partir de 
FENÒMENS DEL 
MÓN  (F, c) com el 
calci per aproximar-
s'hi des de la 
INTERDISCIPLINARI
ETAT  I EL 
CURRÍCULUM (PD, 
ad) i l'alumnat ho 
CONSIDERA COM 
UNA OPCIÓ A 
SEGUIR (D, a).

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual  

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

El model 
conceptual (M)

22

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant una 
aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c) 
GLOBALS I 
ESPECÍFICS  a on 
existeix una relació 
entre DIVERSITAT 
D'ÀREES DE 
CONEIXEMENT  
(PD, ad) (...) 
explicitant com en 
l'ACCIÓ DE LA 
CONVERSA (C, a) 
(...) LA LLENGUA I 
LES CIÈNCIES (PD, 
ad) i com PRENEN 
UNA OPCIÓ (D, a) 
per aquest model 
educatiu (...) per tal 
que l'aprenentatge 
dels infants sigui 
significatiu des de la 
seva vida quotidiana 
(a)

Figura(4.4)-36: Taula d’anàlisi (III). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té com a contingut 
el diàleg disciplinar que incorpora. 
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El model 
conceptual (M)

27

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant una nova 
perspectiva de 
l'ensenyament-
aprenentatge de les 
ciències i un canvi 
respecte el model 
tradicional (c ) que 
dóna importància a la 
construcció de 
coneixement (...) des 
del MODEL 
INTERDISCIPLINAR 
(PD, ad) , (...) valorant 
com aquest nou 
model no l'han vist 
massa en les 
pràctiques PERÒ 
OPTEN PER ELL (D, 
a)(...). Un model (...) 
en què es treballa el 
MODEL D'ÉSSER VIU 
FORMULANT 
HIPTÒTESIS  (P, c) , 
ELABORANT 
REPRESENTACIONS 
EN FORMA DE 
MURAL (R, ad)(...)

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La societat (S)

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La presa de 
decisions (D)

27

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant una nova 
perspectiva de 
l'ensenyament-
aprenentatge de les 
ciències i un canvi 
respecte el model 
tradicional (c ) que 
dóna importància a 
la construcció de 
coneixement (...) des 
del MODEL 
INTERDISCIPLINAR 
(PD, ad) , (...) 
valorant com aquest 
nou model no l'han 
vist massa en les 
pràctiques PERÒ 
OPTEN PER ELL 
(...). Un model (...) 
en què es treballa el 
MODEL D'ÉSSER  
VIU  (M, c) 
FORMULANT 
HIPTÒTESIS  (P, c) , 
ELABORANT 
REPRESENTACION
S EN FORMA DE 
MURAL (R, ad)(...)

22

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant una 
aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c) 
GLOBALS I 
ESPECÍFICS  (M, c) 
a on existeix una 
relació entre 
DIVERSITAT 
D'ÀREES DE 
CONEIXEMENT  
(PD, ad) (...) 
explicitant com en 
l'ACCIÓ DE LA 
CONVERSA (C, a) 
(...) LA LLENGUA I 
LES CIÈNCIES (PD, 
ad) i com PRENEN 
UNA OPCIÓ  per 
aquest model 
educatiu (...) per tal 
que l'aprenentatge 
dels infants sigui 
significatiu des de la 
seva vida quotidiana 
(a)

Figura(4.4)-37: Taula d’anàlisi (IV). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té com a contingut 
el diàleg disciplinar que incorpora. 
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La presa de 
decisions (D)

49

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant  
l'ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes a on 
es creen contextos 
(a)  i PREGUNTES 
(P, c) de la de la 
seva vida quotidiana i 
es promou LA 
CONVERSA (C, a) o 
EL DIALEG ENTRE 
ELLS (RV, ad), a 
partir de 
FENÒMENS DEL 
MÓN  (F, c) com el 
calci per aproximar-
s'hi des de la 
INTERDISCIPLINARI
ETAT  I EL 
CURRÍCULUM (PD, 
ad) i l'alumnat ho 
CONSIDERA COM 
UNA OPCIÓ A 
SEGUIR .

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

El comunicar (C 
)

 22

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant una 
aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c) 
GLOBALS I 
ESPECÍFICS  (M, c) 
a on existeix una 
relació entre 
DIVERSITAT 
D'ÀREES DE 
CONEIXEMENT  
(PD, ad) (...) 
explicitant com en 
l'ACCIÓ DE LA 
CONVERSA  (...) LA 
LLENGUA I LES 
CIÈNCIES (PD, ad) i 
com PRENEN UNA 
OPCIÓ (D, a) per 
aquest model 
educatiu (...) per tal 
que l'aprenentatge 
dels infants sigui 
significatiu des de la 
seva vida quotidiana 
(a)

El comunicar (C 
)

 49

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant  
l'ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes a on 
es creen contextos 
(a)  i PREGUNTES 
(P, c) de la de la 
seva vida quotidiana i 
es promou LA 
CONVERSA  o EL 
DIALEG ENTRE 
ELLS (RV, ad), a 
partir de 
FENÒMENS DEL 
MÓN  (F, c) com el 
calci per aproximar-
s'hi des de la 
INTERDISCIPLINARI
ETAT  I EL 
CURRÍCULUM (PD, 
ad) i l'alumnat ho 
CONSIDERA COM 
UNA OPCIÓ A 
SEGUIR (D, a).

Figura(4.4)-38: Taula d’anàlisi (V). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té com a contingut 
el diàleg disciplinar que incorpora. 
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L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació del 
comunicar 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

El comunicar (C 
)

 22

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant una 
aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c) 
GLOBALS I 
ESPECÍFICS  (M, c) 
a on existeix una 
relació entre 
DIVERSITAT 
D'ÀREES DE 
CONEIXEMENT  
(PD, ad) (...) 
explicitant com en 
l'ACCIÓ DE LA 
CONVERSA  (...) LA 
LLENGUA I LES 
CIÈNCIES (PD, ad) i 
com PRENEN UNA 
OPCIÓ (D, a) per 
aquest model 
educatiu (...) per tal 
que l'aprenentatge 
dels infants sigui 
significatiu des de la 
seva vida quotidiana 
(a)

El comunicar (C 
)

 49

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant  
l'ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes a on 
es creen contextos 
(a)  i PREGUNTES 
(P, c) de la de la 
seva vida quotidiana i 
es promou LA 
CONVERSA  o EL 
DIALEG ENTRE 
ELLS (RV, ad), a 
partir de 
FENÒMENS DEL 
MÓN  (F, c) com el 
calci per aproximar-
s'hi des de la 
INTERDISCIPLINARI
ETAT  I EL 
CURRÍCULUM (PD, 
ad) i l'alumnat ho 
CONSIDERA COM 
UNA OPCIÓ A 
SEGUIR (D, a).

Figura(4.4)-39: Taula d’anàlisi (VI). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té com a contingut 
el diàleg disciplinar que incorpora. 
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L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 

de vista no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
relació entre punts 
de vista afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La relació entre 
punts de vista 
(RV)

49

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant  
l'ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes a on 
es creen contextos 
(a)  i PREGUNTES 
(P, c) de la de la 
seva vida quotidiana i 
es promou LA 
CONVERSA (C, a) o 
EL DIALEG ENTRE 
ELLS   , a partir de 
FENÒMENS DEL 
MÓN  (F, c) com el 
calci per aproximar-
s'hi des de la 
INTERDISCIPLINARI
ETAT  I EL 
CURRÍCULUM (PD, 
ad) i l'alumnat ho 
CONSIDERA COM 
UNA OPCIÓ A 
SEGUIR (D, a) .

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 

disciplines no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

22

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant una 
aproximació als 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c) 
GLOBALS I 
ESPECÍFICS  (M, c) 
a on existeix una 
relació entre 
DIVERSITAT 
D'ÀREES DE 
CONEIXEMENT (...) 
explicitant com en 
l'ACCIÓ DE LA 
CONVERSA (C, a) 
(...) LA LLENGUA I 
LES CIÈNCIES  i 
com PRENEN UNA 
OPCIÓ (D, a) per 
aquest model 
educatiu (...) per tal 
que l'aprenentatge 
dels infants sigui 
significatiu des de la 
seva vida quotidiana 
(a)

49

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant  
l'ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes a on es 
creen contextos (a)  i 
PREGUNTES (P, c) de 
la de la seva vida 
quotidiana i es 
promou LA 
CONVERSA (C, a) o 
EL DIALEG ENTRE 
ELLS  , a partir de 
FENÒMENS DEL 
MÓN  (F, c) com el 
calci per aproximar-
s'hi des de la 
INTERDISCIPLINARIET
AT  I EL CURRÍCULUM 
(PD, ad) i l'alumnat ho 
CONSIDERA COM 
UNA OPCIÓ A 
SEGUIR (D, a) .

Figura(4.4)-40: Taula d’anàlisi (VII). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té com a contingut 
el diàleg disciplinar que incorpora. 
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La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

27

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant una nova 
perspectiva de 
l'ensenyament-
aprenentatge de les 
ciències i un canvi 
respecte el model 
tradicional (c ) que 
dóna importància a la 
construcció de 
coneixement (...) des 
del MODEL 
INTERDISCIPLINAR  , 
(...) valorant com 
aquest nou model no 
l'han vist massa en 
les pràctiques PERÒ 
OPTEN PER ELL (D, 
a) (...). Un model (...) 
en què es treballa el 
MODEL D'ÉSSER  VIU  
(M, c) FORMULANT 
HIPTÒTESIS  (P, c) , 
ELABORANT 
REPRESENTACIONS 
EN FORMA DE 
MURAL (R, ad)(...)

L'assignatura 
té com a 
contingut el 
diàleg 
disciplinar que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia
La formulació de la 

representació 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
representació 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La 
Representació 

(R )
27

El diàleg disciplinar 
és un contingut 
incorporat a 
l'assignatura 
considerant una nova 
perspectiva de 
l'ensenyament-
aprenentatge de les 
ciències i un canvi 
respecte el model 
tradicional (c ) que 
dóna importància a la 
construcció de 
coneixement (...) des 
del MODEL 
INTERDISCIPLINAR 
(PD, ad) , (...) valorant 
com aquest nou 
model no l'han vist 
massa en les 
pràctiques PERÒ 
OPTEN PER ELL (D, 
a) (...). Un model (...) 
en què es treballa el 
MODEL D'ÉSSER  VIU  
(M, c) FORMULANT 
HIPTÒTESIS  (P, c) , 
ELABORANT 
REPRESENTACIONS 
EN FORMA DE MURAL 
(...)

Figura(4.4)-41: Taula d’anàlisi (VIII). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té com a 
contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 
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c a ad F P M S D C RV PD R

6 1 1 1 1 1 1 49

1 6 1 1 1 1 1 27

 1 7 1 1 1 1 2 22
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entre punts de vista), PD (Participació diversitat de disciplines), R(Representar).
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4.4.4.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.4.4.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-42: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. 
Entrevista (BE). L’assignatura té com a contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 
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c a ad F P M S D C RV PD R
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F(Fenòmens del món), P (Formulació  de preguntes), M  (M odel conceptual), S(Societat), D (Presa de decisions), C(Comunicar), RV (Relació entre punts de vista), PD (Participació  
diversitat de disciplines), R(Representar).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)
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• ••••••••
Menys complex Més complex

Presencia d’entitats i relacions

•Presència
d’una entitat •Presència de més d’una entitat

•Incorporació de relacions entre 
entiitas

CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT

4.4.4.2.3) Taules tot i parts: freqüència gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-43: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. 
L’assignatura té com a contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 

 

4.4.4.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

RELACIONS ENTRE ENTITATS DEL TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre les entitats del 

tot FENÒMENS DEL MÓN, FORMULACIÓ DE PREGUNTES, PRESA DE 

DECISIONS, COMUNICACIÓ, RELACIÓ ENTRE PUNTS DE VISTA, 

PARTICIPACIÓ DE DIVERSITAT DE DISCIPLINES i REPRESENTACIÓ 

(nº49) 
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RELACIONS ENTRE PARTS I 1<ENTITAT<TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l’entitat del tot  

FORMULACIÓ DE PREGUNTES i  MODEL CONCEPTUAL i PRESA DE 

DECISIONS i PARTICIPACIÓ DE DIVERSITAT DE DISCIPLINES i 

REPRESENTACIÓ establint relacions intraescalars amb la part 

complexitat. (nº 27) 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l’entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i MODEL CONCEPTUAL i PRESA DE 

DECISIONS i COMUNICACIÓ i PARTICIPACIÓ DE DIVERSITAT DE 

DISCIPLINES establint relacions intraescalars amb la part acció. (nº 22) 

4.4.4.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

En el bloc Contingut diàleg disciplinar els fenòmens del món  (F), la 

formulació de preguntes (P) i la presència de models conceptuals (M) 

configuren l'àmbit de la COMPLEXITAT. La societat (S), la presa de 

decisions (D) i la comunicació (C ) configuren l'àmbit ACCIÓ. La relació 

entre punts de vista (RV), la participació de diversitat de disciplines (PD) 

i la representació (R ) configuren l'àmbit ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.4)-44 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.4)-43 tenint present els àmbits del bloc: la 

COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  
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Figura(4.4)-44: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. 
Entrevista (BE). L’assignatura té com a contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 

 

4.4.4.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc contingut diàleg disciplinar és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en el discurs que 

construeix de l'assignatura  ja que: 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com L'ACCIÓ i L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (49) sense 

establir relacions intraescalars. 

o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que també 

estableixen relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com la complexitat (27) o l’acció (22). 

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o 
relació entre 

les parts

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Relació entre 
les parts i una 

entitat tot

Relació entre 
les parts i 

1<entitat<tot

Relació entre les  
parts i suma de les 

entitats del tot

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o relació entre la complexitat i/o 
l’acció i/o l’articulació de disciplines de baix 

nivell

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

Relació entre la COMPLEXITAT o l’ACCIÓ o 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori

49  49  

2727

2222

Menys complex Més complex
L’ASSIGNATURA TÉ UN CONTINGUT DIÀLEG DISCIPLINAR QUE INCORPORA:

REPRESENTACIÓ DEL GRADIENT D’ESPAIS DE DIÀLEG DISCIPLINAR Grup B-Entrevista (BE)
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L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc contingut diàleg disciplinar és un element 

que l'alumnat incorpora satisfactòriament en el discurs que 

construeix de l'assignatura  ja que: 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT i L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

(49) sense establir relacions intraescalars. 

o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

la COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que també 

estableixen relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com la complexitat (27) o l’acció (22). 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc contingut diàleg 

disciplinar és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament 

en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT i l'ACCIÓ (49) sense establir 

relacions intraescalars. 

o és present en relacions interescalars amb les entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat (27) o 

l’acció (22). 

La Complexitat de baix nivell en el bloc contingut diàleg disciplinar  és 

un element que l'alumnat incorpora força satisfactòriament en el 

discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present, puntualment, en relacions intraescalars amb totes les 

entitats d’alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (27). 
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L'acció de baix nivell en el bloc contingut diàleg disciplinar és un 

element que l'alumnat incorpora força satisfactòriament en el discurs 

que construeix de l'assignatura. 

o és present, puntualment, en relacions intraescalars amb totes les 

entitats d’alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (22). 

L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc contingut diàleg 

disciplinar  és un element que l'alumnat incorpora gens 

satisfactòriament en el discurs que construeix de l'assignatura. 

 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc contingut diàleg 

disciplinar són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present entre totes les entitats d'alt nivell com la 

COMPLEXITAT i l'ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (49) 

sense establir relacions amb entitats de baix nivell. 

o és present entre totes les entitats d'alt nivell com la 

COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que 

estableixen paral.lelament relacions intraescalars  amb entitats 

de baix nivell com la complexitat (27) o l’acció (22). 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc contingut diàleg 

disciplinar són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present entre totes les entitats d'alt nivell que estableixen 

relacions amb entitats de baix nivell com la complexitat o l’acció, 

a on les entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
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l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (22, 27) estableixen 

paral.lelament relacions interescalars. 

4.4.4.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu  

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc contingut diàleg 

disciplinar és la següent: 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-45: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Entrevista (BE). 
L’assignatura té com a contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 

 

Per al bloc contingut diàleg disciplinar les entitats COMPLEXITAT i 

ACCIÓ i ARTICULACIÓ DE DISICPLINES D'ALT NIVELL són presents 

com a entitats, establint relacions  interescalars i relacions 

intraescalars de forma satisfactòria.  

 

 

 

Representació i focalització dels
resultats del bloc contingut diàleg
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RELACIONSENTITATS

Molt
Satisfactori

SatisfactoriForça
Satisfactori

Poc
Satisfactori

Gens 
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Gens 
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interescalars)
IA (Relacions
intraescalars)

c (complexitat)
a (acció)

ad (articulació
de disciplines)

C (Complexitat)
A (Acció)

AD (Articulació
de disciplines)

RELACIONSENTITATS DE 
BAIX NIVELL

ENTITATS 
D’ALT NIVELL

IE (Relacions
interescalars)
IA (Relacions
intraescalars)

c (complexitat)
a (acció)

ad (articulació
de disciplines)

C (Complexitat)
A (Acció)

AD (Articulació
de disciplines)

RELACIONSENTITATS DE 
BAIX NIVELL

ENTITATS 
D’ALT NIVELL

CODI

complexitat

Relació entre 
les parts i 

1<entitat<tot

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

2727

2222

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

49  49  
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ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

4.4.4.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-46: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té com a contingut el diàleg 

disciplinar que incorpora. 

 

4.4.4.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-47: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura té 

com a contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

No s'afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'acció (a) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad) re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S' afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

 ( ø ) 30

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja sessions 
teòriques i sessions 
pràctiques i ho 
valoren com una 
estructura que 
facilita 
l'aprenentatge.

25

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja activitats 
com les lectures que 
propicien recursos i 
experiències i 
contignuts útils, 
valorant que a nivell 
personal alguns 
articles els agraden 
o els consideren 
més difícils que 
altres.(ad)

  37

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja activitats 
pràctiques i valora 
com a proposta de 
millora programar-ne 
més (c ) per la seva 
utilitat i per agradar-
los.(ad)

 ( ø ) 35

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja activitats com 
les sessions 
pràctiques, 
l'observació a través 
de la lupa binocular o 
la roda d'activitats a 
on s 'utilitzen recursos 
i materials diversos, i 
també sessions més 
teòriques a través de 
la projecció de 
presentacions en 
diapositives.

L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Els fenòmens 
del món (F)

12

L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat a 
l'assignatura planteja 
diversitat d'activitats 
que s'estructuren i 
es vinculen amb la 
formulació de 
preguntes ( c) per a 
treballar EL 
FENOMEN DEL 
CALCI   des d'UNA 
PERPSECTIVA 
DINÀMICA (M, c), un 
procés que l'alumnat 
valora primer com a 
dificultós i després 
com a fàcil (ad)

23

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja activitats (...) 
amb el docent de 
didàctica de la llengua 
que permet aproximar-
se als FENÒMENS 
DEL MÓN des de LA 
GLOBALITAT I 
L'ESPECIFICITAT (M, 
c)  i relacionant-los 
amb DIVERSITAT 
D'ÀRRES DE 
CONEIXEMENT (PD, 
ad)  (...) explicitant 
com en l'acció de la 
conversa (a) o en la 
realització d'un debat 
(ad) hi ha punts en 
comú entre LA 
LLENGUA I LES 
CIÈNCIES (PD, ad) i 
com prenen una opció 
per aquest model 
educatiu (a) exposant 
(...) per tal que 
l'aprenentatge dels 
INFANTS SIGUI 
SIGNIFICATIU DES 
DE LA SEVA VIDA 
QUOTIDIANA (E, a)

Grup B-Entrevista (BE)L’ASSIGNATURA EN LA SEVA METODOLOGIA PRESENTA DIVERSITAT DE SESSIONS I ACTIVITATS QUE INCORPOREN:

4.4.5) Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva 

metodologia presenta diversitat de sessions i activitats 

que incorporen: 

4.4.5.1) Resultats de l’anàlisi: Taules d’anàlisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-48: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia 
presenta diversitat de sessions i activitats que incorpora. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines
re

fe
rè

nc
ia

La presentació del 
model conceptual  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual  

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
model conceptual 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

El model 
conceptual (M)

  17

L'alumnat considera 
que  l'assignatura 
planteja  sessions 
pràctiques i diversitat 
d'activitats que 
aporten noves idees 
per a elaborar una 
programació (c ) i 
connecten amb un 
aprenentatge de les 
ciències des dels 
MODELS 
CIENTÍFICS 
ESCOLARS I LA 
MODELITZACIÓ .

15

L'alumnat considera 
que  l'assignatura 
planteja diversitat de 
sessions (pràctiques 
i teòriques) i 
activitats que 
permeten plantejar 
aspectes globals de 
la didàctica com les 
competències, 
l'avaluació o les 
seqüències 
d'aprenentatge i 
aspectes específics 
de la didàctica de les 
ciències com LA 
RELACIÓ AMB 
L'ENTORN (S, a) o 
EL MODEL I EL 
MODEL CIENTÍFIC 
ESCOLAR i la 
transferència de 
coneixement com a 
futurs mestres

  12

L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat a 
l'assignatura planteja 
diversitat d'activitats 
que s'estructuren i 
es vinculen amb la 
formulació de 
preguntes ( c) per a 
treballar EL 
FENOMEN DEL 
CALCI (F, c) des 
d'UNA 
PERPSECTIVA 
DINÀMICA , un 
procés que l'alumnat 
valora primer com a 
dificultós i després 
com a fàcil (ad)

23

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja activitats (...) 
amb el docent de 
didàctica de la llengua 
que permet aproximar-
se als  FENÒMENS 
DEL MÓN (F, c) des 
de LA GLOBALITAT I 
L'ESPECIFICITAT   i 
relacionant-los amb 
DIVERSITAT D'ÀRRES 
DE CONEIXEMENT 
(PD, ad)  (...) 
explicitant com en 
l'acció de la conversa 
(a) o en la realització 
d'un debat (ad) hi ha 
punts en comú entre 
LA LLENGUA I LES 
CIÈNCIES (PD, ad) i 
com prenen una opció 
per aquest model 
educatiu (a) exposant 
(...) per tal que 
l'aprenentatge dels 
INFANTS SIGUI 
SIGNIFICATIU DES 
DE LA SEVA VIDA 
QUOTIDIANA (E, a)

El model 
conceptual (M)

19

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja activitats 
com la realització 
d'un treball que 
aporta recursos i 
idees que permeten 
(c ) UN CANVI EN 
LA FORMA 
D'APROXIMAR-SE 
A LES CIÈNCIES   i 
al seu ensenyament 
i aprenentatge 
aportant a l'alumnat 
competències com a 
mestre a l'aula i un 
canvi en la seva 
actitud inicial 
negativa davant les 
ciències i la 
didàctica de les 
ciències.(ad)

28

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja activitats 
com la de la 
mongeta en què es 
treballa el MODEL 
ÉSSER VIU 
formulant hipòtesis, 
(c ) elaborant 
representacions en 
forma de mural (ad) 
en grup i (...) com 
l'assignatura planteja 
UN CANVI DE 
MODEL 
TRADICINAL A 
L'HORA 
D'ENSENYAR 
CIÈNCIES  (...) 
l'aprenentatge i des 
del MODEL 
INTERDISCIPLINAR 
(PD, ad) , (...) que 
demana temps i 
dedicació, valorant 
com aquest nou 
model no l'han vist 
massa en les 
pràctiques però 
opten per ell (a)  i 
(...)

El model 
conceptual (M)

38

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja activitats 
com l'observació 
amb lupa i la 
classificació a on es 
plantegen la 
formulació de 
preguntes i la 
capacitat dels infnats 
per formulin 
qüestions (c )  i l'ús 
de maquetes per a 
representar (ad) EL 
MACRO I EL 
MICRO.

46

L'alumnat planteja 
l'assignatura i el 
treball com un repte 
per buscar formes (c 
) de representar (ad) 
EL PAS DEL 
MACRO AL MICRO 
per tal que sigui 
significatiu per als 
infants petits i ho 
concreten en una 
representació en 
format de VÍDEO 
QUE UTILIZA EL 
ZOOM ( E, a) i ho 
valoren 
satisfactòriament 
(ad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-49: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia 
presenta diversitat de sessions i activitats que incorpora. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació de la 
societat afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La societat (S) 15

L'alumnat considera 
que  l'assignatura 
planteja diversitat de 
sessions (pràctiques 
i teòriques) i 
activitats que 
permeten plantejar 
aspectes globals de 
la didàctica com les 
competències, 
l'avaluació o les 
seqüències 
d'aprenentatge i 
aspectes específics 
de la didàctica de les 
ciències com LA 
RELACIÓ AMB 
L'ENTORN  o EL 
MODEL I EL MODEL 
CIENTÍFIC 
ESCOLAR (M, c) i la 
transferència de 
coneixement com a 
futurs mestres.

L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Escenaris 
Escolars (E )

40

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja activitats 
com la realització 
d'un treball A ON 
CREEN 
PERSONATGES I 
LES SORTIDES A 
BREDA, A L'ECC I 
EL CDECT COM A 
CONTEXTOS per a 
l'aprenenratge.

  46

L'alumnat planteja 
l'assignatura i el 
treball com un repte 
per buscar formes (c 
) de representar (ad) 
EL PAS DEL 
MACRO AL MICRO ( 
M, c) per tal que 
sigui significatiu per 
als infants petits i ho 
concreten en una 
representació en 
format de VÍDEO 
QUE UTILIZA EL 
ZOOM  i ho valoren 
satisfactòriament 
(ad) 

23

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja activitats (...) 
amb el docent de 
didàctica de la llengua 
que permet aproximar-
se als FENÒMENS 
DEL MÓN (F, c) des 
de LA GLOBALITAT I 
L'ESPECIFICITAT (M, 
c)  i relacionant-los 
amb DIVERSITAT 
D'ÀRRES DE 
CONEIXEMENT (PD, 
ad)  (...) explicitant 
com en l'acció de la 
conversa (a) o en la 
realització d'un debat 
(ad) hi ha punts en 
comú entre LA 
LLENGUA I LES 
CIÈNCIES (PD, ad) i 
com prenen una opció 
per aquest model 
educatiu (a) exposant 
(...) per tal que 
l'aprenentatge dels 
INFANTS SIGUI 
SIGNIFICATIU DES DE 
LA SEVA VIDA 
QUOTIDIANA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura(4.4)-50: Taula d’anàlisi (III). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia 
presenta diversitat de sessions i activitats que incorpora. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia 
presenta 
diversitat de 
sessions i 
activitats que 
incorpora

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 

disciplines no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

23

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja activitats 
(...) amb el docent 
de didàctica de la 
llengua que permet 
aproximar-se als 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c) des de 
LA GLOBALITAT I 
L'ESPECIFICITAT 
(M, c)  i relacionant-
los amb 
DIVERSITAT 
D'ÀRRES DE 
CONEIXEMENT  (...) 
explicitant com en 
l'acció de la conversa 
(a) o en la realització 
d'un debat (ad) hi ha 
punts en comú entre 
LA LLENGUA I LES 
CIÈNCIES  i com 
prenen una opció per 
aquest model 
educatiu (a) 
exposant (...) per tal 
que l'aprenentatge 
dels INFANTS SIGUI 
SIGNIFICATIU DES 
DE LA SEVA VIDA 
QUOTIDIANA (E, a)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

28

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja activitats 
com la de la 
mongeta en què es 
treballa el MODEL 
ÉSSER VIU (M, c) 
formulant hipòtesis, 
(c ) elaborant 
representacions en 
forma de mural (ad) 
en grup i (...) com 
l'assignatura planteja 
UN CANVI DE 
MODEL 
TRADICINAL A 
L'HORA 
D'ENSENYAR 
CIÈNCIES (M, c) (...) 
l'aprenentatge i des 
del MODEL 
INTERDISCIPLINAR
, (...) que demana 
temps i dedicació, 
valorant com aquest 
nou model no l'han 
vist massa en les 
pràctiques però 
opten per ell (a)  i 
(...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura(4.4)-51: Taula d’anàlisi (IV). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia 
presenta diversitat de sessions i activitats que incorpora. 
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EN LA SEVA METODOLOGIA PRESENTA DIVERSITAT DE SESSIO NS I ACTIVITATS QUE 
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F(Fenòmens del món), P (Formulació de preguntes), E(Escenaris d'aula), D (Presa de decisions), PD (Participació  diversitat de 
disciplines).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)

4.4.5.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.4.5.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-52: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. 
Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat de sessions i 

activitats que incorpora. 
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F(Fenòmens del món), P  (Formulació  de preguntes), E(Escenaris d'aula), D (Presa de decisions), PD (Participació  diversitat de disciplines).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció de baix nivell), ad (entitat articulació de disciplines de baix nivell)

Figura(4.4)-53: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Entrevista 
(BE). L’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat de sessions i activitats 

que incorpora. 

4.4.5.2.2) Taules tot i parts: freqüència gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ••••••••
Menys complex Més complex

Presencia d’entitats i relacions

•Presència
d’una entitat •Presència de més d’una entitat

•Incorporació de relacions entre 
entiitas

CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT
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3.4.5.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

ABSÈNCIA D’ENTITATS  

• No hi ha presència de l’entitat tot i l’entitat part (30, 35) 

PRESÈNCIA DE L’ENTITAT PART 

• Hi ha presència de l’entitat part acció (nº 25) 

PRESÈNCIA DE RELACIONS ENTRE PARTS 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l’entitat de la part 

complexitat i l’entitat de la part articulació de disciplines (37). 

RELACIONS ENTRE ENTITATS DEL TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre les entitats del 

tot MODEL CONCEPTUAL i SOCIETAT (nº15) 

RELACIONS ENTRE PARTS I UNA ENTITAT DEL TOT 

• Hi ha presència de l'entitat del tot MODEL CONCEPTUAL 

establint relacions intraescalars amb la part complexitat. (nº 17, la part 

complexitat i articulació de disciplines (nº19, nº 38), complexitat i acció 

i articulació de disciplines (nº 28). 

RELACIONS ENTRE PARTS I 1<ENTITAT<TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot MODEL CONCEPTUAL establint 

relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part articulació de disciplines (nº12). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

MODEL CONCEPTUAL i l'entitat del tot ESCENARIS D’AULA establint 
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relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part articulació de disciplines (nº46). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENOMEN DEL MÓN i l’entitat del tot MODEL CONCEPTUAL i l'entitat 

del tot ESCENARIS D’AULA i l’entitat del tot PARTICIPACIÓ DE 

DIVERSITAT DE DISCPLINES establint relacions intraescalars amb la 

relació interescalar entre la part acció i la part articulació de disciplines 

(nº23). 

4.4.5.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

En el bloc metodologia d'aula diversitat de sessions i activitats els 

fenòmens del món  (F) i el model conceptual (M) configuren l'àmbit de la 

COMPLEXITAT. La societat (S) i els escenaris d'aula (E ) configuren 

l'àmbit ACCIÓ. La participació de diversitat de disciplines (PD) 

configura l'àmbit ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.4)-54 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.4)-53 tenint present els àmbits del bloc: la 

COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  
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Figura(4.4)-54: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. 
Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat de sessions i 

activitats que incorpora. 

 

4.4.5.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc metodologia diversitat de sessions 

i activitats és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament 

en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

l'ACCIÓ  sense establir relacions intraescalars (15). 

o és present en relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com la complexitat (17), la complexitat i l’articulació de 

disciplines (19, 12, 38). 

o és present puntualment en relacions interescalars amb entitats 

d'alt nivell com l'ACCIÓ que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat i 

l’articulació de disciplines (46). 

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
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Presència o 
relació entre 

les parts

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Relació entre 
les parts i una 

entitat tot

Relació entre 
les parts i 

1<entitat<tot

Relació entre les  
parts i suma de les 

entitats del tot

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o relació entre la complexitat i/o 
l’acció i/o l’articulació de disciplines de baix 

nivell

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

Relació entre la COMPLEXITAT o l’ACCIÓ o 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori Molt SatisfactoriSatisfactoriForça SatisfactoriPoc SatisfactoriGens satisfactori

46

25

37

19 19 

38 38 

1717

2323

15  15  

40  40  

28 28 

12 12 

Menys complex Més complex
L’ASSIGNATURA TÉ UNA METODOLOGIA D’AULA DIVERSITAT DE SESSIONS I AC TIVITATS QUE INCORPORA:

REPRESENTACIÓ DEL GRADIENT D’ESPAIS DE DIÀLEG DISCIPLINAR Grup B-Entrevista (BE)
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o és present puntualment en relacions interescalars amb entitats 

d'alt nivell com l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que també 

estableixen relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i l’acció i  l’articulació de disciplines (28). 

o és present puntualment en relacions interescalars amb entitats 

d'alt nivell com l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que 

també estableixen relacions intraescalars amb entitats de baix 

nivell com l’acció i l’articulació de disicplines (23). 

L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc metodologia diversitat de sessions i 

activitats és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en 

el discurs que construeix de l'assignatura ja que:  

o és present en relacions interescalars amb entitats d'alt nivell com 

la COMPLEXITAT sense establir relacions intraescalars (15). 

o és present puntualment en relacions interescalars amb entitats 

d'alt nivell com la COMPLEXITAT que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat i 

l’articulació de disciplines (46). 

o és present puntualment en relacions interescalars amb entitats 

d'alt nivell com la COMPLEXITAT i l'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES que també estableixen relacions intraescalars amb 

entitats de baix nivell com l’acció i l’articulació de disciplines (23). 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc metodologia 

diversitat de sessions i activitats és un element que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present puntualment en relacions interescalars amb entitats 

d'alt nivell com la COMPLEXITAT que també estableixen relacions 
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intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat i 

l’acció i l’articulació de disciplines (28). 

o és present puntualment en relacions interescalars amb entitats 

d'alt nivell com la COMPLEXITAT i l'ACCIÓ que també estableixen 

relacions intraescalars amb entitats de baix nivell com l’acció i 

l’articulació de disiciplines (23). 

La Complexitat de baix nivell en el bloc metodologia diversitat de 

sessions i activitats és un element que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present en relacions interescalars amb l’articulació de 

disciplines de baix nivell (37). 

o és present en relacions intraescalars amb una entitat d’alt nivell 

com la COMPLEXITAT (17, 19, 38, 12). 

o és present puntualment en relacions intraescalars amb dos 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i L'ACCIÓ (46). 

o és present puntualment en relacions intraescalars amb dos 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (28) 

L'acció de baix nivell en el bloc metodologia diversitat de sessions i 

activitats és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en 

el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb dos entitats d’alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES(28). 
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o és present puntualment en relacions intraescalars amb tres 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (23). 

L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc metodologia 

diversitat de sessions i activitats és un element que l'alumnat incorpora  

força satisfactòriament en el discurs que construeix de l'assignatura 

ja que: 

o és present com a entitat (25) 

o és present en relacions interescalars amb la complexitat de baix 

nivell (37). 

o és present en relacions intraescalars amb una entitat d’alt nivell 

com la COMPLEXITAT (19, 38, 12). 

o és present puntualment en relacions intraescalars amb dos 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i L'ACCIÓ (46). 

o és present puntualment en relacions intraescalars amb dos 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (28). 

o és present puntualment en relacions intraescalars amb tres 

entitats d'alt nivell que es relacionen interescalarment com la 

COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (23). 

 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc metodologia 

diversitat de sessions i activitats  són processos que l'alumnat 

incorpora satisfactòriament  en el discurs que construeix de 

l'assignatura ja que: 
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o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ sense establir relacions intraescalars (15) 

o és present entre dos entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament 

relacions intraescalars  amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l’articulació de disciplines (28). 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ que estableixen paral.lelament relacions intraescalars  

amb entitats de baix nivell com la complexitat i l’articulació de 

disciplines (46). 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen 

paral.lelament relacions intraescalars  amb entitats de baix nivell 

com l’acció i l’articulació de disciplines (23). 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc metodologia 

diversitat de sessions i activitats són processos que l'alumnat incorpora 

satisfactòriament  en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT (17, 

19, 38, 12) que estableixen relacions amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i/o l'acció i/o l'articulació de disciplines. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i l’acció i l’articulació de 

disciplines, a on les entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ (46) estableixen paral.lelament relacions interescalars. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i l’acció i l’articulació de 

disciplines, a on les entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 
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l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (28) estableixen paral.lelament 

relacions interescalars. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com l'acció i l’articulació de disciplines, a 

on les entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (23) estableixen paral.lelament 

relacions interescalars. 

4.4.5.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc metodologia 

d'aula diversitat de sessions i activitats és la següent: 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-55: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Entrevista (BE). 
L’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat de sessions i activitats que 

incorpora. 

Per al bloc metodologia d'aula diversitat de sessions i activitats les 

entitats COMPLEXITAT D'ALT NIVELL i ACCIÓ D’ALT NIVELL són 

presents i estableixen relacions interescalars entre elles i intraescalars 

amb entitats de baix nivell de forma satisfactòria. L’entitat d’alt nivell 

ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES D'ALT NIVELL té una presència 

puntual i majoritàriament s’incorpora la COMPLEXITAT D’ALT NIVELL. 

Representació i focalització dels
resultats del bloc metodologia d’aula

diversitat de sessions i activitats. 
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IA (Relacions
intraescalars)

c (complexitat)
a (acció)

ad (articulació
de disciplines)

C (Complexitat)
A (Acció)

AD (Articulació
de disciplines)

RELACIONSENTITATS DE 
BAIX NIVELL

ENTITATS 
D’ALT NIVELL

CODI

complexitat

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o 
relació entre les 
entitats del tot

Relació entre 
les parts i una 

entitat tot

Relació entre 
les parts i 

1<entitat<tot

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES

COMPLEXITAT

Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
l’ACCIÓ i/o l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

d’alt nivell

Relació entre la COMPLEXITAT o l’ACCIÓ o 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

4619 19 

38 38 

1717

2323

15  15  

40  40  

28 28 

12 12 
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4.4.5.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  

 

 

 

 

Figura(4.4)-56: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia presenta 

diversitat de sessions i activitats que incorpora. 

4.4.5.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-57: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la 

seva metodologia presenta diversitat de sessions i activitats que incorpora. 

 

 

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

ACCIÓ
ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES

COMPLEXITAT

G
ra

di
en

td
’e

m
er

ge
nt

s
d’

es
pa

is
de

 d
ià

le
g

di
si

cp
lin

ar
G

ra
di

en
td

’e
m

er
ge

nt
s

d’
es

pa
is

de
 d

ià
le

g
di

si
cp

lin
ar

NECESSARI I SUFICIENT.

Acció-Articulació de 
disciplines-Diàleg

disciplinar

Complexitat-
Articulació de 

disciplines-Diàleg
disciplinar

Complexitat-Arcció-
Diàleg disciplinar

NECESSARI I NO SUFICIENT MOLT FORT

Acció-Diàleg
disciplinar

Articulació de 
disciplines-Diàleg

disciplinar

Complexitat-Diàleg
disciplinar

NECESSARI I NO SUFICIENT FORT.

Complexitat-Acció-
Articulació de 

disciplines-Diàleg
disciplinar
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

No s'afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'acció (a) re

fe
rè

nc
ia S' afavoreix 

establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad) re
fe

rè
nc

ia S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S' afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

S'afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

 ( ø )

L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )

re
fe

rè
nc

ia La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
( c) i l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La presentació del 
fenomen  afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Els fenòmens 
del món (F)

13

L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat planteja 
metodologies com 
LA FORMULACIÓ 
DE DIVERSITAT DE 
PREGUNTES (P, c)  
per a plantejar 
activitats per a 
treballar EL 
FENOMEN DEL 
CALCI   des d'una 
perspectiva 
dinàmica,(c ) un 
procés que l'alumnat 
valora primer com a 
dificultós i després 
com a fàcil (ad) 

2

L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat a 
l'assignatura es 
planteja des de 
considerar UN 
CONTEXT COM LA 
CARTA (E, a)  per a 
PRESENTAR UNA 
PREGUNTA (P, c) i 
EL FENOMEN DEL 
CALCI  i l'ús de la 
recerca d'informació, 
la conversa entre ells 
(a) i el diàleg entre 
punts de vista (ad) 
per elaborar una 
proposta didàctica 
per als infants.

Els fenòmens 
del món (F)

8

L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat planteja 
metodologies com la 
creació ( c) d'UN 
VÍDEO QUE 
EXPLICA UNA 
HISTÒRIA (E, a)  per 
a plantejar EL 
FENOMEN DEL 
CALCI  i el model de 
ciència  (c ) 
incorporant la 
diversitat d'alumnat i 
el paper actiu del 
mestre a l'aula, 
valorant aquest 
procés com a 
difícil.(ad)

Grup B-Entrevista (BE)L’ASSIGNATURA EN LA SEVA METODOLOGIA TÉ UNES EINES DIDÀCTIQUES  QUE INCORPOREN:

4.4.6) Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva 

metodologia té unes eines didàctiques que incorporen: 

3.4.6.1) Resultats de l’anàlisi: Taules d’anàlisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura(4.4)-58: Taula d’anàlisi (I). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia té 
unes eines didàctiques que incorpora. 
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Els fenòmens 
del món (F)

10

 L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat planteja 
metodologies com 
una representació en 
format de vídeo (ad) 
D'UN CONTE PER 
TAL QUE 
L'ALUMNAT ES 
VINCULI AMB LA 
HISTÒRIA (E, a), es 
motivi i s'emocioni 
(ad) per aprendre del 
FENOMEN  complex 
el procés i el 
recorregut del calci i 
les entitats com al 
vitamina d o 
l'osteoblast (c) des 
d'UNA 
PERSPECTIVA 
CIENTÍFICA I UNA 
PERPSECTIVA 
NARRATIVA  (PD, 
ad)

Els fenòmens 
del món (F)

 50

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja 
metodologies com 
LA CREACIÓ DE 
CONTEXTOS (E, a) i 
PREGUNTES DE LA 
VIDA (P, c) 
QUOTIDIANA DELS 
INFANTS, i la 
conversa (a) o el 
diàleg (ad) per tal de 
promoure un 
ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes i a on 
es parteix de 
FENÒMENS DEL 
MÓN  com el calci 
per aproximar-s'hi 
des de LA 
INTERDISCIPLINARI
ETAT  I EL 
CURRÍCULUM (PD, 
ad) l'alumnat ho 
considera COM UNA 
OPCIÓ A SEGUIR 
(D, a)

L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes no 

afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb l'acció (a) re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 
amb l'articulació 

de disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes  

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c )i l'articulació de 

disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 
amb l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de 
preguntes afavoreix 
establir relacions 

amb la complexitat 
(c ) i l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La formulació de 
preguntes (P)

33

L'alumnat considera 
que a l'assignatura 
es plantegen 
metodologies com 
LA FORMULACIÓ 
DE PREGUNTES per 
tal de promoure un 
ensenyament-
aprenentatge que no 
es centre en els 
resultats finals sinó 
en el seu procés,( c) 
l'alumnat considera 
partir de preguntes 
juntament amb 
pensar en models (c 
) com a elements 
innovadors (c )davant 
els quals es 
posiciona COM A 
OPCIÓ A SEGUIR 
(D, a).

13

L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat planteja 
metodologies com 
LA FORMULACIÓ 
DE DIVERSITAT DE 
PREGUNTES   per a 
plantejar activitats 
per a treballar EL 
FENOMEN DEL 
CALCI  (F, c)des 
d'una perspectiva 
dinàmica,(c ) un 
procés que l'alumnat 
valora primer com a 
dificultós i després 
com a fàcil (ad) 

2

L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat a 
l'assignatura es 
planteja des de 
considerar UN 
CONTEXT COM LA 
CARTA (E, a)  per a 
PRESENTAR UNA 
PREGUNTA  i EL 
FENOMEN DEL 
CALCI (F, c)i l'ús de 
la recerca 
d'informació, la 
conversa entre ells 
(a) i el diàleg entre 
punts de vista (ad) 
per elaborar una 
proposta didàctica 
per als infants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura(4.4)-59: Taula d’anàlisi (II). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia té 

unes eines didàctiques que incorpora. 
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La formulació de 
preguntes (P)

39

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja 
metodologies com 
LA FORMULACIÓ 
DE PREGUNTES i 
LA CAPACITAT 
QUE ELS INFANTS 
ES FACINS 
QÜESTIONS i l'ús 
de maquetes per a 
representar (ad) el 
macro i el micro (c ) i 
ho relacionen amb 
diversitat d'activitats 
com l'observació 
amb lupa o la 
classificació.

5

L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat a 
l'assignatura es 
planteja des de 
metodologies de 
treball de grup com 
la recerca 
d'informació, la 
conversa (a) i la 
negociacio i el diàleg 
entre punts de vista 
(ad) per tal de buscar 
una representació 
(ad) que respongui  
LA PREGUNTA 
FORMULADA , una 
representació (ad) 
que es configura des 
d'un procés de 
reformulació des de 
propostes diverses  
(c ) i DECISIONS (D, 
a)  com  LA 
REPESENTACIÓ 
TEATRAL, 
L'AUDIOVISUAL I EL 
VIDEOCLIP O 
ELEMENTS 
PLÀSTICS (PD, ad) 

La formulació de 
preguntes (P)

29

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja 
metodologies com 
LA FORMULACIÓ 
D'HIPÒTESIS i 
l'elaboració en grup 
d'una representació 
en format de mural 
(ad) per treballar la 
mongeta i el model 
d'esser viu (c ) per tal 
de promoure un canvi 
de model tradicional 
a l'hora d'ensenyar 
ciències (c ) (...) des 
del MODEL 
INTERDISCIPLINAR 
( PD, ad), (...), 
valorant com aquest 
nou model no l'han 
vist massa en les 
pràctiques però i 
OPTEN PER ELL (D, 
a)  i com la 
implantació a l'aula 
demana tolerància 
de l'equip de 
mestres. 

La formulació de 
preguntes (P)

50

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja metodologies 
com LA CREACIÓ DE 
CONTEXTOS (E, a) i 
PREGUNTES DE LA 
VIDA QUOTIDIANA 
DELS INFANTS , i la 
conversa (a) o el 
diàleg (ad) per tal de 
promoure un 
ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes i a on 
es parteix de 
FENÒMENS DEL 
MÓN (F, c) com el 
calci per aproximar-
s'hi des de LA 
INTERDISCIPLINARIE
TAT  I EL 
CURRÍCULUM (PD, 
ad) l'alumnat ho 
considera COM UNA 
OPCIÓ A SEGUIR (D, 
a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-60: Taula d’anàlisi (III). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia 
té unes eines didàctiques que incorpora. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació 
d'escenaris escolars 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

Escenaris 
Escolars (E )

6

L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat  planteja  
metodologies  com 
la creació (c) d'un 
VÍDEO AMB 
DIVERSITAT DE 
PERSONATGES 
PERSONIFICATS 
PER TAL DE 
CONNECTAR   
signficativament i 
emotivament amb els 
infants (ad) de 
primària, un procés 
que l'alumnat valorar 
com a difícil (ad ) per 
la complicació de 
negociació d'idees 
entre els integrants 
del grup.(ad) 

2

L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat a 
l'assignatura es 
planteja des de 
considerar UN 
CONTEXT COM LA 
CARTA   per a 
PRESENTAR UNA 
PREGUNTA (P, c) i 
EL FENOMEN DEL 
CALCI (F, c)i l'ús de 
la recerca 
d'informació, la 
conversa entre ells 
(a) i el diàleg entre 
punts de vista (ad) 
per elaborar una 
proposta didàctica 
per als infants.

Escenaris 
Escolars (E )

8

L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat planteja 
metodologies com la 
creació ( c) d'UN 
VÍDEO QUE 
EXPLICA UNA 
HISTÒRIA  per a 
plantejar EL 
FENOMEN DEL 
CALCI  (F,c) i el 
model de ciència  (c 
) incorporant la 
diversitat d'alumnat i 
el paper actiu del 
mestre a l'aula, 
valorant aquest 
procés com a 
difícil.(ad) 

50

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja 
metodologies com 
LA CREACIÓ DE 
CONTEXTOS  i 
PREGUNTES DE LA 
VIDA (P, c) 
QUOTIDIANA DELS 
INFANTS, i la 
conversa (a) o el 
diàleg (ad) per tal de 
promoure un 
ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes i a on 
es parteix de 
FENÒMENS DEL 
MÓN  (F, c) com el 
calci per aproximar-
s'hi des de LA 
INTERDISCIPLINARI
ETAT  I EL 
CURRÍCULUM (PD, 
ad) l'alumnat ho 
considera COM UNA 
OPCIÓ A SEGUIR 
(D, a)

Escenaris 
Escolars (E )

10

 L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat planteja 
metodologies com 
una representació en 
format de vídeo (ad) 
D'UN CONTE PER 
TAL QUE 
L'ALUMNAT ES 
VINCULI AMB LA 
HISTÒRIA, es motivi 
i s'emocioni (ad) per 
aprendre del 
FENOMEN   (F, c) 
complex el procés i 
el recorregut del 
calci i les entitats 
com al vitamina d o 
l'osteoblast (c) des 
d'UNA 
PERSPECTIVA 
CIENTÍFICA I UNA 
PERPSECTIVA 
NARRATIVA  (PD, 
ad)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-61: Taula d’anàlisi (IV). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia 
té unes eines didàctiques que incorpora. 
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Escenaris 
Escolars (E )

47

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja 
metodologies com 
l'ús de 
representacions (ad) 
en format VÍDEO 
QUE UTILITZA EL 
ZOOM  encara que 
expressen com és 
un un repte per 
buscar formes de 
representar (c ) el 
pas del macro al 
micro (c ) per tal que 
sigui significatiu per 
als infants petits  ho 
valoren 
satisfactòriament. 
(ad) 

L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 

no afavoreix 
establir relacions 
amb la complexitat, 
l'acció i l'articulació 

de disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a) i 

l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

presa de 
decisions (D)

33

L'alumnat considera 
que a l'assignatura es 
plantegen 
metodologies com LA 
FORMULACIÓ DE 
PREGUNTES (P, c) 
per tal de promoure 
un ensenyament-
aprenentatge que no 
es centre en els 
resultats finals sinó 
en el seu procés,( c) 
l'alumnat considera 
partir de preguntes 
juntament amb 
pensar en models (c ) 
com a elements 
innovadors (c )davant 
els quals es 
posiciona COM A 
OPCIÓ A SEGUIR 

29

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja 
metodologies com 
LA FORMULACIÓ 
D'HIPÒTESIS (P, c) i 
l'elaboració en grup 
d'una representació 
en format de mural 
(ad) per treballar la 
mongeta i el model 
d'esser viu (c ) per tal 
de promoure un canvi 
de model tradicional 
a l'hora d'ensenyar 
ciències (c ) (...) des 
del MODEL 
INTERDISCIPLINAR 
( PD, ad), (...), 
valorant com aquest 
nou model no l'han 
vist massa en les 
pràctiques però i 
OPTEN PER ELL   i 
com la implantació a 
l'aula demana 
tolerància de l'equip 
de mestres. 

5

L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat a 
l'assignatura es 
planteja des de 
metodologies de 
treball de grup com 
la recerca 
d'informació, la 
conversa (a) i la 
negociacio i el diàleg 
entre punts de vista 
(ad) per tal de buscar 
una representació 
(ad) que respongui  
LA PREGUNTA 
FORMULADA (P, c), 
una representació 
(ad) que es configura 
des d'un procés de 
reformulació des de 
propostes diverses  
(c ) i DECISIONS  
com  LA 
REPESENTACIÓ 
TEALTRA, 
L'AUDIOVISUAL I EL 
VIDEOCLIP O 
ELEMENTS 
PLÀSTICS (PD, ad) 

presa de 
decisions (D)

50

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja metodologies 
com LA CREACIÓ DE 
CONTEXTOS (E, a) i 
PREGUNTES DE LA 
VIDA (P, c) 
QUOTIDIANA DELS 
INFANTS, i la 
conversa (a) o el 
diàleg (ad) per tal de 
promoure un 
ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes i a on 
es parteix de 
FENÒMENS DEL 
MÓN  (F, c) com el 
calci per aproximar-
s'hi des de LA 
INTERDISCIPLINARIE
TAT  I EL 
CURRÍCULUM (PD, 
ad) l'alumnat ho 
considera COM UNA 
OPCIÓ A SEGUIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura(4.4)-62: Taula d’anàlisi (V). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia té 

unes eines didàctiques que incorpora. 
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L'assignatura 
en la seva 
metodologia té 
unes eines 
didàctiques 
que incorporen

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 

disciplines no 
afavoreix establir 
relacions amb la 

complexitat, l'acció i 
l'articulació de 

disciplines

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )

re
fe

rè
nc

ia

La formulació de la 
presa de decisions 
afavoreix establir 

relacions amb 
l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat ( c) i 

l'acció (a)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c )i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

re
fe

rè
nc

ia

La participació de 
diversitat de 
disciplines 

afavoreix establir 
relacions amb la 
complexitat (c ) i 

l'acció (a) i 
l'articulació de 
disciplines (ad)

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

5

L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat a 
l'assignatura es 
planteja des de 
metodologies de 
treball de grup com 
la recerca 
d'informació, la 
conversa (a) i la 
negociacio i el diàleg 
entre punts de vista 
(ad) per tal de buscar 
una representació 
(ad) que respongui  
LA PREGUNTA 
FORMULADA (P, c), 
una representació 
(ad) que es configura 
des d'un procés de 
reformulació des de 
propostes diverses  
(c ) i DECISIONS (D, 
a)  com  LA 
REPESENTACIÓ 
TEATRAL, 
L'AUDIOVISUAL I 
EL VIDEOCLIP O 
ELEMENTS 
PLÀSTICS.

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

10

 L'alumnat considera 
que el treball 
realitzat planteja 
metodologies com 
una representació en 
format de vídeo (ad) 
D'UN CONTE PER 
TAL QUE 
L'ALUMNAT ES 
VINCULI AMB LA 
HISTÒRIA (E, a) , es 
motivi i s'emocioni 
(ad) per aprendre del 
FENOMEN   (F, c) 
complex el procés i 
el recorregut del 
calci i les entitats 
com al vitamina d o 
l'osteoblast (c) des 
d'UNA 
PERSPECTIVA 
CIENTÍFICA I UNA 
PERPSECTIVA 
NARRATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-63: Taula d’anàlisi (VI). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia 
té unes eines didàctiques que incorpora. 
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La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

29

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja 
metodologies com 
LA FORMULACIÓ 
D'HIPÒTESIS (P, c) i 
l'elaboració en grup 
d'una representació 
en format de mural 
(ad) per treballar la 
mongeta i el model 
d'esser viu (c ) per tal 
de promoure un canvi 
de model tradicional 
a l'hora d'ensenyar 
ciències (c ) (...) des 
del MODEL 
INTERDISCIPLINAR 
, (...), valorant com 
aquest nou model no 
l'han vist massa en 
les pràctiques però i 
OPTEN PER ELL ( 
D, a) i com la 
implantació a l'aula 
demana tolerància 
de l'equip de 
mestres. 

La participació 
de diversitat de 
disciplines (PD)

50

L'alumnat considera 
que l'assignatura 
planteja 
metodologies com 
LA CREACIÓ DE 
CONTEXTOS (E, a) i 
PREGUNTES DE LA 
VIDA (P, c) 
QUOTIDIANA DELS 
INFANTS, i la 
conversa (a) o el 
diàleg (ad) per tal de 
promoure un 
ensenyament-
aprenentatge centrat 
en els infants com a 
subjectes 
protagonistes i a on 
es parteix de 
FENÒMENS DEL 
MÓN  (F, c) com el 
calci per aproximar-
s'hi des de LA 
INTERDISCIPLINAR
IETAT  I EL 
CURRÍCULUM  
l'alumnat ho 
considera COM UNA 
OPCIÓ A SEGUIR 
(D, a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-64: Taula d’anàlisi (VII). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia 
té unes eines didàctiques que incorpora. 
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c a ad F P E D PD

1 1 3 1  39

1 3 5 1 6

2 2 5 1 47

1  1 4 1 1 13

2 1 5 1 1 8

3 5 1 1 33

1 1 5 1 1 1 2

1 2 6 1 1 1 10

2 1 6 1 1 1 29

1 1 3 8 1 1 1 5

1 1 7 1 1 1 1 1 50
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L’ASSIGNATURA EN LA SEVA METODOLOGIA TÉ UNES EINES DIDÀCTIQUES  QUE 
INCORPOREN:

N OM EN C LA T UR A : 

F(Fenòmens del món), M  (M odel conceptual), S(Societat) E(Escenaris d'aula), PD (Participació diversitat de disciplines).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)

PARTS

RELACIONS

TOT

codi
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4.4.6.2) Resultats de l’anàlisi: Taules de relació tot i parts  

4.4.6.2.1) Taules tot i parts: freqüència numèrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-65: Taula de relacions tot i parts (Freqüència numèrica). Grup B. 
Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques que 

incorpora. 
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c a ad F P E D PD

• • • •  39

• • • • 6

• • • • 47

•  • • • • 13

• • • • • 8

• • • • 33

• • • • • • 2

• • • • • • 10

• • • • • • 29

• • • • • • • 5

• • • • • • • • 50
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L’ASSIGNATURA EN LA SEVA METODOLOGIA TÉ UNES EINES DIDÀCTIQUES  QUE INCORPOREN:

N OM EN C LA T UR A : 

F(Fenòmens del món), M  (M odel conceptual), S(Societat) E(Escenaris d'aula), PD (Participació  diversitat de disciplines).

c (entitat complexitat de baix nivell), a ( entitat acció  de baix nivell), ad (entitat articulació  de disciplines de baix nivell)

PARTS

RELACIONS
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codi

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

R
E

LA
C

IO
N

S
  

P
A

R
T

 -
 1

 
E

N
T

IT
A

T
 D

E
L 

T
O

T

R
E

LA
C

IO
N

S
 E

N
T

R
E

 
P

A
R

T
S

 I
  

1<
E

N
T

IT
A

T
<

T
O

T

• ••••••••
Menys complex Més complex

Presencia d’entitats i relacions

•Presència
d’una entitat •Presència de més d’una entitat

•Incorporació de relacions entre 
entiitas

CODIFICACIÓ DE LA TAULA DE RELACIONS PARTS I TOT

4.4.6.2.2) Taules tot i parts: freqüència gràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-66: Taula de relacions tot i parts (Freqüència gràfica). Grup B. Entrevista 
(BE). L’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 
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4.4.6.3) Text descriptiu: Resultats de la taula de relació tot i parts 

RELACIONS ENTRE PARTS I UNA ENTITAT DEL TOT 

• Hi ha presència de l'entitat del tot FORMULACIÓ DE 

PREGUNTES establint relacions intraescalars amb la part complexitat i 

la part articulació de disciplines (nº39). 

• Hi ha presència de l'entitat del tot ESCENARIS D’AULA establint 

relacions intraescalars amb la part complexitat i la part articulació de 

disciplines (nº6, Nº 47). 

RELACIONS ENTRE PARTS I 1<ENTITAT<TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot FORMULACIÓ DE PREGUNTES 

establint relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part articulació de disciplines (nº13). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot ESCENARIS D’AULA establint 

relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part articulació de disciplines (nº8). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FORMULACIÓ DE PREGUNTES MÓN i l’entitat del tot PRESA DE 

DECISIONS establint relacions intraescalars amb la part complexitat 

(nº33). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot FORMULACIÓ DE PREGUNTES 

i l'entitat del tot ESCENARIS D’AULA establint relacions intraescalars 

amb la relació interescalar entre la part acció i la part articulació de 

disciplines (nº2). 
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• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FENÒMENS DEL MÓN i l'entitat del tot ESCENARIS D’AULA i l'entitat 

del tot PARTICIPACIÓ DE DIVERSITAT DE DISCIPLINES establint 

relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part articulació de disciplines (nº10). 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre l'entitat del tot 

FORMULACIÓ DE PREGUNTES i l'entitat del tot PRESA DE DECISIONS 

i l'entitat del tot PARTICIPACIÓ DE DIVERSITAT DE DISCIPLINES 

establint relacions intraescalars amb la relació interescalar entre la part 

complexitat i la part articulació de disciplines (nº29), la part 

complexitat i la part acció i la part articulació de disciplines (nº5). 

RELACIONS ENTRE LES PARTS I SUMA DE LES ENTITATS DEL TOT 

• Hi ha presència de relacions interescalars entre totes les entitats 

del tot FENÒMENS DEL MÓN  i l’entitat del tot FORMULACIÓ DE 

PREGUNTES i l'entitat del tot ESCENARIS D’AULA i l’entitat del tot 

PRESA DE DECISIONS i l'entitat del tot PARTICIPACIÓ DE 

DIVERSITAT DE DISCIPLINES establint relacions intraescalars amb la 

relació interescalar entre la part acció i la part articulació de disciplines 

(nº50). 

4.4.6.4) Representació gràfica dels resultats: representació del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

En el bloc Metodologia d'aula eines didàctiques, els fenòmens del món  

(F) i la formulació de preguntes (P) configuren l'àmbit de la 

COMPLEXITAT. Els escenaris d'aula (E ) i la presa de decisions (D) 

configuren l'àmbit ACCIÓ. La participació de diversitat de disciplines 

(PD) configura l'àmbit ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES.  

A continuació en la figura(4.4)-67 es representa gràficament la taula de 

resultats de la figura(4.4)-66 tenint present els àmbits del bloc: la 
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COMPLEXITAT d'alt nivell, l'ACCIÓ d'alt nivell i L'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES d'alt nivell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-67: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. 
Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques que 

incorpora. 

4.4.6.5) Text justificatiu dels resultats: interpretació dels resultats 

La COMPLEXITAT d'alt nivell del bloc metodologia eines didàctiques és 

un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en el discurs 

que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present en relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i l’articulació de disciplines (39, 13) 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com l'ACCIÓ que també estableixen relacions intraescalars 

amb entitats de baix nivell com la complexitat (33), la complexitat 

i l'articulació de disciplines (8), l’acció i l'articulació de disciplines 

(2). 
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1<entitat<tot
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parts i suma de les 

entitats del tot

ACCIÓ
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Presència o relació entre la COMPLEXITAT i/o 
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Relació entre la COMPLEXITAT o l’ACCIÓ o 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ o la 
COMPLEXITAT i l’ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES o l’ACCIÓ i l’ARTICULACIÓ DE 
DISCIPLINES o la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell

Relació entre la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 
l’ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d’alt nivell 

amb la complexitat i/o l’acció i/o l’articulació de 
disciplines de baix nivell
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L’ASSIGNATURA TÉ UNA METODOLOGIA D’AULA EINES DIDÀCTIQUES  QUE INCORPORA:

REPRESENTACIÓ DEL GRADIENT D’ESPAIS DE DIÀLEG DISCIPLINAR Grup B-Entrevista (BE)
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o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que també 

estableixen relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i l’articulació de disciplines (10, 29), la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disicplines (5). 

o és present, puntualment, entre totes les entitats d’alt nivell que 

conformen el bloc com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament 

relacions intraescalars amb entitats de baix nivell com l’acció i 

l’articulació de disciplines (50). 

L'ACCIÓ d'alt nivell del bloc metodologia eines didàctiques  és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en el discurs que 

construeix de l'assignatura  ja que:  

o és present en relacions intraescalars amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i l’articulació de disciplines (6, 47) 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT que també estableixen relacions 

intraescalars amb entitats de baix nivell com la complexitat (33), 

la complexitat i l'articulació de disciplines (8), l’acció i l'articulació 

de disciplines (2). 

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES 

que també estableixen relacions intraescalars amb entitats de 

baix nivell com la complexitat i l’articulació de disciplines (10, 

29), la complexitat i l’acció i l’articulació de disicplines (5). 

o és present, puntualment, entre totes les entitats d’alt nivell que 

conformen el bloc com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament 
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relacions intraescalars amb entitats de baix nivell com la l’acció i 

l’articulació de disciplines (50). 

L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES d'alt nivell del bloc metodologia eines 

didàctiques és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament 

en el discurs que construeix de l'assignatura ja que:  

o és present en relacions interescalars amb altres entitats d'alt 

nivell com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ que també estableixen 

relacions intraescalars amb entitats de baix nivell com la 

complexitat i l’articulació de disciplines (10, 29), la complexitat i 

l’acció i l’articulació de disicplines (5). 

o és present, puntualment, entre totes les entitats d’alt nivell que 

conformen el bloc com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen paral.lelament 

relacions intraescalars amb entitats de baix nivell com la l’acció i 

l’articulació de disciplines (50). 

La Complexitat de baix nivell en el bloc metodologia eines didàctiques 

és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en el discurs 

que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present, en relacions intraescalars amb una entitat d'alt nivell 

com  la COMPLEXITAT (39, 13) o l’ACCIÓ (6, 47). 

o és present, en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ (33, 8). 

o és present en relacions intraescalars amb tres entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (10, 29, 5) 
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L'acció de baix nivell en el bloc metodologia eines didàctiques és un 

element que l'alumnat incorpora satisfactòriament en el discurs que 

construeix de l'assignatura ja que: 

o és present, en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ (2)  

o és present en relacions intraescalars amb tres entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (5) 

o és present puntualment en relacions intraescalars amb totes les 

entitats d'alt nivell que configuren el bloc que es relacionen 

interescalarment com la COMPLEXITAT i L'ACCIÓ i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (50) 

L'articulació de disciplines de baix nivell en el bloc metodologia eines 

didàctiques és un element que l'alumnat incorpora satisfactòriament 

en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present, en relacions intraescalars amb una entitat d'alt nivell 

com  la COMPLEXITAT (39, 13) o l’ACCIÓ (6, 47). 

o és present, en relacions intraescalars amb dos entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ (2,8). 

o és present en relacions intraescalars amb tres entitats d'alt nivell 

que es relacionen interescalarment com la COMPLEXITAT i 

L'ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (10, 29, 5) 

o és present puntualment en relacions intraescalars amb totes les 

entitats d'alt nivell que configuren el bloc que es relacionen 
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interescalarment com la COMPLEXITAT i L'ACCIÓ i 

l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (50) 

Les relacions interescalar entre entitats del bloc metodologia eines 

didàctiques són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l'ACCIÓ que estableixen paral.lelament relacions intraescalars  

amb entitats de baix nivell com la complexitat (33), la complexitat 

i l’articulació de disciplines (8), l’acció i l’articulació de disciplines 

(2). 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT i 

l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES que estableixen 

paral.lelament relacions intraescalars  amb entitats de baix nivell 

com la complexitat i l’articulació de disicplines (10, 29), la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines (5). 

o és present entre totes les entitats d'alt nivell que configuren el 

bloc com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES que estableixen paral.lelament relacions 

intraescalars  amb entitats de baix nivell com l’acció i l’articulació 

de disciplines (50). 

Les relacions intraescalar entre entitats del bloc metodologia eines 

didàctiques són processos que l'alumnat incorpora satisfactòriament  

en el discurs que construeix de l'assignatura ja que: 

o és present entre entitats d'alt nivell com la COMPLEXITAT (39, 

13) o l’ACCIÓ (6, 47) que estableixen relacions amb entitats de 

baix nivell com la complexitat i l'articulació de disciplines. 
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o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i/o l’acció i/o 

l’articulació de disciplines, a on les entitats d'alt nivell com la 

COMPLEXITAT i l'ACCIÓ (33, 8, 2) estableixen paral.lelament 

relacions interescalars. 

o és present entre entitats d'alt nivell que estableixen relacions amb 

entitats de baix nivell com la complexitat i/o l’acció i/o 

l'articulació de disicplines, a on les entitats d'alt nivell com la 

COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES (10, 

29, 5) estableixen paral.lelament relacions interescalars. 

o és present entre totes les entitats d'alt nivell que conformen el 

bloc que estableixen relacions amb entitats de baix nivell com 

l’acció i l’articulació de disciplines, a on les entitats d'alt nivell 

com la COMPLEXITAT i l’ACCIÓ i l'ARTICULACIÓ DE 

DISCIPLINES (50) estableixen paral.lelament relacions 

interescalars. 
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4.4.6.6) Síntesi dels resultats: Representació gràfica i text 

justificatiu 

La Representació de la síntesi dels resultats per al bloc metodologia 

d'aula eines didàctiques és la següent: 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-68: Representació de la síntesi de resultats. Grup B. Entrevista (BE). 

L’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 

 

Per al bloc metodologia d'aula eines didàctiques les entitats 

COMPLEXITAT D'ALT NIVELL, ACCIÓ D'ALT NIVELL i ARTICULACIÓ 

DE DISCIPLINES són presents i estableixen relacions interescalars 

entre elles i intraescalars amb entitats de baix nivell de forma molt 

satisfactòria. Majoritariament té presència al relació entre 

COMPLEXITAT i ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES i la relació 

COMPLEXITAT i ACCIÓ i ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES. 
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4.4.5.7) Canvi escalar a la  relació macro-meso.  

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-69: Representació del gradient d’espais de diàleg disciplinar (Relació 
macro-meso). Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la seva metodologia té unes 

eines didàctiques que incorpora. 

 

4.4.6.8) Representació de la tendència a l’augment de complexitat 

del gradient d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-70: Representació de la tendència a l’augment de complexitat del gradient 
d’emergents d’espais de diàleg disciplinar. Grup B. Entrevista (BE). L’assignatura en la 

seva metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 

G
ra

di
en

td
’e

m
er

ge
nt

s
d’

es
pa

is
de

 d
ià

le
g

di
si

cp
lin

ar
G

ra
di

en
td

’e
m

er
ge

nt
s

d’
es

pa
is

de
 d

ià
le

g
di

si
cp

lin
ar

NECESSARI I SUFICIENT.

Acció-Articulació de 
disciplines-Diàleg

disciplinar

Complexitat-
Articulació de 

disciplines-Diàleg
disciplinar

Complexitat-Arcció-
Diàleg disciplinar

NECESSARI I NO SUFICIENT MOLT FORT

Acció-Diàleg
disciplinar

Articulació de 
disciplines-Diàleg

disciplinar

Complexitat-Diàleg
disciplinar

NECESSARI I NO SUFICIENT FORT.

Complexitat-Acció-
Articulació de 

disciplines-Diàleg
disciplinar



Annex-4:. Resultats Grup B                                                                                                            348 (4) 
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4.4.7) Quina presència tenen els blocs que estructuren 

l’instrument d’avaluació en el discurs sobre l’assignatura 

de l’alumnat del grup B? (2.1.B.2) 

4.4.7.1) en referència a les entitats i relacions que són presents en 

els blocs per a la producció inicial (B1) 

4.4.7.1.1) Representació gràfica:  entitats i relacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-71: Representació gràfica de les entitats i relacions presents en la 

producció inicial B1. 
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4.4.7.1.2) Text justificatiu dels resultats:  entitats i relacions 

En quan a les entitats que afavoreixen la creació d'espais de diàleg 

disciplinar: 

o La COMPLEXITAT d'alt nivell és incorporada  satisfactòriament a 

tots els blocs. 

o L'ACCIÓ d'alt nivell és incorporada satisfactòriament 

satisfactòriament a tots els blocs. 

o L'ARTICULACIÓ DE DISCIPLINES és incorporada 

satisfactòriament a tots els el blocs. 

En quan a les relacions interescalars i intraescalars que afavoreixen la 

creació d'espais de diàleg disciplinar: 

o Les relacions interescalars són processos que s'incorporen 

satisfactòriament en tots els blocs. 

o Les relacions intraescalars són processos que s'incorporen 

satisfactòriament en tots els el blocs. 

 

En quan als blocs de creació d’espais de diàleg discipinar l’alumnat del 

grup B en la segona representació incorpora tots els blocs de forma 

satisfactòria ja que aquests estableixen relacions interescalars i 

intraescalars entre dues entitats. 

També tots els blocs incorporen relacions entre la complexitat i l’acció i 

l’articulació de disciplines.  

Si bé tots els blocs presenten relacions intraescalars i interescalar entre 

la complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines, aquestes relacions 
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no incorporen el conjunt de totes les entitats que configuren cada bloc. 

Per aquest motiu els blocs incorporen entitats i relacions entre entitats 

de forma satisfactòria, i no molt satisfactòria.  

El bloc que s’incorpora menys és el bloc metodologia d’aula diversitat de 

sessions i activitats ja que presenta relacions intraescalars i 

interescalars de forma satisfactòria entre les entitats complexitat i 

acció, incorporant l’articulació de disciplines de forma força 

satisfactòria.  
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4.4.7.2) en referència al gradient d’espai de diàleg disciplinar que 

s’incorpora en els blocs per al discurs de l’alumnat (AE)? 

4.4.7.2.1) Representació de la incorporació del gradient d’espais 

de diàleg disciplinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.4)-72: Representació gràfica de la incorporació del gradient d’espais de diàleg 

disciplinar. 
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4.4.7.2.2) Text justificatiu dels resultats: espais de diàleg 

disciplinar 

En l’emergència dels espais de diàleg disciplinar l’alumnat del grup B 

en el seu discurs de l’assignatura incorpora tots els blocs de forma molt 

satisfactòria. Ja que tots els blocs en el gradient de diàleg disciplinar es 

situen en els espais necessaris i suficients. I per tant estableixen 

relacions interescalars i intraescalars entre la complexitat i l’acció i 

l’articulació de disciplines de forma majoritària. 

4.4.7.2.3) Text justificatiu dels resultats: emergents de diàleg 

disciplinar 

L’emergent de diàleg disciplinar que més s’incorpora en  els blocs de 

diàleg disciplinar és la relació interecalar i intraescalar entre la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disciplinesbleix relacions 

intraescalars amb la perspectiva escalar macro, ja que s’incorpora a 

tots els blocs excepte en el bloc contingut diàleg disciplinar  

L’emergent de diàleg disciplinar que més s’incorpora en  els blocs de 

diàleg disciplinar és la relació interescalar i intraescalar entre la 

complexitat i l’acció i l’articulació de disciplines. 
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Annex-4.5: Resultats del grup B. 

Relació produccions i discurs 

alumnat (B1-B2 i BE) 

( En referència a la pregunta: (2.1.B.2) Quines relacions 

s’estableixen entre les produccions de l’alumnat i el 

discurs de l’assignatura respecte l’emergència del diàleg 

discipilnar per al grup B?  

L’annex 4.5 s’organtiza segons el procés d’avaluació de l’instrument 

d’anàlisi en les produccions (incials i finals ) de l’alumnat del grup A i el 

seu discurs sobre l’assignatura. El qual es centra en el creuament de la 

informació i els resultats obtinguts en la pregunta 2.1.B.1 i 2.1.B.2 

presentants en l’annex 4.3 i 4.4. 

El tractament de la informació es presenta organitzada pels blocs que 

estructuren l’instrument d’anàlisi de l’emergència del diàleg disciplinar: 

Finalitat epistemològica, programació dinàmica, metodologia d’aula 
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diversitat de sessions i activitats, metodologia d’aula eines didàctiques, 

avaluació docent. Per a cada bloc es presenta la relació entre les 

produccions de l’alumnat i el seu discurs sobre l’assignatura  en 

referència als espais de diàleg disciplinar presents entre la producció 

inicial i la producció final ( representació gràfica i text justificatiu) i  la 

relació entre les produccions de l’alumnat i el seu discurs sobre 

l’assignatura  en referència als emergents de diàleg disciplinar en el 

gradient d’espais de diàleg disciplinar (representació gràfica i text 

justificatiu). 

L’obtenció de resultats es vincula a la formulació de la pregunta 

referenciada com a (2.1.B) i es mostra la representació gràfica i el seu 

text justificatiu. 
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4.5.1) Grup B. Relació produccions i discurs alumnat  

(B1-B2 i BE). L’assignatura té una finalitat 

epistemològica que incorpora: 

4.5.1.1) Representació gràfica de les relacions entre produccions i 

discurs de l’alumnat 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.5)-1: : Relació de la incorporació en les produccions i en el discurs de 
l’alumnat del grup B del bloc l’assignatura té una finalitat epistemològica que 

incorpora.  

4.5.1.2) Text justificatiu dels resultats de les relacions entre 

produccions i discurs de l’alumant 

El bloc finalitat epistemològica en les representacions (B1, B2) i en el 

discurs de l’alumnat incorporen diversitat d’espais de diàleg 

disiciplinar com el necessari i suficient, el necessari i no suficient molt 

fort i el necessari i no suficient fort.  
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CODI
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inicial (B1) i en el discurs de 
l’alumnat (BE)

B1 
BE

B2
BE

B1
B2

Presència en la representació
inicial (B1). 

B1

Presència en la representació
final (B2), 

B2

Presència en l’entrevista (BE). 
BE

Presència en la representació
final (A2) i en el discurs de 
l’alumnat (BE)

Presència en la representació
inicial (B1) i en la representació
final (B2) 

Quines relacions 
s’estableixen entre les 

produccions de l’alumnat 
i el discurs d 

l’assignatura respecte a 
l’emergència del diàleg 

disciplinar per al grup B?
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En quan a l’espai de diàleg necessari i  suficient : 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i suficient en el bloc finalitat 

epistemològica és un espai que l’alumnat no incorpora  en les 

representacions i sí en el discurs de l’assignatura, ja que només 

incorpora en el discurs de l’assignatura les relacions interescalars entre 

entitats de les parts de la perspectiva escalar meso que a la vegada 

incorporen relacions intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva 

escalar macro.  

Entre les representacions (B1 i  B2) i el discurs de l’assignatura  (BE) 

l’alumnat presenta emergents que  no incorporen relacions, ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i acció i l’entitat del tot diàleg disciplinar és present 

en l’entrevista. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient molt fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort en el bloc 

finalitat epistemològica és un espai que l’alumnat incorpora  en les 

representacions i en el discurs de l’assignatura, ja que incorpora 

relacions interescalars entre entitats de les parts de la perspectiva 

escalar meso que a la vegada incorporen relacions intraescalars amb 

l’entitat del tot de la perspectiva escalar macro.  

Entre les representacions (B1 i  B2) i el discurs de l’assignatura (BE) 

l’alumnat presenta emergents que incorporen relacions i emergents que 

no presenten relacions, ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i acció i l’entitat del tot diàleg disciplinar és present 

en les produccions inicial i final i en l’entrevista a l’alumnat. I 
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conseqüentment és un emergent que presenta una relació forta 

al llarg de l’ensenyament aprenentatge de l’assignatura. 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts acció i 

articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg disciplinar és 

present en la producció final i en l’entrevista a l’alumnat. I 

conseqüentment és un emegent que presenta una relació feble 

al llarg de l’ensenyament aprenentatge de l’assignatura. 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg 

disciplinar és present només en l’entrevista a  l’alumnat. I 

conseqüentment és un emegent que no presenta relacions al 

llarg de l’ensenyament aprenentatge de l’assignatura. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort en el bloc 

finalitat epistemològica és un espai que l’alumnat incorpora  en les 

representacions i en el discurs de l’assignatura, ja que incorpora 

entitats de les parts de la perspectiva escalar meso que a la vegada 

incorporen relacions intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva 

escalar macro.  

Entre les representacions (B1 i B2) i el discurs de l’assignatura (BE) 

l’alumnat presenta emergents que incorporen relacions i emergents que 

no presenten relacions, ja que: 

o la incorporació de la relació intraescalar entre la part complexitat 

i el tot diàleg disciplinar és present en les produccions (B1, B2) i 

en l’entrevista a l’alumnat. I conseqüentment és un emergent que 

presenta una relació forta al llarg de l’ensenyament 

aprenentatge de l’assignatura. 
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o la incorporació de la relació intraescalar entre la part acció i el tot 

diàleg disciplinar és present en les produccions (B1, B2) i en 

l’entrevista a l’alumnat. I conseqüentment és un emergent que 

presenta una relació forta al llarg de l’ensenyament 

aprenentatge de l’assignatura. 

o la incorporació de la relació intraescalar entre la part articulació 

de disciplines i el tot diàleg disciplinar és present només en les 

produccions (B1 i B2). I conseqüentment és un emergent que no 

presenta relacions al llarg de l’ensenyament aprenentatge de 

l’assignatura. 

 

4.5.1.3) Representació gràfica dels emergents de diàleg disciplinar 

 

 

 

 

 

Figura(4.5)-2: Incorporació en les produccions i en el discurs de l’alumnat del grup B 
del bloc: l’assignatura té una finalitat epistemològica que incorpora. 
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4.5.1.4) Text justificatiu dels resultats dels emergents de diàleg 

disciplinar 

El bloc finalitat epistemològica pel grup B entre les produccions i el 

discurs de l’alumnat presenta emergents que incorporen relacions i 

emergents que no incorporen relacions. 

Presenta RELACIONS FORTES en l’emergència d’espais de diàleg 

disciplinar com l’espai necessari i no suficient fort i l’espai necessari i 

no suficient molt fort. Ja que en la producció inicial, la producció final i 

el discurs de l’assignatura incorpora l’emergent complexitat, l’emergent 

acció (espai necessari i no suficient fort) i l’emergent complexitat i acció 

(espai necessari ino suficient molt fort). 

NO PRESENTA RELACIONS en l’emergència d’espais de diàleg 

disciplinar com l’espai necessari i suficient, l’espai necessari i no 

suficient molt fort i l’espai necessari i no suficient fort. Ja que només en 

les produccions (B1, B2) incorpora l’emergent articulació de disciplines 

(espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort)). També, ja que 

només en el discurs de l’alumnat (BE) incorpora l’emergent complexitat 

i acció i articulació de disciplines (espai de diàleg disciplinar necessari i 

suficient), l’emergent complexitat i articulació de disciplines (espai de 

diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort) o només en la 

producció final (B2) l’emergent acció i articulació de disciplines (espai 

necessari i no suficient molt fort) 
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4.5.2) Grup B. Relació produccions i discurs alumnat  

(B1-B2 i BE). L’assignatura té una programació dinàmica 

que incorpora: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.5)-3: Relació de la incorporació en les produccions i en el discurs de 
l’alumnat del grup B del bloc l’assignatura té una programació dinàmica que incorpora  

 

El bloc programació dinàmica en les produccions (B1, B2) i en el 

discurs de l’alumnat (BE) incorporen diversitat d’espais de diàleg 

disiciplinar com el necessari i suficient, el necessari i no suficient molt 

fort i el necessari i no suficient fort.  

En quan a l’espai de diàleg necessari i  suficient : 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i suficient en el bloc programació 

dinàmica és un espai que l’alumnat no incorpora  en les produccions i 

sí en el discurs de l’assignatura, ja que només incorpora en el discurs 

de l’assignatura les relacions interescalars entre entitats de les parts de 

la perspectiva escalar meso que a la vegada incorporen relacions 

intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar macro.  
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Entre les produccions (B1 i  B2) i el discurs de l’assignatura  (BE) 

l’alumnat presenta emergents que  no incorporen relacions, ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i la part acció i la part articulació de disciplines i 

l’entitat del tot diàleg disciplinar és present en l’entrevista. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient molt fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort en el bloc 

programació dinàmica és un espai que l’alumnat incorpora  només en 

la producció final, ja que incorpora relacions interescalars entre entitats 

de les parts de la perspectiva escalar meso que a la vegada incorporen 

relacions intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar 

macro.  

Entre les produccions (B1 i  B2) i el discurs de l’assignatura  (BE) 

l’alumnat presenta emergents que  no incorporen relacions, ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i acció i l’entitat del tot diàleg disciplinar és present 

només en la producció final. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort en el bloc 

programació dinàmica és un espai que l’alumnat incorpora  en les 

produccions i en el discurs de l’assignatura, ja que incorpora entitats 

de les parts de la perspectiva escalar meso que a la vegada incorporen 

relacions intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar 

macro.  

Entre les produccions (B1 i  B2) i el discurs de l’assignatura (BE) 

l’alumnat presenta emergents que incorporen relacions ja que: 
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o la incorporació de la relació intraescalar entre la part complexitat 

i el tot diàleg disciplinar és present en les produccions (B1 i B2) i 

en l’entrevista a l’alumnat (BE). I conseqüentment és un 

emergent que presenta una relació forta al llarg de 

l’ensenyament aprenentatge de l’assignatura. 

L’alumant en el bloc programació dinàmica no incorpora en les 

produccions (B1, B2) i en el discurs de l’assignatura: 

o la relació interescalar i intraescalar entre la part acció i la part 

articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg disciplinar de 

l’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient  molt fort. 

o la relació interescalar i intraescalar entre la part complexitat i la 

part articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg disciplinar 

de l’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient  molt fort. 

o la relació intraescalar entre la part acció i l’entitat del tot diàleg 

disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient  

fort. 

o la relació intraescalar entre la part articulació de disciplines i 

l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar 

necessari i no suficient  fort. 
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Figura(4.5)-3: Relació de la incorporació en les produccions i en el discurs de 
l’alumnat del grup B del bloc l’assignatura té una programació dinàmica que 

incorpora. 

 

El bloc programació dinàmica pel grup B entre les produccions i el 

discurs de l’alumnat presenta emergents que incorporen relacions i 

emergents que no incorporen relacions. 

Presenta RELACIONS FORTES en l’emergència d’espais de diàleg 

disciplinar com l’espai necessari i no suficient fort. Ja que en la 
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incorpora l’emergent complexitat. 

NO PRESENTA RELACIONS en l’emergència d’espais de diàleg 

disciplinar com l’espai necessari i suficient i l’espai necessari i no 

suficient molt fort. Ja que només en el discurs de l’alumnat (BE) 

incorpora l’emergent complexitat i acció i articulació de disciplines 

(espai necessari i suficient) i només en la producció final incorpora 

l’emergent complexitat i acció (espai necessari i no suficient molt fort). 
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complexitat i articulació de disciplines (espai de diàleg disciplinar 

necessari i no suficient molt fort), l’emergent acció ( espai de diàleg 

disciplinar necessari i no suficient fort), l’emergent articulació de 

disciplines ( espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort) 
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4.5.3) Grup B. Relació produccions i discurs alumnat  

(B1-B2 i BE). L’assignatura té com a contingut el diàleg 

disciplinar incorpora: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.5)-5: Relació de la incorporació en les produccions i en el discurs de 
l’alumnat del grup B del bloc l’assignatura té com a contingut el diàleg disciplinar que 

incorpora. 

  

El bloc contingut diàleg disciplinar en les produccions (B1, B2) i en el 

discurs de l’alumnat (BE) incorporen diversitat d’espais de diàleg 

disiciplinar com el necessari i suficient i el necessari i no suficient molt 

fort.  

En quan a l’espai de diàleg necessari i  suficient : 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i suficient en el bloc contingut 

diàleg disciplinar és un espai que l’alumnat incorpora  en la producció 

final i en el discurs de l’assignatura, ja que incorpora les relacions 

interescalars entre entitats de les parts de la perspectiva escalar meso 
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BE
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que a la vegada incorporen relacions intraescalars amb l’entitat del tot 

de la perspectiva escalar macro.  

Entre la producció final (B2) i el discurs de l’assignatura  (AE) l’alumnat 

presenta emergents que  incorporen relacions, ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i acció i articulació de disciplines i l’entitat del tot 

diàleg disciplinar és present en la produccions final i en 

l’entrevista a l’alumnat. I conseqüentment és un emergent que 

presenta una relació feble al llarg de l’ensenyament 

aprenentatge de l’assignatura. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient molt fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort en el bloc 

contingut diàleg disciplinar és un espai que l’alumnat sí incorpora  en 

les produccions i  no en el discurs de l’assignatura, ja que només en les 

produccions incorpora relacions interescalars entre entitats de les parts 

de la perspectiva escalar meso que a la vegada incorporen relacions 

intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar macro.  

Entre les produccions (B1 i  B2) i el discurs de l’assignatura (AE) 

l’alumnat presenta emergents que no incorporen relacions ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg 

disciplinar és present només en les produccions (B1, B2) de 

l’alumnat.  

L’alumnat en el bloc contingut diàleg disciplinar no incorpora en les 

produccions (B1, B2) i en el discurs de l’assignatura (BE): 
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o la relació interescalar i intraescalar entre la part acció i la part 

articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg disciplinar de 

l’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient  molt fort. 

o la relació interescalar i intraescalar entre la part complexitat i la 

part acció i l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai de diàleg 

disciplinar necessari i no suficient  molt fort. 

o la relació intraescalar entre la part acció i l’entitat del tot diàleg 

disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient  

fort. 

o la relació intraescalar entre la part articulació de disciplines i 

l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar 

necessari i no suficient  fort. 

o la relació intraescalar entre la part complexitat i l’entitat del tot 

diàleg disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar necessari i no 

suficient  fort. 
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Figura(4.5)-6: Incorporació en les produccions i en el discurs de l’alumnat del grup B 

del bloc: l’assignatura té com a contingut el diàleg disciplinar que incorpora. 

 

El bloc contingut diàleg disciplinar pel grup B entre les produccions i el 

discurs de l’alumnat presenta emergents que incorporen relacions i 

emergents que no incorporen relacions. 

Presenta RELACIONS FEBLES en l’emergència d’espais de diàleg 

disciplinar com l’espai necessari i suficient. Ja que en la producció final 

i el discurs de l’assignatura incorpora l’emergent complexitat i acció i 

articulació de disciplines. 

NO PRESENTA RELACIONS en l’emergència d’espais de diàleg 

disciplinar com l’espai necessari i no suficient molt fort. Ja que només 

en les produccions (B1, B2) incorpora l’emergent complexitat i 

articulació de disciplines. 

Presenta ABSÈNCIA de l’emergent acció i articulació de disciplines 

(espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort), l’emergent 

complexitat i acció (espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient 

molt fort), l’emergent acció ( espai de diàleg disciplinar necessari i no 
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suficient fort), l’emergent articulació de disciplines ( espai de diàleg 

disciplinar necessari i no suficient fort), l’emergent complexitat ( espai 

de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort) 
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4.5.4) Grup B. Relació produccions i discurs alumnat  

(B1-B2 i BE). L’assignatura en la seva metodologia 

presenta diversitat de sessions i activitats que 

incorporen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.5)-7: Relació de la incorporació en les produccions i en el discurs de 
l’alumnat del grup B del bloc l’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat 

de sessions i activitats que incorpora. 

El bloc metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats en les 

produccions (B1, B2) i en el discurs de l’alumnat (BE) incorporen 

diversitat d’espais de diàleg disiciplinar com el necessari i suficient, 

el necessari i no suficient molt fort i el necessari i no suficient fort.  

En quan a l’espai de diàleg necessari i  suficient : 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i suficient en el bloc metodologia 

d’aula diversitat de sessions i activitats és un espai que l’alumnat 

incorpora  en les produccions i en el discurs de l’assignatura, ja que 

incorpora les relacions interescalars entre entitats de les parts de la 
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perspectiva escalar meso que a la vegada incorporen relacions 

intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar macro.  

Entre les produccions (B1 i  b2) i el discurs de l’assignatura  (BE) 

l’alumnat presenta emergents que  incorporen relacions, ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre la part complexitat 

i la part acció i la part articulació de disicplines i l’entitat del tot 

diàleg disciplinar és present en la producció final (B2) i  

l’entrevista (BE). I conseqüentment és un emergent que presenta 

una relació feble al llarg de l’ensenyament aprenentatge de 

l’assignatura. 

 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient molt fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort en el bloc 

metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats és un espai que 

l’alumnat incorpora  en les produccions i en el discurs de l’assignatura, 

ja que incorpora relacions interescalars entre entitats de les parts de la 

perspectiva escalar meso que a la vegada incorporen relacions 

intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar macro.  

Entre les produccions (B1 i  B2) i el discurs de l’assignatura (BE) 

l’alumnat presenta emergents que incorporen relacions ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i acció i l’entitat del tot diàleg disciplinar és present 

en la producció final (B2) i en l’entrevista a l’alumnat. I 

conseqüentment és un emergent que presenta una relació feble 

al llarg de l’ensenyament aprenentatge de l’assignatura. 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg 
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disciplinar és present en la producció final (B2) i en l’entrevista a 

l’alumnat. I conseqüentment és un emergent que presenta una 

relació feble al llarg de l’ensenyament aprenentatge de 

l’assignatura. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort en el bloc 

metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats és un espai que 

l’alumnat incorpora  en les produccions i en el discurs de l’assignatura, 

ja que incorpora entitats de les parts de la perspectiva escalar meso que 

a la vegada incorporen relacions intraescalars amb l’entitat del tot de la 

perspectiva escalar macro.  

Entre les produccions (B1 i  B2) i el discurs de l’assignatura (BE) 

l’alumnat presenta emergents que  incorporen relacions ja que: 

o la incorporació de la relació intraescalar entre la part complexitat 

i el tot diàleg disciplinar és és present en la producció final (B2) i 

en l’entrevista a l’alumnat. I conseqüentment és un emergent que 

presenta una relació feble al llarg de l’ensenyament 

aprenentatge de l’assignatura. 

L’alumnat en el bloc metodologia d’aula diversitat de sessions i 

activitats no incorpora en les produccions (B1, B2) i en el discurs de 

l’assignatura: 

o la relació interescalar i intraescalar entre la part acció i la part 

articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg disciplinar de 

l’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient  molt fort. 

o la relació intraescalar entre la part acció i l’entitat del tot diàleg 

disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient  

fort. 
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o la relació intraescalar entre la part articulació de disciplines i 

l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar 

necessari i no suficient  fort. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.5)-8: Incorporació en les produccions i en el discurs de l’alumnat del grup B 
del bloc: l’assignatura en la seva metodologia presenta diversitat de sessions i 

activitats que incorpora. 

 

El bloc metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats pel grup B 

entre les produccions i el discurs de l’alumnat presenta emergents que 

incorporen relacions i emergents que no incorporen relacions. 

Presenta RELACIONS FEBLES en l’emergència d’espais de diàleg 

disciplinar com el necessari i no suficient molt fort i el necessari i no 

suficient fort. Ja que en la producció final (B2) i en el discurs de 

l’assignatura incorpora l’emergent complexitat i acció, l’emergent 

complexitat i articulacio de disciplines (espai necessari i no suficient 

molt fort).i l’emergent complexitat (espai necessari i no suficient fort). 

NO PRESENTA RELACIONS en l’emergència d’espais de diàleg 

disciplinar com l’espai necessari i suficient. Ja que només en el discurs 
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de l’assignatura incorpora l’emergent complexitat i acció i articulació de 

disciplines. 

 Presenta ABSÈNCIA de l’emergent acció i articulació de disciplines 

(espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort), i 

l’emergent acció i l’emergent articulació de disciplines ( espai de diàleg 

disciplinar necessari i no suficient fort) 
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4.5.5) Grup B. Relació produccions i discurs alumnat  

(B1-B2 i BE). L’assignatura en la seva metodologia té 

unes eines didàctiques que incorporen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.5)-9: Relació de la incorporació en les produccions i en el discurs de 
l’alumnat del grup B del bloc l’assignatura en la seva metodologia té unes eines 

didàctiques que incorpora. 

 

El bloc metodologia d’aula eines didàctiques en les produccions (B1, 

B2) i en el discurs de l’alumnat (BE) incorporen diversitat d’espais de 

diàleg disiciplinar com el necessari i suficient, el necessari i no 

suficient molt fort i el necessari i no suficient fort.  

En quan a l’espai de diàleg necessari i  suficient : 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i suficient en el bloc metodologia 

d’aula eines didàctiques és un espai que l’alumnat incorpora  en les 

produccions i en el discurs de l’assignatura, ja que incorpora les 

relacions interescalars entre entitats de les parts de la perspectiva 
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escalar meso que a la vegada incorporen relacions intraescalars amb 

l’entitat del tot de la perspectiva escalar macro.  

Entre les produccions (B1 i  B2) i el discurs de l’assignatura  (BE) 

l’alumnat presenta emergents que  incorporen relacions, ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre la part complexitat 

i la part acció i la part articulació de disicplines i l’entitat del tot 

diàleg disciplinar és present en la producció final (B2) i  

l’entrevista (BE). I conseqüentment és un emergent que presenta 

una relació feble al llarg de l’ensenyament aprenentatge de 

l’assignatura. 

 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient molt fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort en el bloc 

metodologia d’aula eines didàctiques és un espai que l’alumnat 

incorpora  en les produccions i en el discurs de l’assignatura, ja que 

incorpora relacions interescalars entre entitats de les parts de la 

perspectiva escalar meso que a la vegada incorporen relacions 

intraescalars amb l’entitat del tot de la perspectiva escalar macro.  

Entre les produccions (B1 i  B2) i el discurs de l’assignatura (BE) 

l’alumnat presenta emergents que incorporen relacions  i emergents 

que no incorporen relacions ja que: 

o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i acció i l’entitat del tot diàleg disciplinar és present 

en la produccions (inicial i final) i en l’entrevista a l’alumnat. I 

conseqüentment és un emergent que presenta una relació forta 

al llarg de l’ensenyament aprenentatge de l’assignatura. 
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o la incorporació de la relació interescalar entre les parts 

complexitat i articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg 

disciplinar és present només en la producció final). I 

conseqüentment és un emergent que no incorpora relacions al 

llarg de l’ensenyament aprenentatge de l’assignatura. 

En quan a l’espai de diàleg necessari i no suficient fort: 

L’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort en el bloc 

metodologia d’aula eines didàctiques és un espai que l’alumnat 

incorpora  en les produccions i en el discurs de l’assignatura, ja que 

incorpora entitats de les parts de la perspectiva escalar meso que a la 

vegada incorporen relacions intraescalars amb l’entitat del tot de la 

perspectiva escalar macro.  

Entre les produccions (B1 i  B2) i el discurs de l’assignatura (BE) 

l’alumnat presenta emergents que incorporen relacions ja que: 

o la incorporació de la relació intraescalar entre la part complexitat 

i el tot diàleg disciplinar és present en la produccions final (B1) i 

en l’entrevista a l’alumnat (BE). I conseqüentment és un 

emergent que presenta una relació feble al llarg de 

l’ensenyament aprenentatge de l’assignatura. 

o la incorporació de la relació intraescalar entre la part acció i el tot 

diàleg disciplinar és present en la produccions inicial (B1) i en 

l’entrevista a l’alumnat (BE). I conseqüentment és un emergent 

que presenta una relació feble al llarg de l’ensenyament 

aprenentatge de l’assignatura. 

L’alumant en el bloc metodologia d’aula eines didàctiques no incorpora 

en les produccions (B1, B2) i en el discurs de l’assignatura: 
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o la relació interescalar i intraescalar entre la part acció i la part 

articulació de disciplines i l’entitat del tot diàleg disciplinar de 

l’espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient molt fort. 

o la relació intraescalar entre la part articulació de disciplines i 

l’entitat del tot diàleg disciplinar de l’espai de diàleg disciplinar 

necessari i no suficient  fort. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.5)-10: Incorporació en les produccions i en el discurs de l’alumnat del grup B 

del bloc: l’assignatura en la seva metodologia té unes eines didàctiques que incorpora. 

El bloc metodologia d’aula eines didàctiques pel grup B entre les 

produccions i el discurs de l’alumnat presenta emergents que 

incorporen relacions i emergents que no incorporen relacions. 

Presenta RELACIONS FORTES en l’emergència d’espais de diàleg 

disciplinar com l’espai necessari i suficient molt fort. Ja que en la 

producció inicial, la producció final i el discurs de l’assignatura 

incorpora l’emergent complexitat i acció. 
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RELACIÓ FORTA
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Presenta RELACIONS FEBLES en l’emergència d’espais de diàleg 

disciplinar com l’espai necessari i suficient i l’espai necessari i no 

suficient fort. Ja que en la producció final (B2) i en el discurs de 

l’assignatura incorpora l’emergent complexitat i acció i articulació de 

disciplines (espai de diàleg disciplinar necessari i suficient) i l’emergent 

complexitat (espai necessari i no suficient fort). I ja que  en la producció 

inicial (B1) i en el discurs de l’assignatura (BE) incorpora l’emergent 

acció (espai de diàleg disciplinar necessari i no suficient fort). 

NO PRESENTA RELACIONS en l’emergència d’espais de diàleg 

discipinar com l’espai necesssari i no suficient molt fort. Ja que només 

en la producció final incorpora l’emergent complexitat i articulació de 

disciplines 

Presenta ABSÈNCIA de l’emergent l’emergent acció i articulació de 

disciplines (espai necessari i no suficient molt fort) i l’emergent 

articulació de disciplines ( espai de diàleg disciplinar necessari i no 

suficient fort) 
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4.5.6) Quines relacions s’estableixen entre les 

produccions de l’alumnat i el discurs  de l’assignatura 

respecte l’emergència del diàleg disicplinar per al grup 

B? (2.1.B) 

4.5.6.1) Representació de les relacions entre les produccions i el 

discurs de l’alumnat per al gradient d’espais de diàleg disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura(4.5)-11: Relació de la incorporació dels blocs en les produccions i el discurs de l’alumnat 

del grup B. 
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4.5.6.2) Text justificatiu dels resultats 

El grup B entre les produccions i el discurs de l’alumnat presenta 

relacions per a tots els blocs de diàleg disciplinar, ja que incorpora en el 

gradient d’espais de diàleg discilinar relacions fortes (entre les 

produccions i el discurs de l’assignatura) i relacions febles ( entre les 

produccions, entre la producció inicial i el discurs de l’assignatura o 

entre la producció final i el discurs de l’assignatura). 

En quan a les relacions fortes:  

Els blocs finalitat epistemològica i  metodologia d’aula eines didàctiques 

presenten relacions fortes que en el gradient d’espais de diàleg 

disciplinar es situen en  l’espai necessari i no suficient molt fort. Ja que 

incorporen en les produccions i el discurs de l’assignatura relacions 

interescalars i intraescalars entre la complexitat i l’acció . 

Els blocs finalitat epistemològica i programació dinàmica presenta 

relacions fortes que en el gradient d’espais de diàleg disicplinar es 

situen en l’espai necessari i no suficient fort. Ja que incorpora en les 

produccions i el discurs de l’assignatura relacions  intraescalars amb la 

complexitat  (finalitat epistemològica i programació dinàmica) o l’acció 

(finalitat epistemològica). 

En quan a les relacions febles: 

Els blocs de diàleg disciplinar presenten diversitat de relacions febles 

que en el gradient d’espais de diàleg disciplinar es situen en l’espai 

ncessari i suficient, necessari i no suficient molt fort i necessari i no 

suficient fort. I destaca la relació feble que es situa en l’espai màxim de 

diàleg disiciplinar, necessari i suficient  per als blocs contingut diàleg 

disicplinar i metodologia d’aula eines didàctiques. Ja que incorporen 

relacions interescalars i intraesclars entre la complexitat i l’acció i 
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l’articulació de disciplines entre la producció final i el discurs de 

l’entrevista. 

En quan als emergents de diàleg disciplinar aquests incorporen 

relacions fortes i relacions febles.   

Presenta relacions fortes en els blocs finalitat epistemologica, 

programació dinàmica i metodologia d’aula eines didàctiques, ja que 

presenten emergents en la producció incial, final i en el discurs de 

l’assignatura. 

Per al bloc finalitat epistemològica s’incopora la relació forta de 

l’emegent complexitat i acció, complexitat, acció..  

Per al bloc programació dinàmica s’incorpora la relació forta de 

l’emergent complexitat.  

Per al bloc metodologia d’aula eines didàctiques s’incorpora la relació 

forta de l’emergent complexitat i acció. 

I presenta relacions febles en els blocs e contingut diàleg disciplinar, 

metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats i metodologia 

d’aula eines didàctiques ja que incorporen emergents en la producció 

inicial i en el discurs de l’alumnat o en la producció final i en el discurs 

de l’alumnat. 

Per al bloc contingut diàleg disciplinar s’incopora la relació feble de 

l’emegent complexitat i acció i articulació de disciplines acció entre la 

producció final i el discurs de l’alumnat.  

Per al bloc metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats 

s’incorpora la relació feble de l’emegent complexitat i acció i l’emergent 

comlexitat per a la producció final i el discurs de l’alumnat. 
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Per al bloc metodologia d’aula eines didàctiques s’incorpora la relació 

feble de l’emergent acció entre la producció inicial i el discurs de 

l’alumnat i l’emegent complexitat i acció i articulació de disciplines i 

l’emergent complexitat entre la producció final i  el discurs de l’alumnat 

En quan als emergents, també hi ha blocs que no presenten relacions 

entre les produccions ( inicial i/o final) i el discurs de l’alumnat i 

emergents que no s’incorporen. 

No es presenten relacions el bloc finalitat epistemològica, programació 

dinàmica, contingut diàleg disciplinar, metodologia d’aula diversitat de 

sessions i activitats i metodologia d’aula eines didàctiques. Ja que 

s’incorporen emergents que només són presents en les produccions de 

l’alumnat o en el discurs de l’alumnat. 

El bloc finalitat epistemològica no presenta relacions per  l’emegent 

complexitat i acció i articulació de disciplines (BE), l’emergent 

complexitat  articulació de disciplines (BE), l’emergent acció i 

articulació de disciplines (B2), l’emergent articulació de disciplines (B1, 

B2). 

El bloc programació dinàmica no presenta relacions per l’emegent 

complexitat i acció i articulació de disciplines (BE), l’emergent 

complexitat  i acció i articulació de disciplines (B2). 

El bloc contingut diàleg disciplinar no presenta relacions per  l’emegent 

complexitat i articulació de disciplines (B1, B2).  

El bloc metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats no presenta 

relacions per  l’emegent complexitat i acció i articulació de disciplines 

(BE),l’emergent complexitat i articulació de disciplines (B2). 

El bloc metodologia d’aula eines didàctiques no presenta relacions per  

l’emegent complexitat i articulació de disciplines (B2). 
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Presenta emergents que no s’incorporen ni en les produccions ni en 

el discurs de l’alumnat en el bloc programació dinamsime, contingut 

diàleg disicplinar, metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats i 

metodologia d’aula eines didàctiques. 

El bloc programació dinàmica no incorpora l’emegent acció i articulació 

de disciplines, l’emergent complexitat i articulació de disciplines, 

l’emergent acció i l’emergent articulació de disciplines. 

El bloc contingut diàleg disciplinar no incorpora l’emegent acció i 

articulació de disciplines, l’emergent complexitat i acció, l’emergent 

acció, l’emergent articulació de disciplines i l’emergent complexitat. 

El bloc metodologia d’aula diversitat de sessions i activitats no 

incorpora l’emegent acció i articulació de disciplines, l’emergent acció i 

l’emergent articulació de disciplines. 

El bloc metodologia d’aula eines didàctiques no incorpora l’emegent 

acció i articulació de disciplines i l’emergent articulació de disciplines. 

En la figura(4.5)-12 es mostren la síntesi dels resultats exposats. 
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Figura(4.5)-12: Relació per blocs dels emergents del gradient d’espais de diàleg 
disciplinar que  incorporen relacions fortes, relacions febles, no incorporen relacions o 

són absents entre les produccions i el discurs de l’alumnat del grup B. 
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disciplinar-complexitat

Tot-parts: Diàleg disciplinar-
Complexitat-Acció-Articulació
de disciplines

Tot-parts: Diàleg
disciplinar-Acció-
Articulació de disciplines

Tot-parts: Diàleg
disciplinar-Complexitat-
Acció

Tot-parts: Diàleg
disciplinar-Complexitat-
Articulació de disciplines

Tot-part: Diàleg
disciplinar-acció

Tot-part: Diàleg
disciplinar-articulació
de disciplines

Tot-part: Diàleg
disciplinar-complexitat

ABSÈNCIA

NO PRESENTA 
RELACIONS 
AMB EL 
DISCURS

(BE)

(B2 / B1/ 
B2-B1)

NECESSARI I SUFICIENT NECESSARI I NO SUFICIENT MOLT FORT NECESSARI I NO SUFICIENT FORT.

Espais de diàleg disciplinar
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4.5.6.3) Síntesi dels resultats 

El bloc contingut diàleg disciplinar i el bloc metodologia d’aula eines 

didàctiques és incorporat al llarg del procés d’ensenyament i 

aprenentatge de l’assignatura encara que de forma més significativa  ja 

que 

o Presenten una relació feble en quan a l’emergent complexitat i 

acció i articulació de disciplines, el qual configura l’espai màxim 

del gradient d’espais de diàleg discipinar, és a dir l’espai 

necessari i suficient. 

o El bloc metodologia d’aula eines didàctiques presenta una relació 

forta amb dos emergents com l’emergent complexitat i acció, els 

quals corresponen a l’espai necessari i no suficient molt fort del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar. 

o El bloc metodologia d’aula eines didàctiques presenta una relació 

feble en quan a l’emergent acció i l’emergent complexitat, els 

quals corresponen  a l’espai necessari no suficient fort del 

gradient d’espais de diàleg disciplinar.  

El bloc finalitat epistemològica, programació dinàmica i metodologia 

d’aula diversitat de sessions i activitats s’incorporen de forma poc 

significativa ja que no incorporen en les seves relacions l’emergent 

complexitat i acció i articulació de disciplines de l’espai necessari i 

suficient del gradient d’espais de diàleg disciplinar.  I es situen en 

relacions fortes i/o febles que incorporen emergents de l’espai de diàleg 

disciplinar necessari i no suficient molt fort i/o necessari i no suficient 

feble.  

 

 




