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INTRODUCCIO

La preocupació per l'educació moral ha augmentat de forma molt considerable

en els últims anys. És perfectament imaginable una educació moral respectuosa amb

l'autonomia personal i alhora compromesa amb uns valors i unes formes concretes de

vida valuoses. Els educadors hem estat i som cada vegada mes conscients de que hem

de reprendre el compromís amb reducació moral i incorporar a la nostra práctica

escolar tasques adients a tal fet.

En aquest sentit, entenem que des deis anys noranta s'han comencat a teñir en

compte alguns aspectes educatius que fíns aquell moment no comptaven, i també s'han

propocicitat noves experíéncies i recerques que han contribuí'! a resituar el tema de

l'educació moral sota nous parámetres.

En primer Iloc les disposicions legáis han donat entitat a múltiples aspectes

relacionáis amb l'educació moral: des deis objectius de les diverses etapes educatives,

els continguts referits a actituds, valors i normes, passant per els temes transversals o els

Projectes Educatius de Centre.

Entenem, en segon Iloc, que les experiéncies educatives i les línies de recerca

que mes s'han desenvolupat durant aquests últims anys, i en les que d'altra banda el

nostre grup de recerca ha estat mes implicat, han estat la posta a punt d'estratégies

educatives especialment destinades a l'educació moral i Felaboració de materials

curriculars per a l'educació moral. Peí que fa a les estratégies didáctiques en Feducació

moral, en aquests últims anys s'han desenvolupat importants treballs en ordre a posar a

punt diverses metodologies per a Feducació moral.



El treball de recerca que presentem amb el títol "Análisi del procés

d'ensenyament i aprenentatge en situado d'educado moral a Primaria i comparado

amb altres árees del curriculum", s'inscriu en el marc de preocupacions de l'educació

moral. Aquesta recerca pretén estudiar la manera com es produeixen els processos de

formació moral ais centres educatius i junt a d'altres treballs intentem analitzar en

profunditat les possibles vies d'educació moral d'una comunitat escolar1. La recerca que

aquí presentem fa referencia a la via curricular de l'educació moral, al treball específic

de valors a l'escola i en especial a les seves aules. Es a dir, com els valors es transmeten

en el conjunt d'activitats quotidianes, i com es duen a terme Pensenyament i

aprenentatge deis mateixos. L'atenció d'aquesta investigació es centrará, dones, en la

descripció de la complexitat deis processos d'ensenyament i aprenentatge de la moral,

tant en l'activitat docent com en la discent que es donen en els contextes d'educació

moral.

L'origen d'aquest treball es troba temps enrera. La participado en seminaris

sobre l'educació moral a l'escola organitzats peí GREM va ser el primer pas, després va

venir la coHaboració en una recerca sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge deis

valors que m'endinsá en el món escolar. El treball de coHaboració amb les mestres de

primaria del CEIP Sant Miquel de Cornelia de Llobregat, en la planifícació i realització

de les classes de tutoría, on es treballa de forma específica i sistemática l'educació

moral, va ser realment l'inici d'aquest treball de tesi doctoral.

La voluntat de treballar en una línia que tingui en compte els valors en

l'educació deis alumnes i de que aquesta es porti a terme d'una forma responsable i

conscient ens feia plantejar constantment si la manera com treballem amb els alumnes

és l'adient. Ens fa adonar deis errors que cometem, de les dificultáis que té a la práctica

educar moralment. D'una banda partim d'una tradició que s'ha preocupat de facilitar

l'accés del professorat a l'educació moral dissenyant materials curriculars i

desenvolupant técniques i recursos per aplicar a les aules pero de I'altra banda ens

1 Els recents treballs de Josep Ma Puig al voltant de la idea de práctica moral, la tesis doctoral de Mónica
Gijón "Espacios de educación moral en una comunidad educativa" i la tesi doctoral en curs de Laura
Rubio sobre la cultura moral deis centres educatius, formen un treball collectiu que pretén desenvolupar
les tres vies de l'educació moral que es donen en una comunitat escolar: La via personal, la via curricular
i la vía insitutcional.



trobem amb que tot aixó no és sufícient. En el dia a dia a les aules ens adonem de que el

pas del disseny curricular al tercer nivell de concreció, la práctica educativa, es

desdibuixa, no és tan ciar ¡ lógic com es podria pensar. Ens plantegem perqué passa aixó

i qué hi podem fer al respecte. La resposta surgeix en forma de projecte d'investigació.

Cal anar a les aules a veure i viure en directe les classes de tutoría, a prendre nota de tot

el que hi passa i com passa. Només d'aquesta manera podrem salvar els obstacles amb

que ens trobem al posar la teoría en práctica i també així podrem millorar la práctica

actual.

Així dones, la finalitat d'aquest treball de tesi doctoral és anar a observar les

classes de tutoría a una escola en la que aqüestes classes treballen de forma específica i

sistemática els valors, al marge del tráete que en puguin fer a partir deis transversals o

de la cultura moral de! centre. Ens hem centrat en el treball concret a Paula, en la vía

curricular de Peducació moral. I a partir de l'observació hem volgut estudiar qué passa a

les classes, com treballen els alumnes i les mestres, de qué parlen, com s'organitzen,

com és en definitiva, la práctica de Peducació moral sistemática. També hem observat

ractivitat educativa en altres contextes curriculars, com son les classes de medí social,

matemátiques i llengua catalana. Per teñir així elements a comparar, que ens donéssin la

possibilitat d'esbrinar si Feducació moral es porta a terme de manera diferent que les

altres matéries curriculars, si hi ha elements exciusius o si mes no diferenciadors, en

definitiva, si els valors i la moral s'ensenyen igual que tots els continguts curriculars.

Pensem que és molt importan! que Pescóla propicií espais específics per a la

formado moral. Que es dissenyin classes critiques i participatives d'educació moral, en

un espai concret, amb contingut i metodología adients. Aboguem per una tendencia que

situí la moral no només en Fespai de convivencia i relació, sino en un lloc delimitat en

el calendar! escolar i amb uns recursos específics per Faprenentatge deis valors. Malgrat

aixó, cal dir que les classes d'educació moral no han de ser autoritáries ni coercitives,

sino que han de permetre que els alumnes es construeixin a ells mateixos en un medi ríe

i fluid de relacions de solidaritat i cooperació. Com va dir Piaget, l'educació moral no

pot realitzar-se exclusivament des de Fautoritat del mestre o les Ilicons típiques de

Pescóla tradicional, sino que la moral s'ha de desenvolupar mitjancant relacions vives

d'autonomia i reciprocitat. Estem d'acord amb aqüestes paraules i per aixó ens sembla



que quan les classes d'educació moral son significartives per ais alumnes, val la pena

que tinguin aquests moments sistemátics, que els donen Toportunitat de parlar sobre eis

problemes que els afecten a ells i ais seus iguals, perqué s'entrenen diferents capacitáis

moráis, i perqué es conceptualitzen valors. Pensem qué és important donar Poportunitat

per a treballar els vaíors, perqué creiem que s'han de viure pero que també se n'ha de

parlar sobre les vivéncies i aqüestes classes son el moment de parlar-ne.

Creiem en la importancia d'aquests moments específics d'educació moral i per

aixó hem decidit estudiar-los, per tractar de conéixer-los, d'entendre'ls i comprendre'ls i

així tractar també d'aportar suggeréncies i propostes que els puguin millorar.

El contingut de la tesi es divideix en nou capítols. En el primer capítol, "El

disseny curricular en educació moral", describim una proposta de disseny curricular

d'educació moral que ens serveix per a treballar en el dia a dia a l'escola i també ens

permetrá familiaritzar-nos amb la manera en que s'integra l'educació moral a Pescóla.

A continuació, en el segon capítol, "Objectius de la investigació", desenvolupem en

profunditat la finalitat que ha promogut aquesta investigació: descriure amb precisió qué

succeeix en les sessions en qué es treballen valors, és a dir, a les classes de tutoría i

conéixer com es desenvolupa el procés d'ensenyament i aprenentatge en aqüestes. El

tercer capítol, "Unitats d'análisi de la práctica docent", planteja un recorregut teóric per

aquells autors que han treballat en algún moment al voltant de les unitats d'ensenyament

i aprenentatge. Per a realitzar aquest recorregut hem pres com a punt de partida les

corrents psicológiques i culturáis, la teoría de l'activitat i Pevolució d'aquestes fíns a

Pactualitat. També hem utilitzat estudis sobre el curriculum i la seva posada en práctica.

El quart capítol, "Aproximado metodológica", presenta les raons que ens han portat a

triar la metodología etnográfica i les diferents fases en qué hem dividit la realització del

treball.

A continuació, un cop presentada la recerca, exposarem els resultáis de la

investigació en una serie de tres capítols. Están dividits per ámbits d'observació per tal

de facilitar la lectura del document. El cinqué capítol, "Descripció del procés



d'ensenyament i aprenentatge a les classes de tutoría", fa referencia ais resultáis

obtinguts respecte l'observació de les sessions de tutoría. Com es plantegen les sessions

de treball. a partir de quin tipus d'unitat de treball s'organitzen les sessions, quina

duració teñen les unitats i els continguts que es treballen en aqüestes sessions. El sisé

capítol, "Análisi i descripció del procés d'ensenyament i aprenentatge a les classes

d'ética i d'altres árees curriculars: les tasques", fa referencia ais resultats obtinguts

respecte Inobservado de les classes d'ética, de medi social, de matemátiques i de

llengua catalana. A partir de quin tipus d'unitat de treball s'organitzen les sessions i

temps de duració d'aquestes, la descripció minuciosa de totes les tasques detectades

durant l'observació, les dades referides a les tasques detectades segons les matéries

observades i 1* agrupado de les tasques en famílies. El seté capítol, "Análisi i descripció

del procés d'ensenyament i aprenentatge a les classes de tutoría: les activitats", fa

referencia ais resultats obtinguts sobre les activitats en les classes de tutoría. Presentado

de la distribució de les activitats en les sessions de tutoría i descripció minuciosa, una

per una de totes les activitats detectades durant l'observació. El vuité capítol "Propostes

educatives per optimitzar les classes de tutoría" recull un seguit de recomanacions per

ais mestres i educadors que es disposin a treballar l'educació moral a les aules. Com

preparar les diferents sessions, com portar a terme les diferents activitats programades

per tal que no difereixen d'alló que havíem planificat, com plantejar la relació amb els

alumnes i com assumir a posteriori el que succeeix a cada classe d'ética i d'assemblea.

La tesi conclou amb el nové capítol, "Conclusions de la investigado", en el que

analitzem els objectius proposats, els resultats obtinguts i exposem les perspecíives de

futur del treball.

En últim lloc, voldria afegír un comentan poc académic pero de gran

significació per a Tautora, que no podría presentar aquesta tesi sense fer-ho.

Inexperiencia viscuda durant tot el procés, l'aprenentatge compartit, la companyia i el

treball en equip, no hauria estat possible sense vosaltres, grácies Laura, Mónica i Xus.

Pero a qui he d'agra'ír de tot cor rexperiéncia és al meu director, al mestre, a 1'ainic, al



Josep Ma Puig, qui ha dipositat en mi una confianca que ningú no havia posat abans,

m'ha ensenyat el valor del treball compartit i ha fet possible aquesta tesi. Voldria agra'ír

a Pescóla Sant Miquel de Cornelia de Llobregat la gran acollida rebuda durant tot el

temps que he estat destorbant la dinámica de les seves aules, la paciencia de les i els

mestres i la naturalitat deis i les alumnes. De Pescóla m'emporto molt mes que aquest

treball, una gran experiencia educativa i formativa, un estil de vida. Moltes grácies a

tots. Finalment agra'ír el suport de la Universitat de Barcelona a través de l'Ajut ais

joves investigadors i PAjut per a fínalització de tesi doctoráis. Així mateix, agra'ír a la

Fundació Jaume Bofííl el suport donat a través d'una Beca complement i d'una Beca

salari per a realització de tesi doctoral.



I. EL DISSENY CURRICULAR EN

EDUCACIO MORAL





La investigado que aquí presentem amb el títol "Análisi del procés

d'ensenyament i aprenentatge en situació d'educació moral a primaria i comparado

amb altres árees del curriculum" té el seu origen en les continúes dificultáis trobades en

la posada en práctica de l'educació moral. Després d'anys de treballar els valors a

l'escola, ens adonem que tenim dificultáis a Phora de portar les planificacions a l'aula.

Sembla que hi ha moltes diferencies en quant a l'educació moral teórica, aquella que

pensem i planiñquem abans d'entrar a l'aula, i la práctica, aquella que es dona quan

estem a l'aula amb els alumnes, que ens permet seguir la planificació fins a un cert punt.

perqué de tant en tant, i aixó és molt sovint, surgeixen aspectes nous que ens fan

improvitzar, o perqué simplement, sobre el paper és una cosa i al portar-la a tenne amb

uns alumnes concrets amb unes circunstancies concretes n'és una altra ben diferent.

Ens preguntem, dones, qué passa realment a l'aula? Qué fa sovint que una bona

preparació no sigui suficient? El curriculum ens ajuda a solucionar aqüestes dificultats o

ens en posa mes?

Partim dones del curriculum general de primaria, pensem que malgrat tmgui la

intenció de contemplar d'una manera o d'una altra el tractament deis valors, queda tot

molt enlaire. El curriculum de cadascuna de les árees de coneixement establertes és molt

diferent a qualsevol que puguem pensar d'educació mora!. Les bases, les finalilats, els

continguts, tot és diferent i per tant cal anar mes enllá i pensar en un disseny curricular

d'educació moral que contempli les necessitats i la reaiitat de l'educació moral, que

parteixi del curriculum general pero que sigui prou ajustat a l'educadó moral com per

poder facilitar ais educadors un bon punt de partida.



El GREM, (Grup de recerca d'educació moral), en el que s'emmarca la nostra

recerca, ha estudia! des de fa anys l'educació moral, des de punís de vista teórics i

práctics. Qué és Teducació moral, qué pretén, quins temes tracta, com tenir-la en

compte en el camp educatiu, com treballar-la a les escoles, com formar ais mestres en

aquest camp, a partir de quins materials poden treballar els alumnes. S'ha treballat

abastament en la majoria d'aquests aspectes, pero el que ens ocupa fa referencia a com

treballar l'educació moral a l'escola, en concret com els alumnes treballen a Taula

Peducació moral i com les mestres guien el procés d'ensenyament i aprenentatge deis

valors. Ja fa uns anys, el GREM va fer una proposta de disseny curricular que aportava

totes les dades al respecte. Nosaltres treballem a partir d'aquesta proposta i en concret

ens hem centrat en la práctica de l'educació moral, en com es dona en el dia a dia a les

aules, és a dir, a partir de quines metodologies treballem, amb quins continguts, i si

realment podem controlar i planificar tot el que es treballa a nivell moral, en una classe

de tutoría.

A continuació presentem de forma breu la proposta curricular en la que

s'emmarca la nostra recerca, aportant les fínaütats de l'educació moral, fent referencia

ais continguts de Teducació moral, presentant els elements que participen en el procés

d'ensenyament i aprenentatge de la moral segons aquesta proposta, com son els criteris

metodologies, les activitas i recursos, el paper de l'educador i l'avaluació en l'educació

moral i fmalment aportant algunes idees al voltant deis materials curriculars d'educació

moral.

1. Finalitats de reducació moral

Al parlar d'educació moral podem fer-ho en un sentit ampli o en un sentit mes

estríete. En un sentit ampli, podem definir-la com a socialització. El seu objectiu és

ajudar ais educands a integrar-se en la seva comunitat. Per aconseguir-ho se'ls ha de

dotar de les habilitáis i del bagatge cultural necessaris per adaptar-se ais codis moráis

establerts. Malgrat tot, entenem que l'educació moral no es redueix a la socialització,

sino que en ella es destaca també una vessant creativa, crítica i transformadora, pretén



que cada subjecte sigui l'autor de la seva propia historia. En aquesta direcció apunta el

sentit estríete de l'educació moral. Si l'entenem d'aquesta manera, podem afirmar que

Teducació moral pretén col-laborar amb els i les alumnes per a que desenvolupin la seva

intel.ligéncia moral i adquireixin la cultura moral necessária per enfrontar-se

autónomament i dialógica a aquelles situacions que suposen un conflicte de valors o

controvérisa moral de forma que els sigui possible viure d'una manera justa, solidaria i

felic.1

En aquest sentit, hem de partir d'un model d'educació moral que consideri la

consciéncia autónoma del subjecte com a primera condició per enfrontar-se moralment

a la realitat; un model oriental a la construcció d'eines de deliberado i direcció moral;

un model que no es limiti a reconéixer i construir la consciéncia autónoma i les eines

metamorals universals, sino que es preocupi també de la construcció d'una pers.onalitat

moral inserta en una forma de vida concreta que capaciti Pindividu per a conduir-se

práxicament davant les realitats moráis amb les que s'encara.2

Partint d'aquest model descriptiu i normatiu caminem cap a una formulario

gairebé operativa de les finalitats de Teducació moral. La formulació d'aquestes

final itats vol ser suflcient general com per fer explícita la seva relació amb les propostes

del model, pero alhora vol ser suficient concreta com per permetre que es fixin els

continguts i metodologies propis de l'educació moral. Veiem a continuació quines son

les finalitats de Peducació moral:3

Construir aquelles disposicions que configuren la consciéncia moral autónoma en

tant que capacitat per a regular o dirigir per si mateix la propia vida moral.

- Adquirir criteris de judici que gui'ín la producció de raons i arguments moráis justos

i solidaris, i fer-los servir rectament i habitual en les controvérsies que impliquen un

conflicte de valors.

1 PUIG, J. i MARTIN, X. La educación moral en la escuela. Teoría y práctica. Barcelona, Edebé, 1998,
p.25.

PUIG, J. La educación moral en la enseñanza obligatoria. Barcelona, ICE-Horosi, 1995, pp.25-26.
3 PUIG, J. La educación moral en la enseñanza obligatoria. Barcelona, ICE-Horosi, 1995, pp.27-32.



Desenvolupar les capacitáis de comprensió crítica de la realitat personal i social de

manera que sigui possible reconéixer i valorar el signifícat de les situacions

concretes.

Formar les disposicions necessáries per l'autorregulació que permetin dirigir per si

mateix la propia conducta i construir formes comportamentals voluntaria i

reflexivament decidides.

Adquirir la sensibilitat necessária per a percebre els propis sentiments i emocions

moráis, per acceptar-los críticament, i per fer-los servir en tant que components deis

procediments de la conciencia moral.

Fomentar les competéncies dialógiques que predisposen a Pacord, a l'entesa i a

Pautodirecció, així com a la tolerancia i a la participado democrática.

Reconéixer i assimilar aquells valors moráis que podem entendre com

universalment desitjables.

Conéixer tota aquella informació que tingui relleváncia moral o pugui resultar

formativa per la seva clara explicitació de valors.

Construir una identitat moral complexa, oberta i crítica que delimiti un espai de

diferenciació i creativitat personal en l'ámbit deis valors. Aquesta construcció

suposa com a mínim un treball d'elaboració autobiográfica, de diáleg democrátic i

d'acció compromesa.

Reconéixer i valorar la pertinenca a les comunitats habituáis de convivencia,

integrar-se participativament en elles i reflexionar críticament sobre les seves formes

de vida i tradicions valoratives.

2. Continguts en Peducado moral

Després de presentar una proposta de finalitats de l'educació moral, hem de

pensar com tractar d'assumir-les, a partir de quins continguts podem ajudar ais alumnes

a aconseguir-Ies. Els continguts educatius son les formes en les que cristalitza i es

presenta la informació creada en els processos sócioculturals. Considerem que entre els

continguts crítics que l'educació moral ha de tractar haurien de figurar continguts que

10



expressen valors d'ampli consens o que posen de relleu realitats que solcn oblidar-se o

temes histories i socials que narren el passat o el present de grups socials margináis;

també continguts propis de cultures o sensibiíitats diferents que permetin obrir

processos de diáleg i comprensió mutua; continguts factuals que posin de manifest

conflictes de valors o controvérsies candents per ais alumnes o per al conjunt de la

societat, que els permeti !a comprensió crítica, raonada i dialógica sobre tot alió. -

Abordarem la selecció de continguts en Pámbit de Peducació moral amb la

intenció de que contribueixin a superar les formes educatives merament reproductores i

colaborin en la creació d'una realitat millor. La preocupació pels continguts del

curriculum d'educació moral suposa desconfiar d'una educació basada exclusivament

en el desenvolupament de les capacitats cognitives del subjecte. Al contrari, es tracta de

fondre aquest desenvolupament amb Paprenentatge d'elements culturáis rellevants.

D'aquesta manera s'obre de nou el problema de determinar, mes enllá de les opcions

personáis, quins continguts son acceptables per a tots en una societat plural i

democrática.

Actualment, i des de I'aplicació de la Reforma educativa, entenem que és

possible distingir entre continguts factuals i conceptuáis, continguts procedimentals i

continguts referits a valors, normes i actituds. En quant a l'educació moral ens sembla

important senyalar que de cap manera els seus continguts poden redu'ír-se ais valors, les

actituds i !es normes, sino que molt al contrari Peducació moral suposa continguts de

cadascun deis tres ámbits que s'han senyalat. És a dir, que Peducació moral no es

refereix només a valors, sino també a fets, conceptes, procediments, actituds i normes.

Respecte a tots aquests ámbits de contingut seleccionarem i organitzarem coneixements

específlcament moráis. Els continguts propis de Peducació moral son:5

- Els continguts de fets i conceptes en Peducació moral contenen básicament dos

grans blocs: els fets moralment controvertits, i els conceptes ¡ teories ámpliament

acceptades.

4 PU1G, J. La educación moral en la enseñanza obligatoria. Barcelona, ICE-Horosi, 1995, p.37.
PUIG, J. La educación moral en la enseñanza obligatoria. Barcelona, ICE-Horosi, 1995, pp.43-136.
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Fets, conceptes i teories

Conceptes ¡ teories ámpliament acceptats
Significat i sentit de termes que designen valors i de conceptes propis del
llenguatge moral.

- Principis transversals de la moral: coneixements de si mateix, autonomía i
diáteg.
Pensament étíc sistemátic. Coneixement de les teories, deis temes i deis
métodes reflexius de l'ética.

- Declaracions, documents, Neis, personalitats i informacions íntimament
relacionades amb valors desitjables. Coneixements que concretin aquests
valors o expressin ia seva ausencia.
Convencions socials que regulen la relació entre les persones i
comportaments cívics que faciliten la convivencia.

Fets moráis controvertits
Concepíualització personal deis conflictes

Desitjos, sentíments i problemes personáis.
Problemes de relació amb els iguals.
Problemes de relació amb els adults
Problemes de relació amb Pentom fisic.

- Problemes relacionáis amb Fentorn huma.

Conceptualització social deis conflictes
- Problemes polítics.
- Problemes económics.
- Formes de violencia relacionades amb la política.
- Abusos i faltes per manca de responsabilítat.
- Conflictes bélics: armamentisme i pacífisme.
- Injustícies degudes a les diferencies.
- Problemes socials de desadaptació, marginació í violencia.
- Problemes relacionáis amb Pus de la informado.
- Límits étics de la ciencia i de la técnica.
- Problemes relacionáis amb resport.
- Problemes ecológics.

Problemes provocáis per el conflicte entre drets.
- Cultures juvenils i educació.
- Problemes relacionats amb el Tercer Món.
- Creences i religió.

Els fets moralment controvertits son eís que impliquen un conflicte de valors i, a

mes, resulten de vital importancia per ais subjectes que se senten involucráis en

ells. En alguns casos, es tracta de fets o situacions que están ámpliament assentats

en la conciencia col-lectiva com a temes confíictius, problemes que una part notable

de la societat sol discutir, que es tematitzen com a camps de controversia en els que

es produeix un debat coHectiu, i sobre els que, sovint, es legisla amb voluntat

d'equilibrar drets i punts de vista diferents. En altres casos, els fets moralment
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controvertits fan referencia a conílictes que existeixen únicament en la conducta o

en el judici de subjectes particulars, ja que la col-lectivitat en el seu conjunt té

establerta una posició ámpliament acceptada. Aquest és el cas deis conflictes propis

del moment evolutiu per el que atravessa el subjecte, o d'aquelles situacions en les

que la persona adopta una perspectiva davant de problemes personáis o socials que

el conjunt de la societat no reconeix com a controvérsies moráis. Aquests últims

son els que solen treballar-se com a temes transversals en el curriculum general i

que cal donar-los en tot moment la importancia que requereixen.

Els continguts referents a conceptes i teories ámpliament acceptades inciouen el

reconeixement í definido del concepte de valor, els conceptes permeten referir-se a

aspectes i qualitats de la realitat moral, les teories moráis de tipus estrictament

filosófic i les construccions normatives, com la Declaració deis Drets Humans, la

Constitució d'un país o certs codis convencionals de conducta.

Els continguts procedimentals s'estableixen a partir de les finalitats de Peducació

moral que deriven deis trets de la personalitat moral. A partir de Tanálisi de la

intel-ligéncia moral, podem determinar quins continguts procedimentals son

necessaris. Les aportacions de la psicología i la sociología, així com les

formulacions filosófíques ens poden ser de gran utilitat. Al seleccionar aquest tipus

de continguts, s'han de seleccionar només aquells que siguin de naturalesa

estrictament moral, prescindint d'altres que, malgrat el seu interés pedagógic, son

destresses comuns a tota activitat intel-lectual o comporlamental.

Procediments

Autoconeixement
- Construcció i valoració positiva del jo

Coneixement de si mateix
Integrar Texperiéncia biográfica i projectar-se cap al futur

Coneixement deis altres
Desenvolupament de la capacitat empática
Desenvolupament de la capacital d'adopció de perspectíves socials.

Judici moral
- Desenvolupament de la sensitivitat moral

Desenvolupament de la capacitat de raonar sobre problemes moráis
Apropar-se a una manera de raonament just i solidari (cura deis altres)
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Habüitats dialógiques
Desenvolupament de la capacitat per ¡ntercanviar opinions

- Desenvolupament de la capacitat per raonar sobre el punt de vista deis
altres intertocutors amb ánim d'entesa

Comprensió crítica
- Desenvolupament de les capacitats per adquirir informació
- Desenvolupamnet d'habilitats per contrastar críticament els diversos

punts de vista sobre la realitat
- Desenvolupament deis elements motivacionals per a comprometre's en

millorar-la
Presa de conciencia

Desenvolupament d'habilitats metacognitives que permetin
conceptuaützar i regular els processos cognitius, conductuals i emocionáis

Autorregulació
- Coherencia entre el judici i I'acció moral
- Adquisició d'hábits desitjats
- Construcció voluntaria del carácter moral

Els continguts referents a valors, actituds i normes fan referencia a aquells

continguts de valor que gaudeixen d'un ampli consens, o bé que poden ser

consideráis com valors universals. Ens referim a valors ámpliament compartits que

son desitjats al marge de les diferents opcions personáis i de formes de vida, així

com a les actituds i normes que s'en deriven. Aquest fet no suposa menysprear altres

valors que, sense ser compartits de forma generalitzada, responen a legitimes

opcions personáis, pero el tráete curricular d'uns i altres será diferent. Per a

determinar els valors d'ampli consens disposem de dos vies complementarles. La

primera via parteix de la refiexió crítica sobre Factualitat i sobre les aportacions de

la propia tradició cultural i moral. La segona recull valors que es deriven deis

continguts procedimentals i conceptuáis, ja que es tracta de continguts que porten

implícits valors básics i d'universal apetencia.

Valors, actituds i normes

Valors o criteris de judici universalment desitjables.
Actituds coherents amb els valors universalment desitjables
Normes coherents amb els valors universalment desitjables
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Malgrat tot cal subratllar ia difícultat de determinar els continguts concrets a

treballar, sobretot quan aquests están relacionats amb el context mes proper ais niateixos

alumnes. Si ens fíxem en els continguts de fets i conceptes i concretament en Pámbit

microétic, veurem que els continguts a treballar sorgeixen en el dia a dia a Paula, a

partir de l'experiéncia de convivencia amb els iguais, de jugar-hi, de compartir coses,

sentiments, afectes, i que tot aquest tipus de continguts no están ais manuals d'educació

moral. Cal detectar els temes i treballar-los quan els alumnes els requereixen i per aixó

cal estar a l'aguait, cal observar els alumnes i la seva convivencia, cal estar atent.

Aquesta part de continguts no consten enlloc, potser cal treballar perqué també constin

ais dissenys curriculars. Passa quelcom semblant amb els continguts de valors, actituds i

normes. Sembla que está molt ciar quins valors s'han de transmetre i potser no és tan

ciar. Cal teñir en compte el context en el que es troba Pescóla i en el que viuen els

alumnes, cal proposar des del projecte educatiu de centre els valors a treballar, cal

reflexionar forca sobre el tema i no pensar queja están escrits els valors a transmetre.

3. Criteris metodológics en Teducació moral

A continuado descriurem els components essencials del procés d'ensenyament i

aprenentatge en Pámbit de la moral, aquells miljancant els quals els alumnes i les

alumnes fan seus els diferents continguts moráis i s'apropen a les finalitats proposades.

Es tracta en definitiva d'aquelles activitats i recursos metodológics que fem servir a les

aules, les actituds que han de manifestar els educadors i la manera d'avaluar

Pensenyament i aprenentatge moral.

Els criteris metodológics es refereixen a les estratégies, les técniques i la

metodología que fará servir el docent per treballar el contingut de les unitats didáetiques

amb els seus alumnes. A Peducació moral aquest és un aspecte que s'ha de teñir

especialment en compte, dones els criteris metodológics marquen un estil d'intervenció

educativa i una manera de treballar els continguts que no son en absolut neutrals.

En primer lloc, considerem que la intervenció del professor en activitats

d'educació moral s'ha d'orientar cap a la potenciació de tres principis metodológics
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básics: la significatívitat d'alló sobre e! que es discuteix, el diáleg i Fautoconeixement.

Amb el terme significativitat volem indicar el grau d'implicació deis alumnes en les

discusions o activitats que es realitzen. La significativitat és un factor decisiu per

aconseguir els objectius didáctics previstos inicialment. Respecte ai diáleg, convé

recordar que amb freqüéncia el contingut de reducació moral gira al voltant de

situacions conflictives, fet que afavoreix que surgeixin lectures, interessos, opinions i

punts de vista diferents respecte a un mateix tema. El diáleg orientat cap a la

comprensió i cap a l'aproximació entre postures divergents és un recurs que s'ha

d'afavorir. Per últim, senyalem l'autoconeixement com un element clau en les sessions

d'educació moral, entenent que qualsevol activitat hauria de potenciar la relació de cada

educand amb si mateix, aportant-li informado significativa sobre la seva persona.

En segon lloc, és interessant considerar la riquesa que Tus d'estratégies i

metodologies variades pot proporcionar per aconseguir els objectius previstos. És

important subratllar la importancia d'utilitzar amb freqüéncia metodologies diferents, ja

que cadascuna d'elles facilita un tipus d'aprenentatge i treballa de forma mes intensa el

desenvolupament de determinades capacitats.

En tercer lloc, remarcar que la seqüéncia deis continguts seleccionáis, la seva

distribució en les sessions de classe, Fordre en el que es treballen o la relació entre les

diferents activitats son factors importants que s'han de precisar per cada mestra en el

moment de dissenyar la programado d'aula.

4. Activitats i recursos metodologies en educació moral

Les propostes d'activitats i feines de classe que es presenten ais alumnes

constitueixen un deis aspectes mes rellevants de qualsevol proposta curricular. Mes

enllá de les finalitats i objectius que regeixen el curriculum, i mes enllá també deis

continguts que es pretenen vehicular, les propostes concretes de treball son sempre alió

amb el que s'enfronten els alumnes de manera immediata.

Els tipus d'activitat i els recursos metodologies que presentem constitueixen un

conjunt de propostes de treball que, partint de certes finalitats ja fonamentades i fent
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servir els continguts de l'educació moral que s'han establert, esperen provocar

determináis processos d'ensenyament i aprenentatge que contribueixin a asumir els fins

previstos. Per tant, en les activitats i recursos metodológics ha de convergir una fina

atenció respecte de les fínalitats educatives, la consideració curosa deis diferents

continguts curriculars que es desitja treballar, i finalment els principis psicopedagógics

que detallen la manera com poden movilitzar-se els dinamismes del procés

d'ensenyament i aprenentatge. En les activitats i recursos metodológics es sintetitzen i

operativitzen bona part de les línies teóriques que convergeixen en 1'educació moral.

Finalitats de P educado moral i típus d'activitat

Adqu'tsició de criteris dejudici moral
- Discusió de dilemes moráis

Exercicis de role-playing
Desenvolupameni de les capacitáis de comprensió critica
- Comprensió critca
- Métodes sócio-afectius

Fomentar les disposicions per a l'autorregulació
Exercicis d'autorregulació

Reconéixer i assimilar valors universalment desitjables i informado moralment rellevaní
- Exercicis de role-model
- Construcció conceptual

Construir la idenfitat mora!
• Clarificado de valors

- Exercicis autobiogáfics
Reconéixer i valorar la pertinenca a les comunitats de convivencia
- Habílitats socials
- Ressolució de conflictes

Tot seguit presentem una selecció d'activitats i recursos per a treballar

l'educació moral, que poden ajudar a preparar i realitzar les classes, encara que no

siguin ni molt menys tots els que es poden fer servir. En la majoria de propostes que

presentem, descriurem breument els objectius que pretenen i els passos a realitzar en la

práctica. Les activitats i recursos que presentem son: exercicis de conslrucció

conceptual, exercicis de role-model, habilitats socials, clarificació de valors, discusió de

dilemes moráis, exercicis de role-playing, comprensió crítica, activitats informatives,

6PU1G, J. La educación moral en la enseñanza obligatoria, Barcelona, ICE-HORSORI, 1995, pp. 137-
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enfocs sócioafectius, exercicis d'autorregulació, exercicis autobiográfics i resolució de

conflictes.

Exercicis de construcció conceptual

Objectiu: Conéixer el significat deis conceptes de valor mes rellevants

Moments de la construcció conceptual:

• Explicado: introduir ais alumnes en el significat del concepte a aprendre
- seleccionar el concepte
- breu introdúcelo al concepte (definido del valor)
- treball deis alumnes amb el concepte

• Identificado: estudi del terme en relació a d'altres termes i valore
- enumeració de raons a favor i valors que defensen (beneficis)
- enumeració de raons en contra i valors que defensen (limitacions)

• Construcció del concepte: arribar a la comprensió plena ¡ complexa
- síntesi del trebail anterior
- introducció de nous elements (valors similars i valors en conflicte)

Exercicis de role-model

Objectiu: Transmetre valors i comportaments valuosos ámpliament acceptats i compartits.

Pasos en 1'aplicacíó d'exercicis de role-model:

• Presentado del personantge: explicado de Teducador
• Preguntes preparatóries que garanteixin la comprensió del text
• Lectura i treball sobre el text: lectura en veu alta i subratllat individual
• Comentan col.lectiu: - cada nen/a explica qué ha subratllat i per qué

- l'educador fa preguntes que ajudin a descubrir i transferir actituds
• Exercicis d'ampliació: - representado de la situado discutida

- treballs sobre el personantge
- dilemes moráis

139.
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Habilitáis socials

Objectiu: Intervenir educativament per implantar aquelles condueles i actituds considerades
socialment com adients, així com per eliminar altres que es consideren inadequades.

Qué és una conducta socialment habilidosa? Aquella que la persona emet en un context interpersonal
per expresar els seus sentiments, actituds, desitjos, opinions i drets de forma directa, no violenta i sincera,
alhora que respectuosa amb els seus ínterlocutors. Els camps de treball de les habilitáis socials poden ser:
Grups creáis específicament per facilitar i provocar modificacions en el comportament del subjecte i
l'aplicació escolar deis exercicis d'habilitats socials i la seva aplicació en relació a l'educació moral.

Pasos en l'aplicació deis exercicis d'habilitats socials:
• Motivació: - informar al grup sobre l'habilitat a treballar

- el terapeuta explica en qué consisteix l'habilitat
- estimulació del grup per que estgui motivats en l'aprenentatge de l'habilitat

• Modelatge: aprenentatge mitjancant l'imitadó, es mostra la conducta desitjada enfrontada a
dues condueles no desitjades.

• Representado de condueles: - discusió sobre la conduta modelada
- representado del comportament asertiu (per tot el grup)

• Retroalimentació: - análisi de la represenlació (conjunt i individual amb l'educador)
- el reforc. positiu augmenta la freqüéncia de la conducta

• Generalització de 1'ensinistrament: s'ha de realitzar al llarg de tot l'exercici i consisteix en
preveure situacions de ta vida real a on els participants podran practicar l'habilitat apresa.

Clarificació de valors

Objetiu: Facilitar la presa de consciéncia deis valors, les creences i les opcíons vitáis de cada
persona.

Procés de valorado:
• Seleccionar els valors que ens semblen mes oportuns:

- escollir lliurement els propis valors
- partir d'un cert nombre d'alternatives per escollir
- considerado de conseqüéncies previsibles

• Apreci Í estima deis valors escollits:
- estimar els valors escollits i considerar-los com a part de la propia existencia
- aprendre a afirmar i defensar els propís vaiors

• Actuado d'acord amb els valors escollits:
- aconseguir que la conducta sigui el reflex deis valors adoptáis
- donar consistencia a les conductes desitjades mitjancant la repetició

*Són exercicis de clarificació de valors: Preguntes clarificadores, frases inacabades i preguntes
aclaridores, full de valors o preguntes clarificadores a propósit d'un text. Son dinámiques i exercicí
expressius (per treballar dicusions en grup, diálegs interpersonals o per obtenir nova informado) : Fulls
de pensament, fulls de revisió, jocs d'entrevistes, jocs de selecció de trets representatius i treballs amb
fotografíes.
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Discusió de dilemes moráis

Qué és un dilema? Una historia breu que planteja un conflicte de valors, la solució del qual
resulta difícil donat que obliga a optar raonadament entre alternatives i valors que en certa manera
resulten desitjables.
Rcquisits per confeccionar un dilema: Definir amb claredat 1'ámbít del dilema, definir un protagonista,
proposar una elecció, plantejar temes moráis, preguntar el que hauria de fer el protagonista i per qué?,
formular altres preguntes i dilemes alternatius

Objectiu: Crear conflicte o incertesa en cada alumne i entre ells, així com ajudar-los a restablir
i'equilibri en un nivell superior de judici moral.

Pasos de la discusió de dilemes moráis:
• Presentado del dilema

- Explicado i preguntes del mestre
- Lectura individual del dilerna
- Lectura en veu alta del dilema
- Aclariment deis dubtes
- Explicació del conflicte en primera persona

• Adopció d'una primera postura personal i primera discusió amb els companys
- Contestar de manera individual i escrita la pregunta que formula el dilema
- Sondeig general d'opinions
- Ronda d'intervencions per expressar i justificar la opinió

• Discusió del dilema en petits grups
- Tractar de clarificar les própies opinions ¡ fer-se entendre pels altres
- El mestre va passant per els grups i si cal clarifica i centra la discusió
- Posada en comú del treball en grups i debat
- Els alumnes que han canviat d'opinió expliquen els seus motius

• Nova reflexió individual sobre el dilema i la seva discusió
- Tornar a escriure l'opinió afegint noves idees i raons
- Síntesi del contingut i análisi del procés personal portat a terme durant la discusió

• Quan la recuperado de I'equilibri i la seguretat és progressiva suposa l'adquisíció de formes de
raonament moral mes complexes que les anteriors: s'haurá assolit un estadi de judici superior. La crisi que
suposa el conflicte haurá propiciat el desenvolupament del judici moral.

Exercicis de roie-piaying

Objectiu: Facilitar el desenvolupament de la capacita! per a posar-se en el lloc d'altres persones,
per a comprendre-les i aconsegutr una correcta percepció deis conflictes de valor.

Pasos en l'aplicació d'cxercicis de role-playing:
• Creació d'un clima adient: el mestre ha de propiciar la máxima participado i confianca
• Preparado de la dramatizado i asimilació deis rols:

- l'educador explica les normes i pasos a seguir
- l'educador explica la historia i concreta l'escena a treballar
- eis actors surten de l'aula per preparar l'actuació
- l'educador informa i prepara ais observadors

• Realització de la dramatizado
• Análisi de la dramatització i debat sobre els aspectes mes interessants

- posada en comú de les diferents sensacions deis actors i observadors
- mestre com moderador: molt important per a un debat de qualitat
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Comprensió crítica

Objectiu: Reconéixer e! carácter contextual deis conflictes, el paper de les emocions, l'autonomta relativa
de l'acció i la influencia deis ámbits institucionals a la reflexió moral.

Supósits de la comprensió crítica:
- posició participativa del alumnes
- diáleg real o virtual entre tots els implicáis per contrastar la validesa de les raons donades
- diáleg i enteniment critic

Procés de confrontado i análisi de valors:
A partir d'un tema controvertí! se segueixen sis procediments d'análisi de valors i sis de resolució o

reducció deis conflictes de valors que hagin aparegut;
• Identificar i clarificar els valors ¡mplicats en el temes controvertits, i reduir les diferencies en la

interpretació i clarificado de tais valors.
• Aportar fets signíficatius per a la considerado deis valors enfrontáis i reduír les diferencies en quant

a la significado de tais fets.
• Valorar la veritat deis fets significatius i reduir diferencies entre les díferents valoracions del que és

verdader.
• Clarificar la relleváncia deis fets i reduir les diferencies en quant a la consideració de quins fets son

els mes rellevants.
• intentar prendre una decisió sobre quins valors permeten orientar mes justament els fets controvertits

i reduir les diferencies entre les diferents decisions.
• Avaluar les conseqüéncies de l'aplicació del valor acceptat com mes idoni per abordar el tema de

controversia i reduir les diferencies en quant a l'acceptabilitat o no de tal valor.

Com treballar la comprensió crítica:
• Ensenyament de l'escriptura critica: - consideració de textes ja redactáis

- treball a partir de la propia redacció
• Hipótesi i comprensió crítica: investigado sobre temes socials
• Confrontació de textes i diáleg de veus: parlar sobre un tema controvertit, treball amb textes

que continguin diferents opinions, debat i reflexió personal i escrita.
• Ciéncies socials, docudrames i noticies periodístiques (comprensió argumentativa)
• Análisi de conflictes
• Comprensió crítica:

- Aproximado narrativa: conté tradicional i fantástic, novela moderna, diáleg a partir d'un text
- Explicar les própies histories

Activitats iníormatives

Objectiu: Garantir l'accés a tot aquell coneíxement que per motius diversos considerem que s'ha
d'incloure en un curriculum d'educació moral.

Conlinguts moráis:
- declaracions, documents. Neis i personalitats que expressen valors universalment desitjables
- conceptes de valor i teories etiques
- convencions socials

* Ens trobem davant d'un procés de transmisió que fa la tasca informativa deis educadors, que han de
presentar aquells coneixements que considerin moralment rellevants, i també la tasca activa i constructiva
deis alumnes que, convenienment ajudats per els educadors, hauran de fer seus i donar vida a aquests
coneixements.
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Enfocs sócioafectius

Qué son? Es tracta de procediments metodológics que partint d'un treball sobre la sensibilitat
pretenen globalitzar l'aprenentatge d'alló moral mitjancant la vinculació de les emocions, la
reflexió, les actituds i el compromís personal.

Objectiu: Treballar sobre els sentiments i les emocions deis alumnes, reflexionant sobre les
qüestions que els afecten i adoptant actituds i compromisos personáis d'acord amb els
sentiments experimentats i les opinions.

Pasos en l'aplicació deis exercicis sócioafectius:
• Creació d'un clima de classe adíent: - relacions normáis entre els components de grup

- sintonía entre grup i mestre
• Plantejar i desenvolupar l'activitat: - el mestre explica l'activitat

- realització de l'activitat: asumpció de papers
• Discusió sobre el que s'ha viscut: - preguntes sobre l'experiéncia

- posada en comú de les sensacions individuáis
• Transferir les adquisicions a altres realitats

Exercicis d'autorregulació

Objectiu: Construir la capacitat de guiar la propia conducta d'acord a objectius, criteris, models
o valors considerats com desitjables.

Fases de l'autorregulació:
• Determinar criteris valuosos: establir el conjunt de criteris que conduiran el procés
• Autorregulació espontánia: no exigeix un pía d'acció detalla! i preelaborat
• Presa de consciéncia de l'ámbit conductual conflictiu
• Autoobservació: - determinar l'ámbit conductual que es desitja observar

- seleccionar la conducta concreta que es desitja observar
- buscar un métode de registre adient a l'edat i aprendre a usar-lo
- registrar l'aparició de la conducta
- disposar en forma de gráfics els resultats

• Autoavaluació: - analitzar i comentar els resultats obtinguts durant el procés d'observació
- comparar els resultats amb els objectius concrets que es desitjen asumir
- comprobar la distancia que separa els resultats deis objectius desitjables
- establir nous objectius concrets i seqüenciar-los

• Disseny i aplicació de plans d'acció: - establir la nova conducta que es desitja adoptar
- autocontrolar els estímuls antecedents
- prendre compromisos a través de l'ús de contractes
- usar les autoinstruccions verbals

• Autoreforc: - seleccionar reforcos adients a cada persona
- definir el tipus de canvi conductual
- assajar mitjancant exercicis de simulado la práctica del reforc
- donar els reforcos tant rápidament com sigui posible
- revisar la práctica de l'autoreforc per corregir els errors

• Aprendre a regular l'autoregulació: - procés recolzat en l'ajut extern de l'educador
- lenta transferencia de l'educador a l'alumne
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Exercicis autobiografías

Objectiu: Elaborar la identiíat personal en tant que historia de la propia existencia vital.

P roces:
• Promoure l'autoconsciéncia mitjancant la redacció d'un text que obligui al sujecte a reflexionar sobre

el seu passat, present i futur.
• Promoure I'obertura que permeti compartir amb el grup l'experiéncia que ha escrit.
• Promoure una visió alternativa de la biografía personal de manera que es puguin reintetpretar les

experiéncies del passat de la manera mes favorable posible sense perdre la veracitat.

Exercicis:
• Es forma un grup de 10 persones i treballen 8 ó 9 sessions
• Educador: - organitza les tasques i decideix els temes

- crea un clima de grup cal id que faciliti l'obertura deis membres
- condueix el treball en grup evitant imposicíons o coaccions

• Estructura sessions: - Informado sobre l'escriptura autobiográfica i la seva aplicació
- Comentari sobre les dificultáis trobades al moment d'escriure
- Lectura d'escrits en parelles o grups petits i comentari
- Lectura en gran grup i comentaris valoratius

• En casos en que no és aconsellable portar a terme sessions especifiques és posible introduir en les
tasques habituáis d'educació moral alguns exercicis puntualment autobiográfics,

Ressolució de conflictes

Objectiu: Ensenyar a solucionar les dificultáis de relació amb els altres, a enfrontar-se a
situacions de crisi personal i donar valor moral ais procediments que ajuden a
lograr aqüestes finalitats.

Pasos en la resolució de conflictes:
• Creació d'un clima i unes predisposicions personáis que facüitin la resolució de conflictes: requereix

intervenir en els següents ámbits:
- Afirmado personal i autoapreci
- Cultiu de la confianca mutua
- Desenvolupament de les capacitats de compartir sentiments, informado i experiéncies
- Construcció d'una comunitat que protegeixi i recolzi ais seus membres
- Aprenentatge deis medis per a la resolució de conflictes
- Adopció d'una actitud positiva i optimista en fornt la vida

• Orientado positiva davant del problema: - reconeixement del problema
- calmar-se per enfocar correctament el problema

• Definido del problema: - delimitar i formular el confticte
- desmure la situació problemática
- presa de consciéncia de les caracteristiques del problema
- comunicar tota aquests aspectes ais participants del problema

• Generar altematives per a solucionar el problema
• Avaluar les altematives i prendre una decisió
• Aplicar la solució adoptada
• Avaluar els resultats

* Aquests pasos poden estar al cap del mestre i permetre-!i mediar en situacions escolars de conflicte,
pero a mes poden ser també ensenyats ais alumnes per a que de manera autónoma puguin aplicar-los quan
ho precisin.
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5. Paper de Peducador en Teducació moral

L'actitud que els docents i els centres educatius preñen davant deis seus alumnes

quant aqüestions socialment conflictives és un deis aspectes clau en qualsevol proposta

d'educació moral. És un tema sobre el qual es fa difícil precisar una formulado clara i

definitiva que permeti donar resposta a totes les situacions possibles7.

Una primera actitud davant la qüestió defensa la conveniencia que el mestre o la

mestra es mantingui neutral davant les discussions que sorgeixen a l'aula i els temes que

son debatuts a classe. El respecte a l'opinió de l'alumnat, la sospita que Taportació de la

mestra no será mai considerada com una mes o motius pedagógics de diferent naturalesa

acostumen a ser arguments que es fan servir per legitimar posicions neutrals en la

inlervenció deis educadors. En segon Uoc ens trobem amb aquelles actituds que

consideren que reducador s'ha de comprometre en la defensa deis valors que considera

desitjables, i que ho ha de fer davant de les persones que está educant i de les quals és

reponsable. L'autenticitat, la lleialtat ais alumnes i també qüestions relacionades amb

l'eficácia educativa son alguns deis motius principáis per creure que la mestra ha

d'implicar-se obertament en els temes conflictius que son discutits a classe.

Si entenem que les dues postures teñen part de rao i que els arguments que

aporten Puna i l'altra son acceptables, compartirem la idea que i'educació moral no n'ha

d'excloure cap, sino que ha d'intentar establir els criteris que ajudin a definir en quins

casos o en quines circumstáncies una posició compromesa és mes convenient que una

de neutral, o viceversa.

Per tal d'establir els criteris de decisió cal considerar com a element clau els

valors que entrin en joc en la discussió. Hi ha valors ámpliament desitjables

independentment de les creences personáis, posicions ideológiques o formes de vida,

que la majoria de la gent podría compartir, com els Drets humans. Entenem que els

mestres no han de romandre neutrals davant d'aquest tipus de valors. Els alumnes i les

alumnes haurien de saber que els seus educadors i Pescóla en el seu conjunt están a

favor d'aquests valors i s'hi senten compromesos. De la mateixa manera que s'han de

sentir compromesos en la denuncia d'aquells contravalors que posen en perill o neguen
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els valors d'ampli consens. La violencia, el racisme, Pabús de poder o la discriminació

en son exemples. Així dones, tant si és per potenciar els valors universalment desitjables

com per rebutjar els contravalors, advoquem per una presa de posició i una actitud

compromesa deis educadors i els centres educatius.

Tanmateix, sovint els debats que teñen lloc a les aules escolars tracten de

qüestions en qué apareixen problemes que generen opinions i punts de vista diferents, o

al voltant de situacions en les quals es posen de manifest diversos interessos i

preferéncies individuáis. En definitiva, es tracta de discussions on els valors que es

debaten depenen de decisions personáis no generalitzables. Son valors no contradictoris

amb els valors ámpliament compartas, pero Padopció deis quals depén d'opcions

personáis. En les discussions referents a aquest tipus de valors, creiem que és apropiat

que el professor matingui una actitud neutra!, sense que manifesti quina és la seva

posició. Aquest és el cas de discussions sobre certes formes de vida, decissions

professionals, adhesions polítiques o maneres de viure la sexualitat. Aixó no vol dir que

mai no pugui manifestar la seva opinió, o que davant de la demanda explícita deis

alumnes sempre respongui amb silenci, pero en qualsevol cas haurá de considerar si

realment val la pena prendre posició a favor d'una o altra actitud o si és millor que la

seva intervenció tingui un carácter mes procedimental, i es limíti a afavorir el diáleg

entre els seus alumnes.

Independentment del tipus de valors que entren en joc en la discussió, hi ha

altres factors que també han de ser consideráis en Padopció d'una actitud compromesa o

d'una actitud neutral de l'educador davant deis alumnes. Es tracta d'elements que poden

servir d'indicadors a l'hora de decidir quina posició és mes convenient en cada situació

concreta. Ens referim a factors com ara Pedat deis alumnes, el grau d'implicació

personal que aquests teñen peí que fa al tema que es discuteix, el grau de compromís

personal de Peducador respecte deis valors que entren en conflicte en el debat, el nivell

de dependencia o d'autonomia que teñen els alumnes respecte el mestre, o ¡'existencia o

no d'una demanda explícita de Peducand a Peducador. Son factors que, mes que no pas

fíxar si s'ha de manifestar o no la propia opinió peí que fa a qüestions socialment

TRILLA, } . El profesor y los valores controvertidos. Barcelona, Paidós, 1992.
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controvertides, pretenen ajudar al professorat a plantejar-se quin tipus dMntervenció ha

de dur a terme amb els alumnes i les alumnes.

6. Avaluació en reducació moral

L'avaluació en educació moral acostuma a suscitar mes controversia que en

qualsevol altra materia académica. Probablement aixó és degut al fet que sovint es

tendeix a confondre 1'avaluació de l'educació moral amb l'avaluació de la moralitat de

l'alumne. L'avaluació en educació moral es centra básicament en l'avaluació de

disposicions moráis. No estem considerant, dones, l'avaluació sobre el contingut de les

opinions deis alumnes a propósit de temes controvertits que son discutits a classe. No

obstant aixó, som conscients que a la práctica aquesta distinció és mes dificultosa del

que aquí es planteja, i que mantenir-Ia cada dia a les aules requereix una sensibilitat

aguda per part del mestre, juntament amb una actitud de profund respecte envers els

seus alumnes.

L'avaluació en educació moral8 ha de teñir present que no son només els

alumnes els que serán avaluats respecte deis éxits personáis, sino que s'ha de

contemplar una avaluació de tots els elements que intervenen en els processos

d'ensenyament i aprenentatge, com será l'avaluació de les unitats de programació i del

procés d'aplicació de les activitats, els continguts i les metodologies, I'actuació del

professorat i també l'avaluació del clima escolar. Es tracta d'avaluar el conjunt del

procés educatiu, en totes les seves dimensions, d'una forma sistemática i continua per

obtenir informació qualitativa que possibiliti una progressiva reorientació i optimització

del mateix, i de la realitat educativa en la seva globalitat.

Cal destacar, també, que l'avaluació, sobretot en educació moral, ha de ser

continua i formativa: el seu objectiu és orientar el procés d'aprenentatge i servir d'ajuda

per introduir les modificacions necessáries en el pía previst inicialment. Entendre-la

d'aquesta manera ens dura a relativitzar l'avaluació com el moment final d'un procés, i

8 CARRILLO, I. "Educación moral y curriculum. Una propuesta para el ciclo superior de primaria".
Tesis doctoral, 1995.
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a considerar-la com a instrument imprescindible per a la millora continua de la dinámica

de grup i de Paprenentatge que va desenvolupant cada alumne. Ha de ser un model

d'avaluació que contempli Pavaluació inicial, formativa i sumativa. L'avaluació inicial

ha de permetre establir objectius i continguts, i el disseny d'activitats, a partir del

coneixement de la realitat, de les capacitáis í experiéncies de Palumnat, així com del

context i deis mitjans deis que es disposa. L'avaluació formativa és essencial en una

avaluado progressiva que té lloc durant tot el procés educatiu, i que respon a una

concepció de Pensenyament i de Paprenentatge que considera que aprendre és un llarg

procés a través del qual Palumne va reestructuran! el seu coneixement a partir de les

activitats que porta a terme. L'avaluació sumativa integra i complementa un procés

d'avaluació cíclica que busca la millora i el progrés continu. Aquesta s'ha de plantejar

com a síntesi deis resultáis de l'avaluació progressiva, és a dir, ha de constituir un

balanc del nivell assolit per els alumnes, a nivell grupal i individual, així com Ineficacia

de tots els elements del procés educatiu.

Així mateix, Pavaluació haurá de combinar de manera adient l'avaluació deis

resultats o productes d'aprenentatge i de les maneres d'actuar i comportar-se. Martínez

es decanta per avaluar les accions i condueles per a continguts procedimentals i

actitudinals de carácter individual i Pavaluació de resultats i conductes per a continguts

informatius, procedimentals i actitudinals de carácter social i convivencial.

7. Materials en Peducado moral

Hem dedicat els epígrafs anteriors a presentar una proposta curricular d'educació

moral. Malgrat aixó, ens queda una parí important, la part mes práctica, a través de la

qual es vehicula tota la proposta curricular, els materials amb els que treballar a Paula.

Parlem de materials educatius per referir-nos a qualsevol dispositiu pedagógic, des d'un

vídeo fins a un joc de taula. passant per Pamplia gamma de materials escrits i de llibres

de text, que, grades a les tasques docents i discents que proposen, acaben facilitant ía

9 MARTÍNEZ, M. "La evaluación en educación moral" a Aula de Innovado educativa, Barcelona, 1993,
n'16-17.
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tasca deis educadors i I'aprenentatge deis alumnes. Els materials per a l'educació en

valors teñen com a única peculiaritat propia la voluntat de treballar a partir de

continguts referits a valors i fer-ho amb la intenció de formar la personalitat moral deis

alumnes que els fan servir.

Els materials son, dones, Túltima baula abans de la práctica escolar. Aquest

factor té una importancia especial: la de configurar i a vegades determinar la práctica

educativa de forma quasi irreversible. Degut a la posició que ocupen en el procés de

reflexió i acció educativa, els materials curriculars determinen d'una manera gairebé

definitiva I'activitat escolar. Tan sois una intervenció decidida i creativa de l'educador

en la seva tasca diaria pot modificar el camí que solen marcar les propostes i les

activitats que presenten els materials. En els materials cristalitzen i s'expressen les

opcions teóriques del disseny curricular, pero a mes en els materials es troben les pautes

que fixen la relació educativa de forma molt intensa. Aqüestes característiques fan que

els materials curriculars es vegin alhora com un element dependent de les decisions

teóriques, pero també com un element que orienta amb indubtable fermesa la práctica

educativa.11

Fem un pas endavant i plantegem-nos ara els espais educatius per ais que están

pensats els materials d'educació moral. Seguint les propostes deis últims anys i

I'experiéncia de les persones i deis grups que els han dissenyat, s'hi pot detectar una

varietat notable d'opcions. Semblen prevaler els materials pensats per a cobrir algún

deis temes transversals que es proposen al curriculum de primaria. Malgrat tot, la

manera de preveure'n la utilització escolar és, pero, molt variada. En uns casos realment

hi ha planificat un tractament transversal de la temática de valors a través de les árees

del curriculum. En uns altres casos, en canvi, es pensa fer-ne un plantejament mes

específíc i destinar-hi algún període escolar en exclusiva, bé sigui mitjancant setmanes

monográfíques, crédits de síntesi o fíns i tot crédits de lliure elecció. És habitual també

trobar materials que tracten d'un tema transversal o de valors i preveuen afegir alguna

unitat didáctica al conjunt de tasques própies de les altres matéries, o bé afegir activitats

independents a les unitats própies de cada área curricular. Son opcions diferents que

10 MARTÍN, X., PUIG, J. Materials d'educació en valors. Barcelona, Fundació de Servéis de Cultura
Popular, 1996, p.7.
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permeten adoptar el model que s'adigui millor amb les possibilitaís de cadascú, D'altra

banda, molts materials poden teñir un ús ben determinat en les hores destinades a

tutoría, tant en 1'educació primaria com en l'educació secundaria. La varietat de

materials que es poden emprar en aqüestes estones és molt gran, pero a mes. podem

afirmar amb claredat que hi ha tota una gamma de materials específicament pensats per

a ser usats en la tasca tutorial. També trobem un nombre representatiu d'obres

destinades a facilitar l'educació ética vista des d'un vessant netament filosófíc. Així

mateix, hi ha obres mes pensades per a crear un clima escolar obert, cálid i cooperatiu12.

La varietat de materials que podem trobar a! mercat és molt gran, i serveixen per

satisfer necessitats i usos molt diversos. A continuació oferim les dades d'alguns

materials curriculars d'educació moral desenvolupats peí GREM, aquells amb qué

solem treballar amb mes freqüéncia o que s'han elaborat mes recentment.

En primer lloc podem citar el Transversal. Educado moral 6-1613. És una eina

per treballar l'espai de valors en l'educació obligatoria. Pretén desenvoíupar en els nois

i les noies les capacitats própies de la consciéncia moral autónoma i contribuir a la

construcció de maneres de viure individuáis i coMectives mes justes, solidáries i felices.

Un altre, de recent creació és A mida. Materials d'educado en valors per a fer de

tutor/a a I 'ESO1*'. És una eina per a treballar la intel-ligéncia moral, en la mesura que les

capacitats que la integren estiguin mes desenvolupades e!s joves es trobaran mes ben

preparáis per tal d'afrontar situacions conflictives, i prendre les decisions que considerin

correctes. Altres son Guias Praxis: Ética y educación en valores15 i Tutoria. Técnicas,

recursos y actividades16.

Malgrat tot, aqüestes quatre obres no son signifícatives del global de materials que es

poden trobar al mercat actualment. Podem trobar un recull deis materials d'educació

11 PUIG, J. La educación moral en la enseñanza obligatoria. Barcelona, ICE-Horsori, 1995, p. 282.
* MARTIN, X. i PUIG, J. Materials d'educaciú en valors. Barcelona, Fundació de Servéis de Cultura

Popular, 1996, pp.8-9.
13 GRUP DE RECERCA EN EDUCAC1Ó MORAL (GREM), Transversal. Programa d'Educado Moral
6-16. Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1994.
14 PADRÓS, M., RUBIO. L.. MARTIN. X., PUIG, J.M., TRILLA, J. A mida. Materials d'educació en
valors per fer de tutor a I ESO. Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 2002. (CD-Rom).
15 PAYA. M., BUXARRAIS, M.R., MARTÍNEZ, M. Guias Praxis. Ética y educación en valores.
Barcelona, Cisspraxis, 2000.
Ib MARTIN, X., PUIG, J.M, PADRÓS, M., RUBIO, L., TRILLA, J. Tutoria, Técnicas, recursos y
actividades. Madrid, Alianza editorial, 2003.



moral en vigor actualment en un Ilibre publicat per la Fundació de Servéis de Cultura

Popular, al 1996, anomenada Materials d'educado en valors.

Un cop presentada la proposta de disseny curricular d'educació moral només cal

portar-la a terme, desenvolupar-la fins al tercer nivell de concreció, aquell en que el

disseny curricular es porta a Paula i es treballa a la práctica amb els alumnes. Aquest

pas, que sovint té forca dificultáis en el curriculum general, encara en té mes en el

d'educació moral. Després d'anys de treballar Peducació moral en aules de primaria,

certifiquem que existeix una dificultat afegida al portar les planificacions a Paula. La

posada en práctica d'alló que s'ha programat en el claustre no sol funcionar com s'havia

previst. Ens preguntem perqué? Ens preguntem si Pexperiéncia acumulada no ens

serveix per salvar aquest obstacle i la resposta és que no sempre. Ens hem decidit,

dones, a investigar qué passa a les aules, perqué trobem tantes dificultáis en la práctica

de Peducació moral? I els resultáis d'aquesta investigació son les pagines que

segueixen, on hem plantejat el problema a nivell teóric, hem fonamentat

conceptualment les nostres idees, hem anat a Pescóla a observar les aules de primaria

durant les classes d'educació moral i hem obtingut els resultáis que presentem.
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II. OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIO





En el capítol que presentem a continuació exposarem els objectius de la

investigació que porta el títol "Análisi del procés d'ensenyament i aprenenlatge en

situació d'educació moral a primaria i comparació amb altres árees del curriculum".

Aprofundir en els objectius del treball ens ajudará a entendre fíns a on volem arribar i a

millorar !a difussió que fem deis nostres resultáis. En primer lloc, farem una

aproximado ais interrogants i finalitats que ens ha presentat la investigació i, en segon

lloc, exposarem els objectius de la mateixa.

1. Interrogants i finalitats de la recerca

El treball que presentem pretén estudiar la práctica de Teducació moral, és a dir,

com es porta a terme el dia a dia de les classes en les que es treballen el valors.

Partim de la idea de que és en la interacció entre mestres i alumnes, ja sigui a

nivell individual o de grup-classe, on es produeixen els processos de canvi personal, on

existeix una influencia moral i educativa, i per tant aquesí és el moment clau a estudiar

per tal de poder descriure quines son les unitats d'ensenyament i aprenentalge que

s'utilitzen per tal de treballar la moral.

Pensem que és a classe on es dona de forma prioritaria Teducació moral. A les

classes d'educació moral es treballa a partir de programes concrets que utilitzen

diferents técniques en la seva posada en práctica. És a dir, que s'organitza d'una manera

conscient alió que es treballará i com es vol treballar. Ens adonem, pero, que a l'hora de

la veritat es dona una reformulació deis programes i deis métodes a Tentrar a Paula. Per
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tant el qué ens interessa estudiar és qué passa a Paula, com es treballa l'educació moral

a Paula, i a mes a mes qué passa allá on es treballa bé Peducació moral, en bones

condícions. Volem descriure amb precisió qué succeeix en les sessions en qué es

treballen valors, és a dir, a les classes d'ética i volem conéixer com es desenvolupa el

procés d'ensenyament i aprenentatge en aqüestes.

En concret el que es pretén és fer un análisi, és a dir, examinar quelcom en

profunditat, considerant les parts que el formen per tal de poder-Íes distingir i descriure

amb el máxim detall i així poder conéixer-lo millor. Mitjancant l'análisi ens acostem,

ens apropem a Pobjecte d'estudi, el veiem millor i ens familiaritzem amb ell, no en

barregem les parts, d'aquesta manera podem saber-ne mes, descriure i definir amb

major exactitud.

Fer un análisi del procés d'ensenyament i aprenentatge, és a dir, d'alló que

succeeix a Paula, del que fan els alumnes per aprendre i els mestres per ensenyar, de

manera conjunta o independent. Entenem que no sempre están Ínteraccionant, que hi ha

moments en que els alumnes aparentment no fan res, poden estar escoltant, i de la

mateixa manera hi ha moments en que la mestra sembla que no faci res i potser observa

i avalúa, pero també hi ha molts moments en qué la interacció és clara. Son elements a

teñir en compte quan parlem del procés d'ensenyament i aprenentatge tant els alumnes

com els mestres pero també I'aula on es troben, els materials que utilitzen, els

continguts i finalitats que es treballen.

Analitzar en situació d'educació moral a Primaria, vol dir que ens centrem en les

sessions de tutoría, en les que es treballen de manera específica els valors a partir de

classes d'ética i assemblees de classe. Qué ho fem en un centre en que les citades

situacions d'educació moral es donen en condicions óptimes i es treballen a consciéncia

i per aixó les estudiem. I ho fem a Primaria perqué a Pescóla hi ha mes tradició en el

treball deis valors en aquesta etapa educativa i per que el GREM també s'ha dedicat

tradicionalment mes a aquesta etapa i per tant en tenim mes coneixement.

I finalment comparar Panálisi feta amb altres matéries curriculars, perqué la

comparació és una molt bona manera per entendre i conéixer com és una cosa. A partir

de la comparació obtenim semblances i diferencies que ens apropen mes al coneixement

sobre Pobjecte d'estudi i ens faciliten la seva comprensió. En el nostre cas hem utilitzat
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!a comparado durant el treball d'análisi per conéixer com es treballa a Paula en les

diferents matéries observades i analitzades i també Them utilitzat per tal de determinar

si es donen semblances i diferencies en la manera de treballar a l'auia l'ética i les altres

matéries, així poder entendre millor quines son les peculiaritats de l'ética, si és que té

alguna cosa de peculiar.

2. Objectius de la tesi

A continuació describim totes les actuacions que está previst realitzar per tal de

portar a terme la fínalitat del treball que acabem d'explicar. Ens hem proposat cinc

objectius que pensem ens ajudaran en el procés d'aproximació cap a la finalitat

plantejada i hem pautat els diferents passos a seguir durant tot el procés. Els presentem

tot seguit.

a) Determinar i definir uns conceptes que ens serveixin per analitzar les sessions de

tutoría i de les altres matéries curriculars.

Determinar quins conceptes podem utilitzar per tal d'analitzar les sessions de

tutoría i d'altres matéries curriculars, definir i pensar la seva adequació amb el

material emprat.

Determinar conceptes que ens ajudin a distingír els diferents graus de

complexitat de les unitats de treball.

b) Analitzar i descriure el procés d'ensenyament i aprenentatge que es dona a les

classes de tutoría.

Observar el procés d'ensenyament i aprenentatge que es produeix en una classe

de tutoría.

- Determinar els diferents tipus de sessió que es donen en l'espai de tutoría.

Determinar els diferents tipus de práctica educativa que es desenvolupen en les

sessions de tutoría.

Determinar el nombre de practiques de cada tipus que es donen en les diferents

sessions de tutoría.

Determinar la duració de les diferents practiques educatives.
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- Determinar els continguts que es treballen a les sessions de tutoría.

c) Analitzar, descriure i comparar el procés d'ensenyament i aprenentatge que es dona

a les ciasses d'ética, medi social, matemátíques i Ilengua catalana.

- Observar el procés d'ensenyament i aprenentatge que es produeix en les ciasses

d'ética, medi social, matemátiques i Ilengua catalana.

- Determinar les unitats mínimes de treball que es donen en el procés

d'ensenyament i aprenentatge de l'ética, el medi social, les matemátiques i la

Ilengua catalana.

- Descriure una per una les unitats mínimes de treball detectades durant

l'observació.

- Comparar les unitats mínimes de treball detectades a les sessions d'ética amb les

detectades a les matéries curriculars observades.

d) Descriure les practiques complexes que es donen en les sessions de tutoría.

- Determinar les practiques complexes que es donen en les sessions de tutoría.

Descriure una per una les practiques complexes detectades durant l'observació.

e) Elaborar propostes educatives que ajudin ais mestres a sistematitzar les sessions de

tutoría.

- Definir com ha de ser una sessió d'ética ideal.

- Redactar propostes que ajudin a sistematitzar les sessions de tutoría.

Per tal de poder aconseguir la fínalitat que ens hem proposat en el nostre treball

de recerca, estudiar qué passa a l'aula, com es treballa l'educació moral a Paula quan es

fa en bones condicions. Hem proposat cinc objectius, els presentem i expliquem tot

seguit.

a) Determinar i definir uns conceptes que ens serveixin per analitzar les sessions de

tutoría i de les altres matéries curriculars.

En primer lloc, ens hem plantejat fer una aproximació descriptiva a les sessions

de tutoría. Per a poder portar a terme aquest primer objectiu i per tal d'assentar les bases

teóriques de la nostra investigació, ens caldrá determinar i elaborar, a priori, la definido

deis conceptes que treballarem. És a dir, partim de la idea de que les sessions de treball
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escolar es divideixen en diferents parts, que anomenem practiques i que son unitats de

treball de díferent magnitut. Trobem básicamcnt practiques simples i practiques

complexes. Les practiques simples son les unitats de treball mes petites que trobem,

simples i concises, que es rutinitzen amb facilita! i les practiques complexes son unitats

de treball mes elaborades que involucren al grup emocionalment, son de caire mes

vivencia! i porten afegida una important cárrega de valors .

b) Analitzar i descriure el procés d'ensenyament i apreneniatge que es dona a les

classes de tutoría.

El segon objectiu que ens plantegem és fer una aproximació analítico-descriptiva

al procés d'ensenyament i aprenentatge que es dona a les classes de tutoria. Per fer-ho

ens caldrá portar a terme ¡'observado de les sessions de tutoria per poder-Íes descriure.

Presentaren! com son les sessions de tutoria observades a partir de la informado

recollida durant ¡"observado. Aportarem informado sobre el tipus de sessions que es

donen a la tutoria (donat que poden ser classes d'ética o assemblees de classe); el tipus

de practiques educatives detectades, segons si son practiques simples o practiques

complexes; el nombre de practiques detectades a ética i assemblea i com s'han

distribuít, segons si son practiques simples o practiques complexes; la durada de les

diferents practiques observades; i els continguts treballats. Un cop descrites les sessions

de tutoria tractarem d'elaborar un llistat de les practiques educatives o unitats de treball

detectades i en farem una primera decripció de cadascuna d'elles.

c) Analitzar. descriure i comparar el procés d'ensenvament i aprenentatge que es

dona a les classes d 'ética, medí social, matemátiques i ¡lengua catalana.

El tercer objectiu que ens plantegem és fer una aproximació analítico-descriptiva

al procés d'ensenyament i aprenentatge a les classes d'ética, de medi social, de

matemátiques i llengua catalana. En primer lloc el que farem será observar un nombre

sufícient de sessions d'ética, de medi social, de matemátiques i llengua catalana per a

poder obtenir el material necessari per a fer-ne Panálisi. A partir de l'observació

d'aquestes matéries, de les notes preses, i del seu análisi posterior, podrem establir com

1 Trobem definicions mes completes deis conceptes al Capítol III d'aquest treball.
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s'ensenya i s'aprén, quines unitats mínimes de treball s'utilitzen a les sessions de

trebail. Parlem només d'unitats mínimes de treball o practiques simples donat que hem

constatat que les practiques complexes gairebé només apareixen a les sessions de tutoría

i majoritáriament a les assemblees de classe i que durant les classes d'ética i de les

matéries curriculars és quasi menyspreable la seva existencia. Per tant, el que farem será

determinar i descriure les practiques simples que es donin en el procés d'ensenyament i

aprenentatge de les matéries curriculars observades. Entenem que les unitats mínimes de

treball que detectem en 1'observado de les matéries curriculars no diferirán de les

observades a les sessions de tutoría i que en tot cas el que farem será elaborar un llistat

defínitiu de practiques simples entre les detectades en el treball deis valors i les

detectades en el treball curricular. A partir d'aquest llistat farem una descripció precisa

de cadascuna de les unitats.

Pretenem que la descripció contingui diferents apartats que ajudin a comprendre

la globalitat de cada práctica alhora que aquells petits detalls signiflcatius que la

diferenciin de les altres. En primer lloc definirem en qué consisteix cada unitat amb una

definició curta i concisa. Anirá acompanyada d'una descripció amplia que inclourá totes

les possibilitats que tingui la unitat de treball, el paper que hi juguen els protagonistes,

els materials que mes sovint solen utilitzar-se, el lloc on es dona i com es distribueix

l'espai, el tipus de continguts i de finalitats que mes treballa. A mes, afegirem un petit

mapa conceptual que resumeixi els cinc aspectes mes importants que descriuen la unitat

de treball.

Un cop feta la descripció amb la máxima minuciositat posible, afegirem dos

elements que ajudaran a comprendre millor la práctica. En primer lloc unes imatges que

representin el moment en que s'está realitzant la unitat en qüestió, que aniran

acompanyades d'explicacions que facin de guia i acompanyin la imatge que s'está

observant. En segon lloc, i no per aixó menys important, aportarem el producte mes

evident de la recerca etnográfica, una o dues narracions, depenent del cas, que ens

descriguin el moment en qué es dona la práctica de treball presentada. Será la

trancripció de seqüéncies reals en les que es donen les unitats descrites en alguna de les

matéries observades.
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Després d'explícar les diferents practiques, afegirem un altre tipus d'informació

que haurem recollit durant Inobservado, que será el pes que teñen, la importancia que

preñen a nivell quantitaíiu. Així dones, treballarem les dades numériques obtingudes

durant Inobservado i determinaren! el pes de cada unitat de treball dins el global

d'unitats observades a les sessions d'ética i de les altres materies curriculars. També

quantificarem el temps de duració de les unitats de treball.

Un cop realitzades Íes decripcions completes de totes les unitats mínimes de

treball afegirem mes dades quantitatives a les queja tindrem, com determinar el pes de

cada unitat mínima de treball dins el global de les unitats mínimes de treball

observades, així com el pes de cadascuna dins la materia d'ética i de les altres materies

observades. També quantificarem i compararem el temps de duració de les practiques

simples en cadascuna de les materies i en el global de Pobservació. Finalment

compararem, a partir d'un quadre, les freqüéncies obtingudes per totes les practiques

simples en cadascuna de les materies observades, acompanyat d'un gráfic de barres i un

circular que ens ajudin a clarificar la informado aportada.

Una altra aportado per a la consecució d'aquest tercer objectiu será l'agrupació

de les practiques simples en famílies, la definició de les mateixes i la comparado entre

famílies i entre les materies observades. Cada familia está definida i explica la seva rao

de ser i les practiques simples que la formen. A continuació presenta la relació de les

dades numériques, en primer lloc íes que fan referencia a cadascuna de les materies

observades, l'ética, el medi social, les matemátiques i la llengua catalana, en segon lloc

les que fan referencia a cada familia i en últim terme es presenten els comentaris a fer

sobre els resultáis obtinguts. Cal dir que les dades numériques relacionades es presenten

en quadres comentáis i van acompanyats de gráfíes de barres i circulars que fan mes

comprensible la informado aportada.

d) Descriure les activitats que es donen en les sessions de tutoría.

El quart objectiu que plantegem, fer una aproximado descriptiva a les practiques

complexes en les sessions de tutoría, pretén explicar quines practiques complexes

creiem que detectaren! durant la nostra observado de les sessions de tutoría i descriure-

les amb la máxima minuciositat possible. Pensem determinar un nombre tancat de

37



practiques complexes i descriure-les una per una amb la máxima precisió a partir de

diferents apartáis que ens expliquin les diferents vessants i possibilitats de cadascuna

d'elles. En primer Iloc definirem en qué consisteix cada práctica complexa amb una

defmició curta i concisa. Anirá acompanyada d'una descripció amplia que inclourá totes

les possibilitats que té la práctica complexa i les particularitats amb les que es realitza a

Pescóla. També es presentaran tots aquells passos que calen portar a terme per a

realitzar-ia i s'inclourá un quadre resum deis mateixos. S'explicará el paper que hi

juguen els protagonistes, els materials que mes sovint solen utilitzar-se, el Iloc on es

dona i la seva distribució en l'espai, el tipus de continguts i de fmalitats i els valors que

mes treballa. A mes, s'afegirá un petit mapa conceptual que resumeixi els cinc aspectes

mes importants que descriuen la práctica complexa.

Un cop feta !a descripció amb la máxima minuciositat possible, afegirem unes

imatges que ajudaran a comprendre millor la práctica complexa, que representin un

moment en que aquesta s'está realitzant, que aniran acompanyades d'explicacions que

facin de guia i acompanyin la imatge que s'está observan!.

Després de la descripció qualitativa, presentarem les dades quantitatives, el pes

que té cada la práctica complexa, la importancia que preñen a nivell quantitatiu. Així

dones, treballarem les dades numériques obtingudes durant l'observació i pretenem

determinar el pes de cada práctica complexa dins la tutoría, així com el pes de cada

práctica complexa en el total de les practiques complexes detectades. També

quantificarem i compararem el temps de duració de les practiques complexes en les

sessions de tutoría.

e) Elaborar propostes educatives que aiudin ais mestres a sistematitzar les sessions de

tutoría.

Finalment, el cinqué i últim objectiu que ens hem plantejat ha estat fer algunes

propostes per sistematitzar i optimitzar les sessions d'ética. I així poder facilitar a

mestres i educadors la tasca, sovint complicada i feixuga, de programació i preparado

de les sessions en que es treballen els valors i també la seva posada en práctica. A partir

deis resultáis aportáis per els estudis qualiíatius i quantitatius sobre les practiques

educatives, pretenem desenvolupar diferents aportacions per tal de tractar de solventar
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els problemes que ens plantegem en l'inici de la tesi. Trobem un desfase entre alió qué

ens plantegem a Thora de preparar les classes d'ética, entre les técniques que pensem

treballar i alió que realment s'acava donant en la práctica a Paula. Tot Testudi realitzat

ens ha de dotar de coneixements que ens ajudin a definir com ha de ser una sessió

d'ética, quins elements s'han de teñir en compte a Thora de preparar-la i de portar-la a

terme. Els elaborarem i els presentem com a resultáis del nostre treball.

Aquests cinc objectius que ens hem plantejat, determinar i definir els conceptes

utilitzats a les classes, analitzar, descriure i comparar les practiques educatives simples i

complexes detectades en l'observació i elaborar propostes educatives, han de centrar i

guiar la nostra recerca. Tots cinc ens han de permetre endinsar-nos en el món escolar,

famil¡aritzar-nos amb els fenómens educatius que es donen a les aules de Primaria i

poder-Ios comprendre mitjancant la seva observació, análisí i descripció per a arribar a

descubrir a fons qué passa en una aula quan es treballen valors, quan s'ensenya i s'aprén

la moral i per tant ajudar-nos a miüorar tant el procés previ, de programació i preparació

de les sessions, com el desenvolupament de les sessions a la práctica.
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III. UNITATS D'ANALISI DE LA

PRÁCTICA DOCENT





En aquest capítol presentem la revisió teórica realitzada en els primers passos de

la recerca per tal de poder establir els conceptes clau que serán la base de la nostra

aportado. Hem portat a terme una revisió de diferents autors que han treballat amb la

idea d'unitat d'análisi com a eina a teñir en compte durant Tobservació de situacions

educatives o de desenvolupament cognitiu.

Així dones, el capítol está organitzat en cinc parts en les que presentem un resum

deis diferents estudis que hem revisat i els conceptes que hem elaborat. En primer lloc

hem revisat les corrents psicológiques i culturáis encetades per Vygotsky i coníinuades

per Wertsch ¡ Colé i la teoria de l'activitat enunciada per Leontiev i continuada per

Engestróm. En segon lloc presentem la recerca feta per Stodolsky en un conjunt

d'escoles americanes en que treballa forca el concepte de format instruccional. En tercer

lloc, un estudi realitzat per César Coll i altres en que tracta el concepte de segment

d'interactivitat en diferents contextes educatius. En quart lloc ens aproximem ais estudis

sobre el treball académic de Doyle i a l'estudi sobre el curriculum de Gimeno Sacristán.

I per últim presentem els conceptes clau que hem elaborat a partir d'aquestes lectures i

d'altres estudis de caire etnográfic que han portat a terme membres del nostre grup de

recerca, el GREM1.

Ens referim ais dos últims treballs de J.Ma Puig, Feina d'educar.Reíais sobre el día a dia d'una escola,
Barcelona, Edicions 62, 1999; i Prácticas morales. Una aproximación a la educación moral, Barcelona,
Paidós, 2003. I ais treballs de Mónica Gijón sobre els encontres, de Xus Martín sobre els projectes
d'educació moral i de Laura Rubio sobre la cultura moral de les institucions educatives.
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1. Aproximació a la investigació sóciocultural i a la teoría de l'activitat

A continuació presentem un resum de les idees generáis deis principáis

investigadors de la corrent sóciocultural i la teoría psicológica de l'activitat. Tots ells

estudien la ment humana i la dualitat entre l'individu i la societat i per fer-ho tracten de

buscar una unitat d'anáiisi ideal que permeti entendre el funcionament mental huma. El

nostre estudi tracta també de buscar la unitat d'anáiisi ideal pero per a un altre camp de

recerca, Pescóla i en concret el treball deis valors a Paula.

Vygotsky i la unitat d'anáiisi

Pretenia crear una concepció sociohistórica de la ment pero no va arribar a fer-

ho, malgrat tot va elaborar una psicología compatible amb una explicació d'aquella

naturalesa.

Vygotsky concebía el funcionament psicológic com un tot complex mes ampli en el que

s'inclouen les funcions individuáis. Per ell, la complexitat de Tactivitat psicológica real,

la consciéncia, no podía explicar-se en termes de funcions psícológiques a'íllades. Va

lluitar amb aquesta qüestió al llarg de tota la seva carrera, afírmant que l'activitat

psicológica s'ha d'estudiar en tota la seva complexitat i no ailladament. Amb el

propósit de portar a terme un estudi de la consciéncia humana, Vygotsky considerava Ja

seva tasca com la identificado d'un microcosmos investigable. Va comencar amb la

distinció entre dos métodes per l'análisi de les estructures psícológiques: l'análisi en

elements i Tanálisi en unitats. Va considerar aquest últim com el métode corréete per

l'análisi en psicología. La unitat específica escollida per Vygotsky per aquesta tasca va

ser el signifícat de la paraula. Considerava la paraula capa? de refíexar l'organització

interfuncional de la consciéncia enlloc de les funcions psicológiques individuáis.

La consciéncia es reflexa en la paraula com el sol es rejlexa en una gota

d'aigua. La paraula es relaciona amb la consciéncia com un món en
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