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RESUM  

El present treball tracta d’una investigació duta a terme a l’espai de ciència de lliure 

elecció, LAB 0_6 de Manresa. La investigació segueix la perspectiva feminista post-

estructuralista reconstituïda (Rodríguez Menéndez i Peña Calvo, 2005), que reconeix la 

influència de les condicions materials i discursives que poden facilitar o limitar la 

producció d’efectes transgressors i de de-construcció en les categories de gènere. Així, 

l’estudi ha volgut investigar els discursos de les mestres de les escoles visitants en dues 

propostes educatives classificades com a estereotipades per raó de rols de gènere, i les 

reaccions dels infants davant aquests discursos.  

Per realitzar aquest estudi s’ha utilitzat la metodologia d’investigació mixta per tal de fer 

un treball descriptiu de la tendència en els discursos de les mestres davant els infants 

en les dues propostes, i en les reaccions dels infants davant aquestes propostes i les 

intervencions discursives. Mitjançant graelles d’observació s’han obtingut resultats que 

semblen evidenciar com certs discursos estan més presents en un sexe que altre, però 

aquests discursos, a la vegada, possibiliten algunes pràctiques de transgressió dels rols 

de gènere hegemònics i rígids en els infants.  

Les conclusions semblen donar suport a les potencialitats del LAB 0_6 com a espai on 

es promou el diàleg amb el món, la diversitat i el contrast de punts de vista. En 

conseqüència, un espai on es fa possible la construcció d’identitats més flexibles, 

evidenciant el paper clau de les persones adultes que acompanyen l’espai de ciència 

per a la construcció d’un cert model de ciència i de desenvolupament de les identitats 

dels infants.  

 

Paraules clau: LAB 0_6, discursos, propostes estereotipades, categories de gènere, 

transgressió i de-construcció.  
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ABSTRACT 

This study is about a research carried out in the free-choice science space, LAB 0_6 in 

Manresa. It follows a reconstituted post-structuralist feminist perspective (Rodríguez 

Menéndez and Peña Calvo, 2005), which recognizes the influence of material and 

discursive conditions in facilitating or limiting the production of transgressive and 

deconstruction effects on gender categories. Thus, the study seeks to investigate 

teachers’ discourses to visiting school groups in two educational designs that were 

classified as stereotyped because of gender roles, and children’s reaction to those 

discourses.  

To carry out this study, the mixed method research has been used to describe the 

tendency of teachers’ discourses towards children in both designs, and children’s 

reactions to these designs and discursive interventions. Observation grids have yielded 

results that appear to indicate that certain discourses are more present in one sex than 

in another, but that some practices of transgression of hegemonic and rigid gender roles 

in children are made possible by these same discourses.  

It concludes with some evidence to support the potentialities of LAB 0_6 as a space 

where dialogue with the world, diversity and contrast of points of views are promoted. 

Consequently, it is a space where the construction of more flexible identities is possible, 

highlighting the key role of the adults who accompany the science space in constructing 

a certain model science and in developing the identities of children.  

 

Key words: LAB 0_6, discourses, stereotyped designs, gender categories, 

transgressive and deconstruction.  
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1. Introducció   

El present treball se situa en el centre de descoberta, recerca i documentació per a 

l’educació científica de les primeres edats LAB 0_6, de la UVic-UCC. La investigació 

pretén identificar les condicions materials i discursives que es donen al LAB 0_6 que 

possibiliten la resistència i la de-construcció dels dualismes de gènere establerts en el 

context heteropatriarcal hegemònic.  

Aquest context legitimat pel sistema sexe-gènere imperant, “construeix normes, 

representacions i pràctiques socials travessades pel binarisme sexual i per 

l’heterosexisme, sistema ideològic que imposa la supremacia dels homes sobre les 

dones i de l’heterosexualitat sobre qualsevol altra opció sexual i afectiva” (Alamillo-

Martínez i Puche, 2014, p.5). Així, s’entén els espais educatius formals i no formals com 

a principals agents socialitzadors en la construcció de les identitats de les persones, i 

en tant que com a espais no neutrals que afavoreixen la perpetuació de l’estructura 

política de la societat en la qual forma part (Fernández Enguita, 1997), però, alhora, 

també com a “espais on es generen experiències i pràctiques d’agència i resistència 

dels subjectes” (Trujillo, 2015, p.1531). D’aquesta manera, es contempla analitzar el 

LAB 0_6 sota una mirada crítica cercant les pràctiques que reprodueixen i de-

construeixen aquestes desigualtats.  

La investigació segueix una perspectiva feminista post-estructuralista reconstituïda, en 

paraules de Rodríguez Menéndez i Peña Calvo (2005), que concep les identitats com a 

construïdes socialment i permanentment inacabades, donant lloc a subjectes actius a 

les múltiples i diverses influències materials i discursives, alhora que reconeix les 

estructures d’opressió i de poder establertes en el sistema patriarcal i capitalista. 

Aquesta perspectiva dona importància als discursos en tant que procés a través del qual 

es configura la identitat de gènere. Així, es valora la influència que exerceixen les 

educadores en l’acció dels infants (Mac-Naughton, 1996 i 2000), com a figura que busca 

els mitjans per introduir històries alternatives sobre el gènere en el joc mitjançant el 

discurs. No obstant això, també es concep la disposició de certs discursos per raó de 

gènere, la qual cosa establirà l’anàlisi de les interaccions entre mestres i infants, 

presents en l’anomenat currículum ocult dels sistemes educatius.  

Com s’ha dit, la investigació se situa al LAB 0_6. Aquest és un espai de ciència de lliure 

elecció, on es disposen d’un seguit de propostes científiques pensades i estructurades 

per investigadores, en què els infants i les mestres poden interaccionar amb elles 

incentivant la intervenció raonada sobre la realitat (LAB 0_6, UManresa, 2019). Tenint 

en compte les potencialitats d’aquest espai, com a espai de curiositat, autonomia, 
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comunicació i diàleg amb el món, i on es promou la diversitat i el contrast de punts de 

vista, pot esdevenir un espai on es fa possible la construcció de les identitats. Sota 

aquesta mirada de ciència viva i participativa, s’entén la ciència com a subjectiva i 

parcial, construïda per factors socials i històrics (Solsona, 2011), en què el repte serà 

desarrelar la perspectiva androcèntrica de la ciència. Així, caldrà revisar el currículum 

ocult present en aquests espais: el model de ciències, les interaccions dels infants amb 

les propostes, i les expectatives de les persones adultes que acompanyen l’espai.  

Aquest estudi s’ha volgut focalitzar en les expectatives de les mestres que acompanyen 

els grups d’infants en les sessions al LAB 0_6. Aquestes expectatives s’han vist 

analitzades a partir dels tipus d’intervencions que estableix Pedreira (2018) en relació 

amb el paper de les mestres en espais d’acció lliure, com és el cas del LAB 0_6. Així, 

s’ha posat el focus de la investigació en els discursos de les mestres en dues propostes 

seleccionades amb intenció i en les reaccions dels infants davant aquestes 

intervencions. En les dues propostes escollides existeixen diferències d’acció per raó de 

rols de gènere, que es podrien anomenar propostes estereotipades, sota la premissa 

que aquestes poden generar espais de resistència i de-construcció de les categories de 

gènere, entenent-los com a espais on es poden subvertir els rols de gènere imperants 

en la societat, ja que com diu Mac-Naughton (1996) les propostes llegides com a 

estereotipades poden ser útils per entendre com es relacionen els infants amb aquestes, 

alhora que entendre com construeixen la pròpia identitat de gènere en relació amb els 

discursos i la materialitat.  

La investigació, per tant, pretén investigar si en l’espai del LAB 0_6 poden donar-se 

experiències de gènere no normatives en infants de 3 a 6 anys, posant la mirada en els 

discursos de les mestres en dues propostes concretes: “Les llavors” i “Rampes i cotxes”. 

L’estudi representa una aportació als estudis amb perspectiva de gènere realitzats fins 

ara al LAB 0_6, ja que té com a objectiu analitzar les pràctiques discursives que s’hi 

generen en l’espai tenint en compte, per una banda, les condicions materials: les 

propostes estereotipades del LAB 0_6 i la pròpia dinàmica i organització de l’espai de 

lliure elecció; i per altra banda, les condicions discursives: les intervencions de les 

mestres en l’acció dels infants en aquestes propostes.  

La investigació consta de dues fases. En la primera fase s’ha observat el nombre 

d’infants llegits per la investigadora en les categories de sexe nen/nena que participaven 

de les propostes “Les llavors” i “Rampes i cotxes”; i les intervencions que feien les 

mestres acompanyants en aquestes, amb l’objectiu de comprovar si existia una clara 

diferència de participació dels infants i de les intervencions de les mestres en les dues 
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propostes per raó de sexe. Aquesta primera fase s’ha basat en les aportacions de les 

investigadores del LAB 0_6, la qual se’ls ha demanat si existeixen propostes 

estereotipades per raó de rols de gènere, donant una resposta afirmativa indicant les 

dues propostes seleccionades. Així, l’observació ha servit per validar les aportacions de 

les investigadores i escollir les variables a investigar en la posterior fase.  

En la segona fase s’ha realitzat un treball descriptiu de caràcter qualitatiu, analitzant la 

freqüència i tipus d’intervencions de les mestres de les escoles que visiten el LAB 0_6 

davant les dues propostes estereotipades per raó de rols de gènere i les conseqüents 

reaccions dels infants davant aquestes intervencions. Partint de la importància dels 

discursos en la construcció de les identitats, es busca observar els diferents tipus 

d’intervenció de les mestres i les conseqüents respostes dels infants en les propostes 

de “Les llavors” i “Rampes i cotxes”.  

Per tant, la investigació vol aportar una mirada crítica al currículum ocult del LAB 0_6 i 

als grups d’escoles, cercant les pràctiques que reprodueixen i de-construeixen les 

categories de gènere binàries. Sent conscient de les limitacions d’aquest estudi, atès 

que la participació de les mestres acompanyants es veu variada segons el grup-escola, 

i l’impacte en les vivències dels infants es veu insuficient a causa de les condicions 

temporals, la investigació pretén contribuir a un nou enfocament en analitzar les 

condicions materials i discursives que influeixen en la construcció de les identitats.   

2. Objectius de recerca  

Basant-se en els estudis i investigacions que anuncien que les condicions materials i 

discursives poden facilitar o limitar la producció d’efectes transgressors en les categories 

de gènere, s’han plantejat les següents hipòtesis per a dur a terme la investigació:  

1. Algunes propostes del LAB 0_6 poden facilitar la transgressió de les categories 

de gènere en els infants.  

2. Les persones adultes, a partir de les seves intervencions amb els infants en la 

interacció amb les propostes del LAB 0_6, poden promoure o limitar la 

transgressió de les categories de gènere en els infants.  

En una primera fase del treball de camp en el LAB 0_6 s’han analitzat l’existència de 

dues propostes estereotipades en el sentit que generen diferències d’acció entre nenes 

i nens per raó de rols de gènere. En aquesta primera fase s’han observat les interaccions 

de nenes i nens en les dues propostes, així com les intervencions de les mestres en 

elles. D’aquí se’n deriven les següents preguntes, amb el propòsit que aquestes guiïn la 

discussió amb els resultats obtinguts en la primera i la segona fase de la investigació:  
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Pregunta 1: Algunes propostes del LAB 0_6 promouen o limiten en els infants 

determinats discursos que fan transgredir o de-construir les categories de gènere? 

Pregunta 2: Quines condicions materials promouen en els infants la de-construcció de 

les categories de gènere? 

Pregunta 3: Quines condicions materials limiten en els infants la de-construcció de les 

categories de gènere? 

Pregunta 4: Quines condicions discursives promouen en els infants la de-construcció de 

les categories de gènere?  

Pregunta 5: Quines condicions discursives limiten en els infants la de-construcció de les 

categories de gènere?  

Pregunta 6: Com reaccionen les mestres davant les propostes estereotipades per raó 

de gènere del LAB 0_6?  

Pregunta 7:  Si s’estimulen o propicien efectes transgressors en nenes i nens, quina és 

l’actuació de les mestres?  

El present estudi concep les diferències d’acció per raó de gènere emmarcades dins 

d’un marc sistèmic que concep les persones com a subjectes en constant construcció, i 

per tant, amb capacitat per desenvolupar estratègies subversives encaminades a 

establir unes identitats més dinàmiques. Aquestes estratègies seran causades per les 

condicions materials (les propostes del LAB 0_6 i la dinàmica i organització de l’espai 

de lliure elecció) i les condicions discursives (les interaccions de les mestres amb els 

infants i les propostes).   

Així, els objectius de la investigació son:  

Objectiu 1: Estudiar si dues de les propostes del LAB 0_6, “Les llavors” i “Rampes i 

cotxes”, poden facilitar la transgressió i la de-construcció de les categories de gènere en 

els infants.  

Objectiu 2: Identificar els tipus d’intervenció de les mestres en les propostes 

estereotipades per raó de gènere en el LAB 0_6.  

Objectiu 3: Analitzar la correspondència entre els tipus d’intervenció de les mestres en 

les propostes estereotipades en el LAB 0_6 i les respostes dels infants en aquestes.  
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3. Marc teòric  

3.1 Perspectiva feminista post-estructuralista reconstituïda 

La perspectiva de la investigació es fonamenta en els supòsits del feminisme post-

estructuralista en els seus estudis de les relacions entre gènere i escola (Rodríguez 

Menéndez i Peña Calvo, 2005). Aquesta perspectiva sorgeix de la crítica de la teoria de 

la socialització dels rols sexuals (Rodríguez Menéndez i Peña Calvo, 2005), la qual diu 

“simplificar el complex desenvolupament de la identitat de gènere, en assumir-la com a 

quelcom fixa i rígida, i suposar la seva adquisició a través d’un procés d’observació i 

absorció acrítica” (Mac-Naugthon, 2000, p.20). La teoria de la socialització dels rols 

sexuals apareix en les investigacions educatives en el món anglosaxó a les dècades 

dels anys 70 i 80 sota les teories psicològiques de l’aprenentatge social i la perspectiva 

cognitivista. Aquestes coincideixen en la idea que el desenvolupament de la identitat de 

gènere “és un procés d’adquisició dels comportaments correctes i adequats per cada 

gènere, generant una conformitat dins l’ordre social establert” (Rodríguez Menéndez i 

Peña Calvo, 2005, p.28). Així, les investigacions educatives en el marc d’aquesta 

perspectiva s’han centrat a determinar la desigualtat de gènere entre infants a la 

institució escolar, entenent que en aquesta segueixen produint-se multitud de 

mecanismes i processos que reforcen aquesta desigualtat. L’estudi del biaix de gènere 

en els currículums oficials, els processos d’interacció entre nens i nenes a l’aula i al pati, 

les interaccions entre professorat i alumnat des de la perspectiva de gènere i la 

presentació d’imatges no estereotipades o l’accés a materials, espais i jocs són algunes 

de les línies d’investigació que han caracteritzat aquesta perspectiva.  

Reconeixent les importants aportacions de la teoria de la socialització dels rols sexuals, 

com són la fi de les tesis essencialistes i biologistes, permetent la possibilitat de 

transformar l’statu quo en les relacions de gènere i posant en dubte la idea d’escola com 

a institució neutral en la configuració de la identitat de gènere, la perspectiva post-

estructuralista (Rodríguez Menéndez i Peña Calvo, 2005) la critica perquè és incapaç 

d’explicar el conjunt de processos de canvi succeïts en els darrers trenta anys 

promoguts pels moviments feministes en assumir unes identitats de gènere fixes i 

construïdes aparentment sense problemes i amb coherència. El marc post-

estructuralista assenyala l’error en limitar l’educació no sexista en estratègies basades 

en l’esforç i el modelatge social, que segons aquesta no permetrien, per si mateix, que 

els grups reconeguin, comprenguin i assumeixin formes de comportament alternatives. 

Així doncs, la perspectiva post-estructuralista concep la identitat com “un fenomen 

socialment construït, permanentment inacabat i subjecte a les múltiples i diverses 

influències que exerceixen els diferents marcs d’acció dins dels quals les persones 
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interaccionen en la seva vida quotidiana” (Rodríguez Menéndez i Peña Calvo, 2005, 

p.32). D’aquesta manera, s’assumeix les persones com a subjectes actius en el procés 

de construcció de les identitats, i també mostra com el gènere és una variable 

intrínsecament unida a altres, com la classe social, l’origen i les capacitats físiques 

concretes, provocant el sorgiment d’identitats diverses i complexes.  

Aquesta perspectiva també beu de la idea foucaultiana en què “els subjectes no són res 

que preexisteix als discursos, sinó que són construïts en el discurs i pel discurs per mitjà 

de pràctiques discursives performatives” (Macaya-Andrés, 2018, p.204). Aquesta 

importància concedida al discurs, en tant que procés a través del qual es configura la 

identitat de gènere, defineix el discurs com a les maneres de parlar, pensar o escriure, 

que estructuren els camins per comprendre el món social. Des d’aquesta perspectiva, 

les investigacions educatives partiran de la importància concebuda als discursos donant 

veu als diferents membres de la comunitat educativa seguint una metodologia on els 

estudis de casos basats en l’observació participant i les entrevistes són el principal 

mètode d’investigació, per apreciar com construeixen i es posicionen els subjectes en el 

complex entramat de relacions. Rodríguez Menéndez (2006) adverteix el grau de 

dificultat per implementar aquest tipus d’estratègies, sobretot en l’etapa d’educació 

infantil. Assenyala Glenda Mac-Naughton (1996 i 2000) com a l’autora més prolífica que 

ha treballat en aquestes etapes. Ella és partidària d’incidir en el joc dels infants, 

proposant l’adulta com a “estimuladora”, com a figura molt més activa en el joc, buscant 

els mitjans per introduir històries alternatives sobre el gènere en el joc. Aquesta autora 

assenyala que els i les mestres haurien de parlar amb els infants de les seves 

preferències amb relació al joc, a les joguines i als companys i companyes de joc, 

estimulant un diàleg que permeti fer evident les seves idees caminant cap a una possible 

reflexió crítica envers elles.   

 

Becky Francis (1999 i 2001) defineix un nou model entre la perspectiva post-

estructuralista i la teoria de la socialització dels rols sexuals, anomenat post-

estructuralisme reconstituït per Rodríguez Menéndez i Peña Calvo (2005). Aquest 

assumeix que els discursos de gènere dominants establerts per l’statu quo tenen un 

major pes en el procés de construcció de la identitat de gènere que els discursos de 

resistència, entenent per resistència la capacitat d’oposició als discursos hegemònics. 

Així, l’autora veu perills en una perspectiva post-estructuralista “rígida”, que “accepta 

l’existència d’una identitat fragmentada i incoherent per voler trencar la narrativa 

feminista” (Francis, 1999, p.388). A partir d’aquí, les seves investigacions educatives 

han estat “un intent de reconciliar els supòsits post-estructuralistes amb la noció de 
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coherència del jo. En aquest sentit fa ús dels conceptes de dualismes de gènere o 

construcció dicotòmica1 per mostrar les formes predominants de masculinitat i feminitat” 

(Rodríguez Menéndez i Peña Calvo, 2005, p.41). L’autora reconeix la capacitat de 

resistència i transgressió dels dualismes de gènere però també reconeix les grans 

dificultats que es presenten en fer-ho, on predomina el discurs dominant. Alhora, aporta 

els límits de la coherència entre el(s) feminisme(s) i el post-estructuralisme, entenent 

que el primer té com a principal objectiu l’explicació de l’estructura sòcio-econòmica i 

simbòlica de la realitat, i el segon com a la de-construcció dels grans relats creats en el 

Modernisme.  

La perspectiva post-estructuralista aporta com a principal crítica a la Modernitat el 

concepte de de-construcció de Jacques Derrida (Zambrini i Iadevito, 2009) des del qual 

es qüestiona la racionalitat occidental basada en esquemes binaris i etnocèntrics. Per la 

seva part, també les teories feministes han treballat amb aquest concepte, en la de-

construcció de les categories de sexe i gènere. Un exemple en són les teories de Judith 

Butler i de Teresa De Lauretis, que, com Zambrini i Iadevito (2009) anuncien, 

condueixen a pensar en una subjectivitat generalitzada, en la qual intervenen tant la 

dimensió discursiva com la dimensió de les pràctiques concretes dels subjectes. Des 

d’aquest plantejament les autores es refereixen a “una noció de subjectes com a 

producte de l’experiència històrica, entenent la construcció identitària com a producte 

relatiu a un context sociocultural” (Zambrini i Iadevito, 2009, p.170). Així, el gènere, tal 

com diu Missé, “és una vivència subjectiva i particular, a la vegada que és una 

experiència col·lectiva que es construeix socialment” (Missé, 2018, p.46). Defugint de 

les essències naturals, la construcció del gènere dependria de la cultura, el llenguatge i 

els missatges que es reben des de la infància.  

 

3.2 Investigacions anteriors  

Existeixen investigacions fetes en el marc de la perspectiva post-estructuralista 

reconstituïda en escoles d’educació infantil (Francis, 1997a, 1997b, 1998, 1999, 2001; 

Mac-Naughton, 1996 i 2000; Lyttleton-Smith, 2019). Aquestes intenten donar respostes 

a alguns interrogants com ara quins són els mitjans a través dels quals nens i nenes es 

resisteixen o acomoden als discursos dominants sobre el gènere, com es comporten els 

infants quan escullen entre discursos dominants o alternatius, o bé quins aspectes de 

 
1 Francis utilitza dualismes de gènere i construcció dicotòmica com a conceptes sinònims i els defineix seguint l’assumpció 

social oposada de les identitats de gènere segons les categories home/dona o nen/nena (Francis, 1997b). Així, aquestes 
serien construïdes al marc del sistema capitalista-patriarcal dictant codis i pràctiques socials travessades per una 
dicotomia de gènere rígida. Ara bé, seguint a Francis (citada per Rodríguez Menéndez i Peña Calvo, 2005, p.41), aquesta 

reconeix que les fronteres de gènere es poden creuar tot i que reconeix les grans dificultats que es presenten per fer-ho 
posant èmfasi en la persistència del discurs dominant.  
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l’ordre social estan influint perquè escullin o rebutgin un discurs o altre (Davies, 1994). 

Jennifer Lyttleton-Smith (2019) ha estudiat, en la línia d’aquesta perspectiva, com 

l’entorn contribueix a les experiències de configuració dels gèneres en educació infantil. 

Els seus estudis focalitzen dues àrees específiques de l’espai escolar, argumentant que 

aquestes àrees i els seus objectes poden donar suport o desafiar els rols de gènere 

tradicionals depenent de les condicions materials-discursives que es donen en l’espai 

físic-temporal. L’autora aporta una visió globalitzadora entenent el discurs com a 

quelcom que es dona en el fet material i el fet simbòlic:  

By treating gender and gendered subjectivities as temporally emergent rather than 

pre-existing in children’s experiences, we move away from understandings of 

children as passive sponges for discourse, and instead locate them in dynamic 

entanglement with a variety of human and non-human ‘others’ with which they play 

and tussle in producing gendered early childhoods. (Lyttleton-Smith, 2019, p.667) 

 

Lyttleton-Smith aplica una perspectiva post-humanista i post-estructuralista, basada en 

l’anomenada “agència realista” de Barad (2003), que busca transcendir les categories 

binàries de materialitat/discurs i humà/no humà. Aquest enfocament es basa en la teoria 

de la performativitat de Butler per construir una agència de fer i fer que engloba aquestes 

categories. Així, Barad entén l’agència com a “una qüestió d’intervenció, de fer, i no com 

a quelcom que es té” (Lyttleton-Smith, 2019, p.659). Aquesta agència, doncs, es veurà 

promoguda per les interaccions entre éssers humans, objectes i/o discursos. La 

investigació revela punts en què l’aparició del gènere binari va ser subvertida o 

fomentada. A partir de l’observació participant l’autora conclou que el fet de proporcionar 

diversitat d’objectes, espais d’aprenentatge i joc, i intervencions per part de l’educadora 

que promoguin el diàleg entre els infants i els materials, permet als infants accedir a una 

diversitat d’experiències subjectives, incloses aquelles que desafien la normativitat dels 

estereotips de gènere.  

 

D’acord amb aquesta línia d’investigació, Glenda Mac-Naughton (1996 i 2000) realitza 

l’estudi dels objectes estereotipats i sovint classificats com a sexistes en escoles 

d’infantil i primària, com per exemple ho és la Barbie. L’autora fa una crítica a la 

prohibició d’aquest tipus de materials per part de certs sectors educatius, ja que 

considera que prohibint aquest tipus de materials no es podrà desafiar mai, per si sol, la 

manera d’entendre el gènere, els desitjos i els rols dels infants. Diu que per desafiar els 

aprenentatges de les categories de gènere binàries i fixes “es necessita reconstruir els 

efectes de poder dels rols de gènere en els discursos de masculinitat i feminitat, 

permetent en els infants entendre’s a ells mateixos i als altres” (Mac-Naughton, 1996, 
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p.22). Així, aquests objectes podrien ser útils per entendre com es relacionen els infants 

amb aquests, alhora que entendre com construeixen la pròpia identitat de gènere en 

relació amb els discursos i la materialitat.  

 

Becky Francis (1997a, 1997b, 1998, 1999, 2001) examina l’impacte de les interaccions 

humanes en les construccions de gènere en els infants. Els resultats donen suport a 

l’argument de Foucault pel que fa a l’existència de resistència, encara que en la majoria 

d’interaccions es doni lloc a rols de poder en nens. A partir de jocs de rol analitza la 

repartició de papers i realitza entrevistes demanant l’argument dels infants en la seva 

tria. Utilitza el mètode semi-experimental i experimental, agrupant per una banda, grups 

mixtes, i per altra, grups no mixtes. En aquests analitza les diferències d’interaccions en 

els grups de discussió, on en els grups no mixtes observa que sorgeixen alguns efectes 

transgressors per part de les nenes. En canvi en els grups mixtes sovint apareixen 

discursos on els rols de gènere són normatius.  

 

Aquests estudis configuren un entramat d’investigacions que parteixen de la importància 

de la de-construcció dels discursos imperants en la societat. Critiquen com la mera 

exposició de models no estereotipats o l’assoliment de la igualtat d’accés als materials i 

espais, no permeten, per si mateixes, que els infants transgredeixin els rols de gènere, 

entenent transgredir com l’acció de traspassar la frontera rígida entre gèneres i els rols 

tradicionals de masculinitat i feminitat, com a categories que limiten les possibilitats de 

ser de les persones. Així, reconeixent els processos discursius com a determinants en 

les formes de pensar, sentir, actuar, i com a constitutives del que és normal, acceptable 

i desitjable, “utilitzen l’estratègia de la de-construcció a partir del diàleg, lectura, 

descoberta i exploració per a generar espais de resistència” (Rodríguez Menéndez, 

2006, p.82). En aquest sentit, en la present investigació es pretén analitzar els discursos 

de les mestres acompanyants dels grups al LAB 0_6 cap a les interaccions dels infants 

en dues propostes estereotipades, entenent que aquestes propostes poden generar una 

comprensió de la construcció de les identitats en els infants. Així mateix, també 

s’analitzen les reaccions dels infants davant les intervencions de les mestres, partint de 

la idea que els infants podran respondre segons la socialització hegemònica o no.  

 

3.3 Propostes de ciència en espais de lliure elecció  

La ciència, seguint a Sanmartí (2006), forma part de la cultura de la humanitat. Aquesta 

es dedica a esbrinar com funciona el món natural i els canvis que es produeixen en ella 

en la interacció amb l’activitat humana, i en funció del coneixement que construeix 

prendre decisions sobre com actuar. Així, com totes les formes culturals, la ciència 
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“genera unes emocions, unes pràctiques, unes regles de raonament, un llenguatge 

específic i unes actituds i valors.” (Sanmartí, 2006, p.4). Per tant, en l’aprenentatge de 

les ciències s’interrelacionen interessos, mètodes d’exploració, observació i 

experimentació, estratègies de raonament i prova, d’organització, de comunicació i uns 

valors, fent-se evident com l’enfocament d’aquest aprenentatge tindrà incidència en la 

manera com es posa a l’abast i s’acompanya la ciència en els infants. Investigacions 

recents (Osborne, 2014) apunten a un canvi d’enfocament en la manera d’ensenyar la 

ciència: d’ensenyar la ciència com a indagació a ensenyar la ciència com a pràctica, i 

proposen un model d’intervenció a educació infantil i primària basat en 3 fases (Pedreira 

i Márquez, 2016):  

- Experiència, és a dir, l’adquisició de l’experiència directa com a la base sobre la 

qual es construeixen idees i teories.  

- Explicitació, entesa com l’exposició de les idees subjacents a l’experiència 

evidenciant les teories latents dels infants.  

- Evolució, com a tercera fase, en la qual se cerca un canvi en les maneres de 

pensar en els infants.  

Pedreira i Márquez (2016) anuncien que aquest model d’intervenció es facilita en espais 

on es genera coneixement. Un exemple d’aquests són els espais de ciència de lliure 

elecció on es fomenta l’experiència directa amb fenòmens naturals, l’explicitació d’idees 

i, en menor mesura a causa d’aspectes temporals, l’evolució en les maneres de pensar 

en els infants.  

Aquest enfocament en el model d’aprenentatge de la ciència deriva d’una visió d’infant 

capaç, és a dir, com a persones amb peculiaritats pròpies, negant una visió d’infant 

observant-ne només les seves limitacions. Alhora, també deriva d’una idea de ciència 

“viva i participativa, que evoluciona amb la societat, que ens serveix per interpretar el 

món i alhora per prendre decisions sobre la nostra actuació en aquest món.” (Feu i 

Pedreira, 2005, p.2). Per tant, un espai de ciència de lliure elecció serà un espai de 

curiositat, on la tria de les propostes permetrà l’experiència directa i autònoma, on 

l’aprenentatge està en constant diàleg amb el món complex i incert; un espai de 

comunicació, on la interacció amb els materials, amb un/a mateix/a i amb els/les altres 

portarà a un procés de contrastació de punt de vista; i un espai de recerca, on l’actitud 

de les persones dins l’espai sigui un procés de diàleg entre el fer, el pensar i el 

comunicar. Aquests espais doncs, seran espais on es respectin els ritmes de creixement 

dels infants, convertint-se en ambient on es promou el valor de la diversitat.  
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La comprensió d’infant capaç i de ciència viva i participativa aporta a la creació d’espais 

on es fa possible la construcció de les identitats. Espais, tal com diu Gené et al. (2004) 

on és possible posar en qüestió pensaments, experiències, prejudicis, etc. Les activitats 

humanes que es fomenten en els espais de ciència de lliure elecció promouen la 

construcció de coneixement que fa possible el desenvolupament de les pròpies 

identitats. Tenint en compte, doncs, la ciència com un ens subjectiu i parcial construït 

per factors socials i ideològics, el repte anirà encaminat a anar desarrelant la perspectiva 

androcèntrica de la ciència. Des d’una perspectiva feminista post-estructuralista, la 

necessitat rau a detectar “les formes implícites del sexisme en la ciència posant en dubte 

la construcció dels dualismes de gènere en els models socialment establerts de 

masculinitat i feminitat” (Solsona, 2011, p.151) i això implica consensuar què s’entén per 

ciència i com s’ha d’aprendre.  

D’aquesta manera, la creació d’espais d’aprenentatge hauria d’anar acompanyada de la 

revisió del currículum ocult present en aquests espais: el model de ciències, les 

interaccions dels infants amb les propostes i entre ells mateixos, i les expectatives de 

les persones adultes que acompanyen l’espai. La present investigació es focalitza en 

aquest darrer aspecte, que fa referència al paper de les persones adultes que 

acompanyen l’espai, i més en concret, als seus discursos, i a les reaccions dels infants 

davant les seves intervencions.  

Pel que fa al model de ciència, com ja s’ha mencionat, la idea de ciència viva i 

participativa aniria lligada amb un procés de construcció de coneixement amb diàleg 

entre les experiències, les explicitacions i les evolucions en el canvi de maneres de 

pensar, i al mateix temps, construint constantment les identitats de les persones 

presents en l’ambient.  

Pel que fa a les interaccions dels infants amb les propostes i entre els mateixos infants, 

Solsona (2011) ha aportat documentació respecte a les diferències d’acció per raó de 

gènere en ciència. L’autora observa diferències d’acció entre nens i nenes, sent les 

nenes generalment qui participen del joc simbòlic, reproduint escenes de comunicació i 

relació i afavorint una sèrie d’habilitats necessàries per educar l’observació, l’empatia, 

la cura de les persones i la gestió del benestar personal, elements necessaris per 

construir un determinat model de ciència. En canvi, generalment els nens manifesten 

una clara tendència a passar a l’acció abans de qualsevol observació, afavorint 

l’experiència directa en relació amb habilitats com el moviment, l’exploració i les 

hipòtesis en acció. Així, en la interacció amb les propostes de ciència es poden posar 
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en evidència la construcció de models de relacions entre els mateixos infants, entre els 

infants i les propostes i entre infants i persones adultes.  

Pel que fa a les expectatives cap als infants de les persones que acompanyen l’espai 

de ciència, aquestes es concreten en les maneres de dirigir-se, de parlar, de proposar, 

de fer preguntes als infants. En el següent apartat s’exposa una explicació més deta llada 

del paper de la persona adulta en els espais de ciència de lliure elecció.  

3.4 El paper de la persona adulta  

Com ja s’ha dit, la construcció del coneixement i, en conseqüència, de la identitat, es 

negocia constantment a través de les pràctiques discursives. Aquestes són causades 

per la disposició dels materials en l’espai, l’organització d’aquest i sobretot de les 

maneres de parlar de les persones. És en aquest últim aspecte on la persona adulta que 

acompanya l’espai de ciència esdevé clau per a la construcció d’un model de ciència i 

de desenvolupament de les identitats de les persones. Així, reconeixent que hi ha 

discursos que estan més o menys disponibles en funció de la categoria de gènere 

assignada, les intervencions de les persones adultes en l’espai de ciència podran ser 

diferents en funció del sexe dels infants.  

Es parteix de l’anàlisi dels tipus d’intervenció de la persona adulta en espais de ciència 

que fa Pedreira (2018), que es concreten a partir de dues dimensions. Per una banda, 

el nivell d’aportacions de coneixement de la intervenció, és a dir, l’opció de la persona 

adulta d’aportar-hi idees, coneixements, o de mantenir-se’n al marge, i per altra banda, 

la sintonia amb l’infant, és a dir, tenint en compte la manera d’actuar d’aquest. L’autora 

posa en relació les dues dimensions i obté quatre tipus estàndards d’intervencions 

(Pedreira, 2018, p.10-11):  

- La intervenció que ignora, és a dir, quan la persona adulta passa totalment de 

l’acció de l’infant.  

- La intervenció que imposa, quan la persona adulta pren la iniciativa de l’infant 

aportant informació a aquest però sense respectar el seu camí iniciat.  

- La intervenció que escolta, és a dir, centrada a donar les oportunitats als infants 

perquè explorin per ells mateixos però evitant obrir nous camins o aportar 

informació desconeguda.  

- La intervenció que dialoga, és a dir, que valora l’oportunitat d’introduir noves vies 

a l’acció de l’infant però des del respecte cap a ell.  

Així, l’eficàcia d’un tipus o altre d’intervenció vindrà marcada per la resposta que 

comporta en els infants. De manera semblant a l’anàlisi de les intervencions, es 
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plantegen dues dimensions que ajuden a definir la resposta dels infants. D’una banda, 

les contestes dels infants segons la iniciativa, és a dir, des de les que només segueixen 

les indicacions d’altra gent a les que són autònomes. D’altra banda, segons la incidència 

en el diàleg amb el coneixement, és a dir, valorar si les respostes fan més o menys 

intens el contacte amb la situació educativa (Pedreira, 2018, p.12):  

- Resposta neutra, en què no es veu afectada per la intervenció de la persona 

adulta.  

- Resposta obedient, en què s’augmenta el diàleg amb la situació educativa però 

a costa de rebaixar la iniciativa de l’infant.  

- Resposta reactiva, aquella en què la iniciativa comporta el rebuig a la intervenció 

i que, per tant, no augmenta el diàleg amb el coneixement.  

- Resposta activa, en què augmenta el diàleg amb el coneixement des de la 

iniciativa personal de l’infant.  

Veient la resposta activa com al tipus de resposta que genera un respecte pel 

desenvolupament dels infants en relació amb el diàleg amb el coneixement, segons 

Pedreira (2018) les intervencions que escolten i que dialoguen semblarien les que poden 

aportar respostes actives per part dels infants. Tenint en compte, que les persones 

aprenen de les interaccions socials amb el medi, semblaria lògic un estil d’intervenció 

que dialoga amb el coneixement i amb les persones. En el present treball, s’han 

investigat els tipus d’intervenció de les mestres i les conseqüents respostes dels infants 

en dues propostes estereotipades en clau de gènere, tenint present que les 

intervencions i respostes que promouen el diàleg amb el coneixement des de la iniciativa 

personal de l’infant podrien facilitar la transgressió i de-construcció de les categories de 

gènere en els infants.  

Per a arribar als tipus d’intervencions descrits, els seminaris d’investigació de l’equip de 

professionals del LAB 0_6 parteixen de la següent classificació, útil per a investigacions 

en aquesta línia:  

Intervencions afectivo-emocionals 

Reforç positiu: L’adult valora positivament a l’infant o a les seves accions. 

• Felicita l’infant: Elogia a l’infant (és a dir, a la persona en si mateixa) dient “Molt 

bé, ho fas fet genial”, etc.  

• Valora l’acció de l’infant: L’adult posa èmfasi a l’acció de l’infant per afavorir la 

continuïtat en la situació d’aprenentatge o ajudant a reflexionar. Per exemple, 

dient “Ho has aconseguit, com ho has fet?”, “Continua així”, etc.  
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Reforç negatiu: L’adult valora negativament a l’infant o a les seves accions. 

• Recrimina a l’infant: Retrau a l’infant (és a dir, a la persona en si mateixa) dient-

li per exemple, “Ho has fet malament, has fallat, no ho fas bé”, etc.  

• Reprotxa l’acció de l’infant: L’adult recrimina l’acció de l’infant dient-li per 

exemple, “Així no, d’aquesta manera no”, etc.  

Intervencions d’instrucció  

• Dona ordres a l’infant: L’adult li diu què i com ho fa de fer. Per exemple, a la 

proposta de les rampes li diu on ha de col·locar les peces de fusta per tal que la 

bola segueixi el camí indicat per l’adult.  

• Resol el repte: L’adult explica a l’infant com solucionar el repte de la proposta o 

soluciona el repte. Per exemple, en la proposta de les rampes l’adult diu a l’infant 

“Per aquesta rampa baixa més ràpidament perquè la fusta està més inclinada”.    

Intervencions de suport a la introducció de nous coneixements 

• Aporta algun contingut amb relació a la proposta.  

• Relaciona la proposta amb experiències compartides prèvies o amb la vida 

quotidiana de l’infant. 

• L’adult actua de model: L’adult sense dir res i paral·lelament al fer de l’infant, 

realitza una acció per tal de suscitar l’interès de l’infant, és a dir, que l’infant 

l’observi i si vol, l’imiti.  

• Proposa o augmenta un repte: Per exemple, en la proposta de la “Trajectòria de 

la bola”, quan l’infant ha creat un camí amb èxit l’adult treu una de les peces per 

generar un nou repte per controlar aquesta trajectòria. 

Intervencions de reflexió 

• Fa preguntes que provoquen que l’infant reflexioni sobre la proposta o sobre 

l’acció duta a terme. Per exemple, “I tu que creus que és? / Com creus que...? / 

M’expliques...”. 

• Repeteix les paraules o l’acció de l’infant destacant un aspecte considerat 

rellevat o sobre el qual vol fer reflexionar. 

4. Metodologia   

La investigació ha seguit una metodologia mixta basada en un procés de recollida, 

anàlisi i vinculació de dades quantitatives i qualitatives. Així, s’ha dut a terme una 

primera fase d’investigació amb un enfocament quantitatiu, en què s’han observat les 

interaccions de nens i nens en dues propostes del LAB 0_6, així com les intervencions 
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de les mestres en elles, cercant les diferències de participació quantitatives. Per a 

realitzar aquesta primera fase s’ha partit de les aportacions de les investigadores del 

LAB 0_6, la qual se’ls ha demanat si actualment existeixen propostes estereotipades 

per raó de rols de gènere2. La resposta de les investigadores ha estat afirmativa indicant 

dues propostes: “Les llavors” i “Rampes i cotxes”. Aquesta observació ha servit per 

validar les aportacions de les investigadores i escollir les variables a investigar en la 

posterior fase. La metodologia de caràcter quantitatiu ha permès comprovar les 

diferències de participació de nens i nenes per raó de gènere en una proposta i altra. 

Alhora, ha permès evidenciar les diferències d’intervencions en les mestres en una 

proposta i altra, també, per raó de gènere.  

D’acord amb els resultats de la primera fase, s’ha elaborat una segona fase 

d’investigació amb l’objectiu de realitzar un treball descriptiu de caràcter qualitatiu, 

analitzant la freqüència i tipus d’intervencions de les mestres de les escoles que visiten 

el LAB 0_6 davant les propostes clarament estereotipades per raó de rols de gènere, i 

les conseqüents reaccions dels infants davant aquestes intervencions. S’ha escollit el 

mètode qualitatiu amb l’objectiu de realitzar un treball descriptiu de la capacitat dels 

infants de transgredir els rols de gènere hegemònics en dues propostes estereotipades, 

basant-se en els discursos de les seves mestres, amb qui ja existeix una relació. Així, 

s’ha donat importància a la figura d’observadora externa amb l’objectiu d’esbrinar els 

discursos de les mestres i les condicions materials que poden promoure o limitar la 

transgressió de les categories de gènere en els infants. Partint de la importància dels 

discursos en la construcció de les identitats, es busca observar els diferents tipus 

d’intervenció de les mestres i les conseqüents respostes dels infants en les propostes 

de “Les llavors” i “Rampes i cotxes”. Per a aquesta segona fase d’investigació es 

necessitava establir una sèrie d’ítems d’observació, i s’ha cregut convenient seguir els 

criteris marcats per l’equip d’investigació del LAB 0_6 assenyalats prèviament3.  

4.1 Fases metodològiques 

La investigació consta de dues fases: en la primera fase, l’objectiu ha estat observar el 

nombre d’infants llegits per la investigadora en les categories de gènere nen/nena que 

participaven de cada proposta: “Les llavors” i “Rampes i cotxes” i les intervencions que 

 
2 En el marc social i cultural existent s’entén per propostes estereotipades per raó de rols de gènere aquelles que 
contenen elements materials i simbòlics que poden promoure un biaix de gènere en la seva participació. En concret, a 

“Les llavors” i “Rampes i cotxes” se’ls pot atribuir una sèrie d’accions i associacions lligades als rols de gènere, com els 
estris de cuina o accions tranquil·les, sensibles o detallistes lligades a la feminitat a “Les llavors” i els cotxes o accions 
mogudes o de competició lligades a la masculinitat a “Rampes i cotxes”.  
3 Segons Pedreira (2018), tipus d’intervencions en les mestres: Intervencions afectivo-emocionals: felicita l’infant, valora 

l’acció, recrimina l’infant i reprotxa l’acció; Intervencions d’instrucció: dona ordres i resol el repte. Intervencions de suport 

a la introducció de coneixements: aporta contingut, relaciona amb experiències, actua com a model i proposa o augmenta 
repte; Intervencions de reflexió: fa preguntes sobre proposta o acció i repeteix les paraules o acció destacant un aspecte. 
Tipus de respostes en els infants: resposta activa, neutra, obedient i reactiva.  



Sara Mas Rincón  

Curs 2019-2020  
Treball de final de Grau en Educació Infantil 

 

16 
 

feien les mestres acompanyants en aquestes, amb l’objectiu de comprovar si existia una 

clara diferència de participació dels infants i de les intervencions de les mestres en les 

dues propostes per raó de gènere. A partir dels resultats de la primera observació 

(Annex 2), la segona fase d’investigació s’ha centrat en les intervencions de les mestres 

i les respostes dels infants davant aquestes, en la interacció en les dues propostes. En 

aquesta segona fase s’han volgut analitzar les diferències d’intervenció que realitzen les 

mestres segons si es troben en la proposta de “Les llavors” o en la proposta de “Rampes 

i cotxes”, i segons si es dirigeixen a nenes o nens.  

4.2 Instruments de mesura  

Per a dur a terme el treball de camp, basat en observacions de caràcter quantitatiu i 

descriptiu, s’han elaborat graelles d’observació pròpies. En la primera fase s’ha elaborat 

la graella de l’Annex 1. Aquesta primera fase s’ha basat a focalitzar l’atenció en les dues 

propostes descrites comptant el nombre de nenes i nens que participaven en cada una 

i el nombre d’intervencions de les mestres dirigides a les nenes i als nens, en un temps 

determinat (1 hora).   

En la segona fase de l’estudi s’ha elaborat una graella d’observació pròpia (Annex 3 i 4) 

seguint els criteris marcats per l’equip d’investigació del LAB 0_6 (Pedreira, 2018). El 

treball de camp en la segona fase s’ha basat a focalitzar l’atenció en les dues propostes 

descrites i més concretament, observant les intervencions de les mestres, classificar-les 

segons el tipus d’intervenció, i la conseqüent resposta que ha donat l’infant a aquesta. 

D’aquesta manera, cada sessió d’observació ha tingut una durada de 45 minuts i 

l’atenció en les dues propostes ha sigut alternada. El LAB 0_6, al ser un espai que 

ofereix diverses propostes d’acció, permet que no s’acumulin grans quantitats de 

mestres i infants en una mateixa proposta. Així, les observacions s’han pogut donar de 

forma pausada alternant l’observació a “Les llavors” i a “Rampes cotxes” en funció de la 

demanda (intervencions de les mestres a les accions dels infants en les propostes). Per 

cada intervenció que realitzaven les mestres, s’analitzava qualitativament seguint els 

criteris de Pedreira (2018), s’anotava el sexe dels infants a la qual es dirigia aquesta i 

s’interpretava les reaccions verbals i/o d’acció dels infants. Un cop acabada la sessió es 

classificaven les reaccions dels infants tenint en compte, també, els criteris descrits per 

Pedreira (2018): resposta activa, neutra, obedient o reactiva.   

4.3 Context  

El treball de camp s’ha realitzat al LAB 0_6, el centre de descoberta, recerca i 

documentació per a l’educació científica de les primeres edats de la UVic-UCC. El LAB 

0_6 té tres línies d’actuació que funcionen en paral·lel: la recerca educativa, impulsant 
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projectes d’investigació sobre la didàctica de la ciència a les primeres edats; la promoció 

de l’interès per la ciència en les primeres edats a partir de la iniciativa personal en la 

resolució de reptes, la presa de decisions amb intencionalitat i la vivència d’experiències 

positives d’aprenentatge científic; i el suport a la formació inicial i permanent de mestres, 

desenvolupant, alhora, experiències innovadores a dur a terme a les escoles (LAB 0_6, 

UManresa, 2019).   

La investigació s’ha realitzat en les visites d’escoles al LAB 0_6. Les activitats que es 

porten a terme amb les escoles s’estructuren en tres moments diferenciats: un primer 

moment en què es rep al grup i s’inicia una conversa amb la responsable del LAB 0_6 

explicant on són i què veuran. Un segon moment, després d’aquesta trobada en què els 

infants i mestres entren al LAB 0_6 i poden interaccionar amb les propostes d’acció de 

manera lliure i autònoma, alhora que respectuosa amb el material i amb els i les 

companyes. Aquest és un espai no dirigit, en què els infants poden escollir les propostes, 

els companys i companyes de joc i el temps d’acció en cada una de les propostes. 

S’espera de les mestres que acompanyin l’acció dels infants amb una intervenció 

respectuosa. Un cop finalitzat el temps dins del LAB 0_6, es realitza una segona 

conversa amb la responsable del LAB 0_6 i el grup-classe posant en comú les idees i 

experiències viscudes.  

El treball de camp s’ha focalitzat en el segon moment, l’espai d’acció lliure i autònoma 

dins el LAB 0_6, i més concretament, en la intervenció de les mestres en l’acció dels 

infants en dues propostes. Les dues propostes es detallen seguidament:   

PROPOSTA 1: LES LLAVORS  

 

Imatge 1. Proposta “Les llavors”. Font pròpia.  

La proposta es troba a l’entrada del LAB 

0_6, en un racó a mà dreta. Consisteix en 

un moble-calaix on a dins troben llavors de 

tres tipus: cigrons, soja i quinoa. Per 

acompanyar la proposta hi ha cabassos de 

diferents mides, així com ralladores i 

coladors. En aquesta proposta es donen 

activitats d’experimentació i observació a 

partir de la interacció amb els materials, 

buscant la relació entre les seves propietats.   
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PROPOSTA 2: RAMPES I COTXES  

 

Imatge 2. Proposta “Rampes i cotxes”. Font pròpia.  

La proposta es troba a l’entrada del LAB 

0_6. Consisteix en un moble amb dues 

rampes de fusta diferents (una llisa i una 

folrada amb una catifa) que es poden 

col·locar a tres alçades diferents, i cotxes 

de fusta que acompanyen la proposta.  

En aquesta proposta es donen activitats 

d’experimentació a partir de la interacció 

amb els materials, buscant la relació entre 

velocitat i propietats dels materials.  

 

El disseny de la investigació és de caràcter transversal, focalitzant l’estudi en un temps 

determinat: en la primera fase de la investigació s’ha estudiat un tota l de 4 grups en 

sessions d’una hora per cada grup. En la segona fase de la investigació s’ha estudiat un 

total de 12 grups en sessions de quaranta-cinc minuts per cada grup, durant un mes 

d’investigació.  

4.4 Mostra  

La mostra escollida per la investigació fa referència a les visites al LAB 0_6 de grups 

d’escoles de Catalunya d’infants de 3 a 6 anys i les mestres acompanyants, en sessions 

d’entre quaranta-cinc minuts i una hora de durada.  

En la primera fase de l’estudi, s’han observat quatre grups de quatre escoles diferents. 

Els quatre centres imparteixen el segon cicle d’educació infantil i primària, i totes quatre 

escoles pertanyen a la província de Barcelona. Pel que fa als infants han participat grups 

de 3, 4, 5 i 6 anys. Així, la primera fase ha tingut una durada de 4 sessions, amb 4 grups 

d’infants d’uns 20 nens i nenes cadascun, i una mitjana d’una o dues mestres en cada 

un. En total, la suma dels quatre grups d’infants ha estat de 89 infants (45 nenes i 44 

nens), i 6 mestres (1 home i 5 dones). Els 

participants observats es detallen a la 

Figura 1.   

 

Figura 1. Nombre de participants observats en la I fase de 

l’estudi. En aquesta es detalla el nombre de participants 

diferenciats pels grups d’observació i el sexe.  
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En la segona fase de l’estudi, com es detalla en la Figura 2 i 3, ha tingut una durada de 

12 sessions, amb 12 grups d’infants d’entre uns 15 i 25 nens i nenes cadascun, i una 

mitjana de tres mestres en cada un. En total, la suma dels dotze grups d’infants ha estat 

de 270 infants d’entre 3 i 6 anys (132 nenes i 138 nens) i 36 mestres (34 dones i 2 

homes). Els centres escolars, com en la primera fase, imparteixen el segon cicle 

d’educació infantil i primària, i tots pertanyen a la província de Barcelona. 

Figura 2. Nombre de participants per grups observats en   Figura 3. Nombre total de participants observats 

la II fase de l’estudi. En aquesta es detalla el nombre              en la II fase de l’estudi, agrupats segons el sexe.  

de participants diferenciats segons el sexe.  

 

4.5 Cronograma de l’estudi  

La investigació s’ha realitzat a partir d’un pla de treball establert que ha anat guiant els 

passos a seguir en el procés de recerca. El primer pas, iniciat el juny de 2019 ha estat 

una lectura a fons de les investigacions existents en la temàtica escollint, així, la idea 

inicial i les hipòtesis de recerca. A partir d’aquí, s’ha definit el context de la recerca, el 

LAB 0_6, fent una aproximació de la mostra. La fase 1, iniciada el novembre de 2019, 

s’ha basat en el disseny i redacció del marc teòric que fonamenta la investigació, així 

com el primer contacte amb el personal del LAB 0_6. En aquest primer contacte s’ha 

compartit la línia i les hipòtesis de la recerca, podent així, establir el disseny de la fase 

1 de l’estudi de camp. Elaborat el material d’observació s’han realitzat les observacions 

que han permès la construcció dels objectius de recerca per a poder establir la fase 2 

de l’estudi.  

En la fase 2, després d’elaborar el material d’observació i de recollida de dades per la 

2a fase, durant el mes de gener s’ha realitzat el treball de camp en què s’ha observat 12 

grups d’infants de 3 a 5 anys d’escoles d’infantil i primària de Catalunya. Posteriorment, 

s’ha dut a terme la fase 3, de sistematització i anàlisi de la informació recollida, durant 

els mesos de febrer i març. A continuació, en la fase 4, s’ha elaborat el document final 
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amb la redacció de la discussió de resultats obtinguts i les conclusions de la investigació, 

així com donant forma als últims detalls. Per últim, durant el mes de maig s’ha elaborat 

la presentació de la investigació en format pòster i s’ha preparat la defensa.  

A continuació es presenta de forma resumida els diferents passos i fases realitzades 

(Taula 1):  

Fase 0: Disseny de la investigació [juny – octubre 2019] 

Lectura de la bibliografia: recull de possibles investigacions realitzades prèviament  

Definició de la idea inicial i hipòtesis de la recerca 

Establiment del pla de treball a seguir  

Definició del context de la recerca  

Fase 1: Elaboració del marc teòric i definició de l’estudi de camp [novembre – desembre 2019] 

Disseny del marc teòric  

Primer contacte amb les investigadores del LAB 0_6  

Disseny i elaboració del material d’observació per la 1a fase de l’estudi de camp  

Realització de les observacions de la 1a fase de l’estudi a 4 grups  

Establiment dels objectius de recerca per la 2a fase de l’estudi de camp  

Disseny i elaboració del material d’observació i recollida de dades per la 2a fase de 

l’estudi de camp  

Fase 2: Treball de camp [gener 2020]  

Recollida de la informació: observacions a 12 grups  

Fase 3: Resultats obtinguts [febrer – març 2020] 

Sistematització i anàlisi de la informació recollida  

Fase 4: Elaboració del document final [març – abril 2020] 

Redacció de la discussió de resultats obtinguts  

Redacció de les conclusions de la investigació  

Elaboració del document final de la recerca 

Fase 5: Disseny presentació [maig 2020] 

Elaboració de la presentació en format pòster  

Preparació i simulació de la defensa  

Taula 1. Cronograma de la investigació. 
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5. Resultats i anàlisi 

5.1 Resultats i anàlisi primera fase  

Els resultats de la primera fase de la investigació (Vegeu Annex 2) es mostren en les 

següents figures:  

 

 

 

 

Figura 4. Nombre d’infants participants en la 

proposta “Les llavors” i nombre d’intervencions 

de les mestres en la proposta segons el sexe 

dels infants.  

 

 

 

 

 

Figura 5. Nombre d’infants participants en la 

proposta “Rampes i cotxes” i nombre 

d’intervencions de les mestres en la proposta 

segons el sexe dels infants.  

 

Els resultats semblen evidenciar una major participació de les nenes en la proposta de 

“Les llavors” i una major participació de nens en la proposta de “Rampes i cotxes”. Pel 

que fa a les intervencions de les mestres, s’observen algunes divergències pel que fa 

als diferents grups. Així, amb aquest conjunt de resultats, ha esdevingut d’interès 

investigar les diferències d’intervenció que realitzen les mestres segons si es troben en 

una proposta o altra i segons si es dirigeixen a nens o nenes. D’aquesta manera, la 

segona fase de la investigació s’ha centrat a observar el discurs que realitzen les 

mestres davant aquestes propostes, estudiant el tipus d’intervenció que predomina en 

una o altra, així com les respostes que realitzen els infants en reacció a les intervencions 

de les mestres.  

5.2 Resultats i anàlisi segona fase 

En la segona fase de la investigació s’han obtingut els resultats (Vegeu Annex 5) 

classificats en els següents tres apartats:  
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5.2.1 Intervencions de les mestres  

El nombre total d’intervencions de les mestres observades ha estat 127. D’aquestes, 73 

s’han donat en la proposta de “Les llavors” i 54 en la proposta de “Rampes i cotxes”. Per 

tant, es pot dir que les mestres han intervingut més en les accions dels infants en la 

proposta de “Les llavors” que en la proposta de “Rampes i cotxes”. Del total 

d’intervencions donades en ambdues propostes, el 57% d’aquestes han anat dirigides 

a nens i el 43% restant a nenes, tal com es detalla en la Figura 6 (Annex 6).  D’aquest 

total d’intervencions, el percentatge en la proposta de “Les llavors” en funció del gènere 

ha estat d’un 55% a nenes i un 45% a nens (Vegeu Figura 7 a Annex 6), i a “Rampes i 

cotxes” ha estat d’un 28% a nenes i un 72% a nens (Vegeu Figura 8 a Annex 6).  

Per a fer més entenedora la lectura de les figures s’ha classificat el tipus d’intervencions 

de les mestres en sigles (Vegeu Taula 2).  

Taula 2. Classificació dels tipus d’intervencions de 

les mestres segons Pedreira (2018) en sigles.  

 

 

 

La freqüència del tipus d’intervencions a cadascuna de les propostes es pot observar en 

la Figura 9 (Annex 6) on aquesta es veu variada segons la proposta. Posant l’atenció en 

cadascuna de les propostes i en funció del sexe dels infants, la freqüència del tipus 

d’intervencions a “Les llavors” es pot observar en la Figura 10:  

 

Figura 10. Freqüència de 

tipus d’intervencions (en 

percentatge) a “Les llavors” 

en funció del sexe dels 

infants.  

 

 

Així, el tipus d’intervenció Fa preguntes (F.P) és la que obté major percentatge en les 

nenes amb un 37,50% del total d’intervencions en les nenes (40). Per contra, Resol 

repte (R.R) i Reprotxa acció (R.A) no hi han estat present en elles. El segon tipus 

d’intervenció més habitual en les nenes ha estat Actua com a model (A.M) amb un 

22,50%, seguit per Proposa repte (P.R) amb un 12,50%. Pel que fa als nens, el tipus 
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d’intervenció més habitual ha estat Actua com a model, amb un 27,27% del total 

d’intervencions a nens, seguit de Fa preguntes (F.P) i Proposa repte (P.R). Pel que fa a 

Relaciona experiències (R.E) es troba només en el cas de nenes, amb un 2,25%.  

La freqüència del tipus d’intervencions a “Rampes i cotxes” es pot observar en la Figura 

11 (Annex 6). Així, el tipus d’intervenció Fa preguntes i Felicita l’infant és el que més es 

troba en les nenes amb un 20% cada una del total d’intervencions en les nenes, seguit 

de Proposa repte i Resol repte amb un 13,33% cada una. Actua com a model no es 

troba en cap intervenció en les nenes. Pel que fa als nens, Fa preguntes també és el 

tipus d’intervenció més habitual amb un 30,77% del total d’intervencions a nens, seguit 

de Proposa repte amb un 20,51%. Relaciona experiències i Reprotxa acció no es troba 

en cap intervenció en els nens. Aporta contingut (A.C) és el tipus d’intervenció que es 

troba més igual en percentatge de nenes i nens (6,67% i 5,13% respectivament).  

5.2.2 Respostes dels infants 

El nombre total de respostes observades ha estat, conseqüentment, el mateix nombre 

que les intervencions de les mestres (127). Així, la freqüència del tipus de respostes 

dels infants a les intervencions de les mestres en ambdues propostes ha estat d’un 

52,75% de respostes actives (sent el 47,27% en nenes i el 56,94% en nens), d’un 

30,71% de respostes neutres (sent el 41,82% en nenes i el 22,22% en nens), d’un 6,3% 

de respostes obedients (sent l’1,82% en nenes i el 9,72% en nens) i d’un 10,24% de 

respostes reactives (sent el 9,09% en 

nenes i l’11,11% en nens) (Vegeu 

Figura 12).  

 

Figura 12. Freqüència del tipus de respostes dels 

infants en ambdues propostes (percentatge) en 

funció del sexe.   

Posant l’atenció en cada proposta, a “Les llavors” (Figura 13 a Annex 6) en la freqüència 

del tipus de respostes de les nenes a les intervencions de les mestres s’observa que la 

resposta activa i la resposta neutra es dona gairebé en igual percentatge (47,50% i 50% 

respectivament). En canvi, la resposta obedient no es troba en cap cas en les nenes. 

Pel que fa a la resposta reactiva el percentatge és del 2,50%. Pel que fa a les respostes 

dels nens, la resposta activa és la que es dona en més freqüència (57,58%), seguida de 

la neutra amb un 33,33%. La resposta obedient en els nens es troba en el 6,06% i la 

reactiva en el 3,03% sent aquesta la més minoritària.  
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A “Rampes i cotxes”, en la freqüència del tipus de respostes dels infants a les 

intervencions de les mestres s’observa que la resposta activa en les nenes és la més 

habitual amb un 46,67%, seguida de la resposta reactiva amb un 26,67% (Vegeu Figura 

14 a Annex 6). La resposta neutra en les nenes té un percentatge del 20% i l’obedient 

es troba en el 6,67%. Pel que fa a les respostes dels nens la resposta activa és 

clarament la més habitual (56,41%), seguida de la reactiva (17,95%). Les respostes 

neutra i obedient es donen en igual percentatge (12,82%).  

Segons els resultats, els tipus de respostes que es donen en major percentatge són la 

resposta activa i la resposta neutra. En la Figura 15 (Annex 6) s’observa que les nenes 

han donat una resposta activa major a “Les llavors” que a “Rampes i cotxes”. En canvi, 

en la Figura 16 (Annex 6) es pot observar com els nens han donat una resposta activa 

major a “Rampes i cotxes”. Pel que fa a la resposta neutra, tal com s’observa a la Figura 

17, aquesta s’ha donat en les nenes en un 87% a “Les llavors” i en un 13% a “Rampes 

i cotxes”. En els nens, aquesta s’ha donat en un 69% a “Les llavors” i en un 31% en 

“Rampes i cotxes” (Figura 18). 

 

 

 

 

 

Figura 17. Percentatge de respostes neutres en les nenes   Figura 18. Percentatge de respostes neutres en 

segons la proposta.      els nens segons la proposta. 

Pel que fa a la resposta obedient, aquesta s’ha donat en les nenes en un 0% a “Les 

llavors” i en un 100% a “Rampes i cotxes” (Figura 19 a Annex 6). En els nens, aquesta 

s’ha donat en un 29% a “Les llavors” i en un 71% en “Rampes i cotxes” (Figura 20 a 

Annex 6). Pel que fa a la resposta reactiva, aquesta s’ha donat en les nenes en un 20% 

a “Les llavors” i en un 80% a “Rampes i cotxes” (Figura 21 a Annex 6). En els nens, 

aquesta s’ha donat en un 12% a “Les llavors” i en un 88% en “Rampes i cotxes” (Figura 

22 a Annex 6).  

5.2.3 Respostes dels infants segons les intervencions de les mestres  

Pel que fa a la resposta activa (Vegeu Figura 23 a l’Annex 6)) aquesta s’ha donat en 

major percentatge en el tipus d’intervenció Fa preguntes tant en nenes com en nens, 

essent la meitat de les respostes en les nenes (50%). En segon lloc, el tipus d’intervenció 

en nenes que ha donat lloc a respostes actives ha estat Proposa repte (26,92%). Actua 
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com a model, Dona ordres, Repeteix paraules, Reprotxa acció, Resol repte i Valora 

acció, no han donat cap resposta activa en les nenes. Pel que fa als nens, la segona 

intervenció que ha possibilitat més respostes actives ha estat Actua com a model 

(27,50%), seguida de Proposa repte (22,50%). Felicita l’infant, Relaciona experiències, 

Reprotxa acció, Resol repte i Valora acció no han donat cap resposta activa en els nens. 

Posant l’atenció en cada proposta, es pot apreciar que els tipus d’intervencions 

segueixen la tendència en els percentatges (Figura 24 i 25 a Annex 6). Pel que fa a la 

resposta neutra, tal com s’observa a la Figura 26, aquesta s’ha donat en major 

percentatge en el tipus d’intervenció Actua com a model en les nenes (39,13%), seguida 

de Fa preguntes i Felicita l’infant en igual percentatge (17,39%). En els nens, el 

percentatge més alt l’obté Felicita l’infant (43,75%), seguida de Valora l’acció (12,50%). 

Reprotxa acció i Relaciona experiències no han aportat cap resposta neutra en cap dels 

dos grups. 

 

 

Figura 26. Percentatge de 

respostes neutres segons el 

tipus d’intervenció en 

ambdues propostes.  

 

Posant l’atenció en cada una de les propostes s’aprecia com aquest tipus de resposta 

no ha estat tan present a “Rampes i cotxes” facilitant la seva aparició amb Felicita l’infant 

en les nenes en el seu total, i amb els nens, juntament amb Dona ordres i Valora acció 

(Figura 27 i 28 a Annex 6).  

Pel que fa a la resposta obedient (Vegeu Figura 29 a Annex 6) aquesta s’ha donat en 

major percentatge en el tipus d’intervenció Dona ordres, sent el seu total en les nenes, 

i en el 71,43% en els nens. Posant l’atenció en cada una de les propostes s’aprecia com 

aquest tipus de resposta no ha estat present en les nenes a “Les llavors”. En els nens, 

a “Les llavors” el tipus de resposta s’ha donat equitativament amb Dona ordres i 

Reprotxa acció. A “Rampes i cotxes” les nenes han donat el 100% d’aquest tipus de 

resposta amb Dona ordres i els nens s’ha donat un 80% amb Dona ordres i la resta amb 

Proposa repte (Figura 30 i 31 a Annex 6). 

Pel que fa a la resposta reactiva (Vegeu Figura 32 a Annex 6) aquesta s’ha donat en 

major percentatge en el tipus d’intervenció Resol repte tant en nenes com en nens. 

Posant l’atenció en cada una de les propostes s’aprecia com aquest tipus de resposta 
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s’ha donat a “Les llavors” amb un valor total en les nenes amb Fa preguntes i en els 

nens amb Proposa repte (Figura 33 a Annex 6). A “Rampes i cotxes” els valors han estat 

repartits amb diversos tipus d’intervenció (Figura 34 a Annex 6).  

6. Discussió   

Autores com Jennifer Lyttleton-Smith (2019) han estudiat, en la línia de la perspectiva 

post-estructuralista reconstituïda, com l’entorn contribueix a les experiències de 

configuració dels gèneres en educació infantil. El seu estudi, focalitzat en dues àrees 

específiques de l’espai escolar, el racó de la llar i el racó del món científic, argumenta 

que aquestes àrees i els seus objectes poden donar suport o desafiar els rols de gènere 

tradicionals depenent de les condicions materials-discursives que es donen en l’espai 

físic-temporal. L’autora aporta una visió globalitzadora entenent el discurs com a 

quelcom que es dona en el fet material i el fet simbòlic. Seguint aquests estudis s’han 

analitzat dues propostes dels LAB 0_6 amb la intenció de poder concloure si aquestes 

poden facilitar la transgressió de les categories de gènere en els infants.  

 

A partir de la primera fase del treball de camp en el LAB 0_6 s’ha pogut comprovar 

l’existència de dues propostes estereotipades en el sentit que generen diferències 

d’acció entre nenes i nens per raó de rols de gènere. En aquesta primera fase s’han 

observat les interaccions de nenes i nens en les dues propostes, així com les 

intervencions de les mestres en elles, posant en evidència les diferències de participació 

de nens i nenes per raó de gènere en les dues propostes, tenint més participació de 

nenes a “Les llavors” i més participació de nens a “Rampes i cotxes”; així mateix, s’han 

donat més intervencions de mestres cap a nenes a la primera proposta i més 

intervencions de mestres cap a nens en la segona proposta. Aquests resultats semblen 

evidenciar les diferències d’acció per raó de gènere en ciència, com estudia Solsona 

(2011), on les nenes majoritàriament participen de propostes que fomenten el joc 

simbòlic, reproduint escenes de comunicació i relació i afavorint una sèrie d’habilitats 

necessàries per educar l’observació, l’empatia, la cura de les persones i la gestió del 

benestar personal, elements necessaris per construir un determinat model de ciència. 

En canvi, generalment els nens manifesten una clara tendència a passar a l’acció abans 

de qualsevol observació, afavorint l’experiència directa en relació amb habilitats com el 

moviment, l’exploració i les hipòtesis en acció. Així mateix, les expectatives cap als 

infants per part de les mestres, que es concreten en les seves intervencions, seguirien 

una tendència a promoure aquests espais diferenciats, i és que, com apunta Francis 

(1997a, 1997b, 1998, 1999, 2001), certs discursos estan més disponibles en funció del 

gènere dels infants.  
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Amb aquest conjunt de resultats, ha esdevingut d’interès investigar les diferències 

d’intervenció que realitzen les mestres segons si es troben en una proposta o altra i 

segons si es dirigeixen a nens o a nenes, cercant analitzar si és possible la de-

construcció de les categories de gènere com a rígides en aquestes propostes mitjançant 

els discursos de les mestres. D’aquesta manera, la segona fase de la investigació s’ha 

centrat a observar el discurs que realitzen les mestres davant aquestes propostes, 

estudiant la freqüència i els tipus d’intervenció que predominen en una o altra, així com 

les respostes que realitzen els infants en reacció a les intervencions de les mestres.  

Seguint els estudis de Solsona (2011), on evidencia diferències d’acció per raó de 

gènere en la ciència, s’entén la possible de-construcció de les categories de gènere 

quan s’observen respostes no esperades per aquestes. Així, segons les aportacions de 

Pedreira (2018) amb el tipus de resposta que es donen en els infants quan intervenen 

els i les adultes als espais de ciència de lliure elecció, en la proposta de “Les llavors”, 

on la participació de nenes és major a causa del biaix de gènere, la resposta que 

aquestes donarien, generalment, a les intervencions de les mestres podria ser aquella 

que activaria el diàleg amb el coneixement i promouria l’autonomia en les seves accions, 

la resposta activa, reconeixent-se com a vàlides en ser espai de confort per al rol de 

gènere assignat. Al mateix temps, també es donaria lloc la resposta neutra com a 

resposta autònoma. Per contra, generalment els nens presentarien una resposta 

obedient i/o reactiva, en ser espai de desconfort pel rol de gènere assignat, on no es 

promouria l’autonomia. Per aquesta raó, en la proposta de “Rampes i cotxes” serien els 

nens, generalment, qui donarien una resposta activa i/o neutra, i les nenes qui donarien 

una resposta obedient i/o reactiva.  

En la segona fase de la investigació, primer s’ha observat que no existeixen diferències 

molt significatives pel que fa a la freqüència d’intervencions de les mestres en funció del 

sexe dels infants en la proposta de “Les llavors”, però sí en la proposta de “Rampes i 

cotxes”. Així, es reconeix a “Rampes i cotxes”, com comenta Francis (1997a, 1997b, 

1998, 1999, 2001) que certs discursos estan més disponibles en funció de si l’infant és 

reconegut com a nen o com a nena. En canvi, a “Les llavors” els discursos resultarien 

estar més igualats en funció del gènere dels infants. Aquest fet podria venir justificat pel 

tipus de proposta i l’observació participant de les mestres, on aquesta ha estat més 

freqüent que a “Rampes i cotxes”, permetent acostar-se a les conclusions elaborades 

per Lyttleton-Smith (2019) en què els rols de gènere hegemònics són, a vegades, 

subvertits o fomentats, a partir de proporcionar diversitat d’objectes, espais 

d’aprenentatge i joc, i intervencions per part de l’educadora que promoguin el diàleg 

entre els infants i els materials. L’autora argumenta que aquest conjunt de factors pot 
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permetre als infants accedir a una diversitat d’experiències subjectives, incloses 

aquelles que desafien la normativitat dels estereotips de gènere.  

Pel que fa al tipus d’intervenció més recurrent, aquesta ha estat Fa preguntes en les 

dues propostes i dirigides a ambdós sexes. Això podria ser degut a la influència de 

l’espai de ciència de lliure elecció com un espai on la tria de les propostes permet 

l’experiència directa i autònoma, el diàleg amb el món complex i incert; i una actitud 

oberta a la interacció amb els materials, amb un/a mateix/a i amb els/les altres portant 

a un procés de contrastació de punt de vista (Feu i Pedreira, 2005). Així, Fa preguntes 

és un dels tipus d’intervencions reflexives que poden generar la capacitat en els infants 

d’introduir noves idees i conceptes, però des del respecte cap a l’autonomia de l’infant. 

En aquest sentit, però, sí que es pot observar com la freqüència d’aquest tipus 

d’intervenció ha estat molt més alta en nenes a “Les llavors” i molt més alta en nens a 

“Rampes i cotxes”. Això podria demostrar, altre cop, com determinats discursos estan 

més disponibles en funció del sexe dels infants i la proposta estereotipada.  

Seguidament s’ha observat que el tipus de resposta més freqüent ha estat la resposta 

activa en ambdós sexes i en ambdues propostes, seguida de la resposta neutra. En el 

primer cas, l’aparició de la resposta activa en els infants podria venir justificada pel tipus 

d’intervenció més recorrent observat, Fa preguntes, ja que com aporta Pedreira (2018) 

les intervencions que escolten i que dialoguen semblarien les que poden aportar 

respostes actives per part dels infants. Pel que fa a l’aparició de la resposta neutra, 

aquesta es justificaria per donar-se en intervencions de caràcter d’introducció de nous 

coneixements o valoratiu en què la iniciativa i el diàleg amb el coneixement es veurien 

més limitats (Pedreira, 2018).  

En aquests dos tipus de respostes s’evidencien diferències significatives en les nenes, 

respecte a la freqüència presentada en funció del sexe i la proposta, donant lloc a la 

confirmació de la hipòtesi en què aquests tipus de respostes per part de les nenes es 

donen en més freqüència en aquells espais socialment assignats en funció del seu 

gènere. Pel que fa als nens, aquests han donat una major resposta activa a “Rampes i 

cotxes”, confirmant la hipòtesi anterior. No obstant això, aquesta no es demostra en la 

resposta neutra, on s’ha donat més a “Les llavors”, i en les respostes obedient i reactiva, 

que es donen en major freqüència a “Rampes i cotxes”. Aquesta tendència pot ser 

deguda al que anuncia Lyttleton-Smith (2019), que el fet de proporcionar diversitat de 

materials i espais d’aprenentatge, i intervencions per part de l’adult/a permet als infants 

accedir a una diversitat d’experiències subjectives permetent desafiar la normativitat 

dels estereotips de gènere.  
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Analitzant els tipus de respostes dels infants en funció dels tipus d’intervencions de les 

mestres es fonamenta que no existeixen diferències significatives en ambdós gèneres 

en el tipus d’intervenció que dona lloc a la resposta activa, a la resposta obedient i a la 

resposta reactiva. En canvi, sí que es donen en les intervencions que han comportat la 

resposta neutra, on Actua com a model ha presentat un alt percentatge de respostes 

neutres en les nenes a “Les llavors”. Aquestes dades semblarien contradir les idees 

aportades per Pedreira (2018) en què exposa que les intervencions que escolten i que 

dialoguen donarien lloc a respostes actives per part dels infants. No obstant això, en els 

espais de confort per al rol de gènere assignat (Solsona, 2011), l’autonomia podria ser 

reforçada, i donar lloc a respostes neutres. A “Rampes i cotxes” aquest tipus de resposta 

en les nenes s’ha donat en la seva totalitat amb Felicita l’infant, una intervenció de tipus 

afectivo-emocional, evidenciant, aquest cop, les aportacions de Pedreira (2018). En els 

nens, en ambdues propostes, s’han donat les respostes neutres en major percentatge 

a partir d’aquest tipus d’intervenció, donant lloc a la confirmació de les aportacions de 

Pedreira (2018).   

Amb els resultats obtinguts s’evidencien certes tendències a la de-construcció de les 

categories de gènere binàries i rígides, aportant respostes no esperades socialment en 

funció del rol de gènere, que podrien informar de la relació entre els materials i els 

discursos a l’abast dels infants com a possibles per a la construcció de les identitats 

promogudes amb el valor de la diversitat. Així, tenint present que les intervencions i les 

respostes que promouen el diàleg amb el coneixement des de la iniciativa personal de 

l’infant poden facilitar la transgressió i de-construcció de les categories de gènere en els 

infants, els resultats poden aportar informació sobre les condicions materials i 

discursives que la podrien promoure o limitar. D’aquesta manera, tenint present el marc 

sistèmic actual, els espais com el LAB 0_6 afavoreixen la perpetuació de pràctiques 

discursives dicotòmiques però, alhora, també poden ser “espais on es generen 

experiències i pràctiques d’agència i resistència dels subjectes” (Trujillo, 2015, p.1531).  

7. Conclusions 

Aquest estudi ha volgut identificar les condicions materials i discursives que es donen 

en dues propostes de l’espai de ciència LAB 0_6 que possibiliten la resistència i la de-

construcció dels dualismes de gènere en els infants establerts en el context 

heteropatriarcal hegemònic. S’ha posat el focus de la investigació en els discursos de 

les mestres en dues propostes estereotipades, on existeixen diferències d’acció per raó 

de rols de gènere entenent aquestes com a espais on es poden subvertir els rols de 

gènere imperants en la societat, alhora que útils per entendre com es relacionen els 
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infants amb aquestes. Així doncs, s’ha volgut estudiar si les propostes de “Les llavors” i 

“Rampes i cotxes” poden facilitar la transgressió i la de-construcció de les categories de 

gènere en els infants amb el suport de les intervencions de les mestres. En aquest sentit, 

s’ha volgut identificar els tipus d’intervenció de les mestres i la seva freqüència cap a 

l’acció dels infants en aquestes propostes, buscant la correspondència entre les 

intervencions de les mestres en les propostes estereotipades en el LAB 0_6 i les 

respostes dels infants en aquestes. 

Mitjançant observacions, aquesta investigació ha extret els tipus d’intervenció de les 

mestres adreçats als infants en les dues propostes, essent Fa preguntes el tipus 

d’intervenció més freqüent, complint l’objectiu 2 de la investigació.  

També s’ha extret que no existeixen diferències significatives en ambdós gèneres en el 

tipus d’intervenció que dona lloc a la resposta activa, a la resposta obedient i a la 

resposta reactiva, però sí a la resposta neutra. En aquesta resposta, les dades 

aportades semblarien evidenciar l’impacte diferenciat segons el gènere dels infants en 

les condicions materials i discursives. Així, en les nenes s’ha observat com en els 

considerats espais de confort es dona un tipus de resposta on l’autonomia es veu 

reforçada, independentment del tipus d’intervenció de les mestres. En canvi en els nens, 

s’ha observat com aquest tipus de resposta no ha variat en funció de la proposta, donant-

se en major percentatge, en aquest cas, per un sol tipus d’intervenció. Aquestes 

troballes permeten assolir l’objectiu 3 de la investigació.  

Per últim, s’han extret evidències de la possible de-construcció de les categories de 

gènere binàries i rígides que poden informar de la relació entre els materials i els 

discursos a l’abast dels infants com a possibles per a la construcció de les identitats 

promogudes amb el valor de la diversitat. Pel que fa a les condicions materials, s’han 

obtingut evidències en l’alt percentatge de respostes obedients i reactives en els nens 

en els espais considerats de confort segons el gènere assignat, i de neutres en els 

espais considerats de desconfort. Pel que fa a les condicions discursives, les 

intervencions de les mestres semblen no variar significativament en tipus, essent la 

intervenció Fa preguntes la més recorrent, però sí que s’observen diferències de 

freqüència en aquest tipus d’intervenció en funció del gènere i la proposta, essent 

aquesta més alta en nenes a “Les llavors” i més alta en nens a “Rampes i cotxes”. 

Aquestes troballes permeten demostrar com determinats discursos estan més 

disponibles en el professorat en funció del sexe dels infants i la proposta estereotipada 

(Francis, 1997a, 1997b, 1998, 1999, 2001). Alhora, però, els rols de gènere hegemònics, 

com aporta Lyttleton-Smith (2019) en les seves investigacions, poden ser subvertits o 
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fomentats a partir de proporcionar diversitat de propostes i intervencions per part de les 

mestres que promoguin el diàleg entre els infants i els materials. Així, la investigació 

descobreix que el conjunt de factors materials i discursius poden permetre als infants 

accedir a una diversitat d’experiències subjectives, incloses aquelles que faciliten la 

transgressió i de-construcció de les categories de gènere, permetent assolir l’objectiu 1 

de la investigació.  

En la present investigació, el nombre d’intervencions de les mestres i les conseqüents 

respostes s’han vist limitades a causa de la diversitat de participació de les mestres 

segons el grup-escola. Així, en posar el focus en dues propostes d’entre les desenes 

presents al LAB 0_6 s’han obtingut diferències en el nombre de resultats dels grups. No 

obstant això, el nombre total ha permès tenir una mostra prou representativa 

d’intervencions. Pel que fa a les respostes dels infants a les intervencions de les 

mestres, la seva categorització ha estat, en certes ocasions, complicada, en limitar-se 

en les observacions de les accions externes i en les seves interpretacions. D’aquesta 

manera, es podria considerar l’observació i categorització de les respostes dels infants 

com a possible camí a seguir explorant i intentant veure l’impacte en les seves vivències 

durant un temps més prolongat, i així poder controlar altres possibles variables que 

poden influir en les seves respostes.  

Per tant, la mirada crítica al currículum ocult del LAB 0_6 i als grups d’escoles conté 

informació per a seguir investigant en les pràctiques que poden fomentar la reproducció 

i la de-construcció de les categories de gènere binàries. Així, tot i considerar que l’estudi 

focalitzat en dues propostes estereotipades ha sigut valuós aportant informació sobre 

com es construeixen les identitats en funció dels espais de confort i de desconfort 

segons el rol de gènere assignat socialment, seria d’interès transferir la investigació dels 

discursos de les mestres i les conseqüents respostes dels infants en la resta de 

propostes del LAB 0_6. D’aquesta manera, es revisarien quines són les possibilitats de 

transgressió de les categories de gènere dels infants en els espais que, d’entrada, no 

s’hi presenta un clar biaix de gènere. També resultaria interessant seguir investigant 

sobre els tipus d’intervenció de les persones adultes que acompanyen els infants al LAB 

0_6, identificant d’on sorgeixen els diferents tipus: diferències segons propostes, segons 

les formacions i processos de reflexió individual i col·lectiva a la pròpia escola, segons 

el gènere de les mateixes mestres, etc., així com estudiant quines són les actuacions de 

les mestres quan es propicien efectes transgressors en nenes i nens, donant lloc a 

realitzar possibles estudis de casos on s’analitzi de forma extensa què es produeix en 

la relació entre infant i adult/a més enllà de la primera intervenció de les mestres i la 

conseqüent resposta dels infants, tal com s’ha investigat en el present estudi. Per últim, 
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també es consideraria important estudiar la transferència d’aquest estudi en altres 

espais d’aprenentatge, investigant l’impacte que produeix en la construcció de les 

identitats l’organització dels espais, dels materials i dels discursos de manera distinta al 

LAB 0_6.  

La realització de la present investigació ha permès evidenciar el model de ciència que 

promou el LAB 0_6 com a ciència viva i participativa on es dona espai a la curiositat, 

autonomia, comunicació i diàleg amb el món, i on es promou la diversitat i el contrast de 

punts de vista. En conseqüència, el model de ciència del LAB 0_6 aniria en consonància 

amb la possible construcció d’identitats de gènere més flexibles. Així, la investigació 

representa una aportació als estudis amb perspectiva de gènere realitzats fins ara al 

LAB 0_6, iniciant un camí en l’exploració dels possibles factors materials i discursius 

que poden permetre als infants accedir a una diversitat d’experiències subjectives. 
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9. Annexos  

9.1 Annex 1  

Observació de la participació dels infants i les intervencions de les mestres en la primera 

fase de la investigació.   

OBSERVACIÓ NÚMERO ____ 

DIA:  

ESCOLA:  

TEMPORALITZACIÓ:  

NENES:                       MESTRA:  

NENS:                         MESTRE:  

TOTAL:  

ÍTEMS OBSERVACIÓ 

PROPOSTA “LES LLAVORS” 

Diferències de participació nenes/nens  Nenes:  

Nens:  

Diferències d’intervenció mestres Intervencions quan hi ha nenes:  

Intervencions quan hi ha nens:  

PROPOSTA “RAMPES I COTXES” 

Diferències de participació nenes/nens Nenes:  

Nens:  

Diferències d’intervenció mestres Intervencions quan hi ha nens:  

Intervencions quan hi ha nenes: 

 

9.2 Annex 2  

Resultats de l’observació de la participació dels infants i les intervencions de les mestres 

en la primera fase de la investigació.  

OBSERVACIÓ NÚMERO 1 

DIA: 21/10/19 

ESCOLA: El Liceu Francès 

TEMPORALITZACIÓ: 10:50-11:50 

NENES: 12                  MESTRA: 1 

NENS: 12                     MESTRE: 1 

TOTAL: 24 

ÍTEMS OBSERVACIÓ 

PROPOSTA “LES LLAVORS” 

Diferències de participació nenes/nens  Nenes: 5 

Nens: 2 

Diferències d’intervenció mestres Intervencions quan hi ha nenes: 2 

Intervencions quan hi ha nens: 0 

PROPOSTA “RAMPES I COTXES” 

Diferències de participació nenes/nens Nenes: 3 

Nens: 7 

Diferències d’intervenció mestres Intervencions quan hi ha nenes: 0 

Intervencions quan hi ha nens: 1 

Nota. Resultats de l’observació número 1 pel que fa a la participació de nenes i nens i les intervencions de 

les mestres en la primera fase de la investigació.  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 2 

DIA: 23/10/19 

ESCOLA: Escola Rellinars  

TEMPORALITZACIÓ: 10:55-11:55 

NENES: 11                    MESTRA: 2 

NENS: 11                       MESTRE: 0 

TOTAL: 22 

ÍTEMS OBSERVACIÓ 

PROPOSTA “LES LLAVORS” 

Diferències de participació nenes/nens  Nenes: 11 

Nens: 7 

Diferències d’intervenció mestres Intervencions quan hi ha nenes: 4 

Intervencions quan hi ha nens: 1 

PROPOSTA “RAMPES I COTXES” 

Diferències de participació nenes/nens Nenes: 10 

Nens: 16 

Diferències d’intervenció mestres Intervencions quan hi ha nenes: 0 

Intervencions quan hi ha nens: 2 

Nota. Resultats de l’observació número 2 pel que fa a la participació de nenes i nens i les intervencions de 

les mestres en la primera fase de la investigació.  

 

OBSERVACIÓ NÚMERO 3 

DIA: 28/10/19 

ESCOLA: Escola Mare de Déu de Montserrat 

TEMPORALITZACIÓ: 11:00-12:00 

NENES: 12                  MESTRA: 1 

NENS: 10                     MESTRE: 0 

TOTAL: 22 

ÍTEMS OBSERVACIÓ 

PROPOSTA “LES LLAVORS” 

Diferències de participació nenes/nens  Nenes: 8 

Nens: 5 

Diferències d’intervenció mestres Intervencions quan hi ha nenes: 1 

Intervencions quan hi ha nens: 0 

PROPOSTA “RAMPES I COTXES” 

Diferències de participació nenes/nens Nenes: 8 

Nens: 11 

Diferències d’intervenció mestres Intervencions quan hi ha nenes: 1 

Intervencions quan hi ha nens: 2 

Nota. Resultats de l’observació número 3 pel que fa a la participació de nenes i nens i les intervencions de 

les mestres en la primera fase de la investigació.  

 

 

 

 



Sara Mas Rincón  

Curs 2019-2020  
Treball de final de Grau en Educació Infantil 

  4a entrega  

 

 

OBSERVACIÓ NÚMERO 4 

DIA: 29/10/19 

ESCOLA: Escola La Ginesta  

TEMPORALITZACIÓ: 10:50-11:50 

NENES: 10                 MESTRA: 1 

NENS: 11                   MESTRE: 0 

TOTAL: 21 

ÍTEMS OBSERVACIÓ 

PROPOSTA “LES LLAVORS” 

Diferències de participació nenes/nens  Nenes: 6 

Nens: 2 

Diferències d’intervenció mestres Intervencions quan hi ha nenes: 1 

Intervencions quan hi ha nens: 0 

PROPOSTA “RAMPES I COTXES” 

Diferències de participació nenes/nens Nenes: 5 

Nens: 11 

Diferències d’intervenció mestres Intervencions quan hi ha nenes: 1 

Intervencions quan hi ha nens: 0 

Nota. Resultats de l’observació número 4 pel que fa a la participació de nenes i nens i les intervencions de 

les mestres en la primera fase de la investigació.  
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9.3 Annex 3  

Graella d’observació en la segona fase d’investigació en la proposta de “Les llavors”, 

tenint en compte les aportacions de Pedreira (2018).  

Nota: Graella d’observació en què es descriuen els diferents tipus d’intervenció (Ítems de la primera 

columna), detallats (Ítems de la segona columna), posant en relació si es realitzen en nenes o nens. En 

l’última columna es podran descriure les respostes dels infants davant les intervencions de les mestres.  

 

OBSERVACIÓ NÚMERO __ 

PROPOSTA: LES LLAVORS  

DIA:  

ESCOLA:  

TEMPORALITZACIÓ:  

NENES:               MESTRA:  

NENS:                 MESTRE:  

TOTAL:  

EDAT:  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS: Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte     

   

   

   

Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut     

   

   

   

Relaciona amb experiències     

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta un repte     

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre proposta 

o acció 

 

   

   

   

   

Repeteix les paraules o acció 

destacant un aspecte 

   

   

   

TOTAL:     
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9.4 Annex 4   

Graella d’observació en la segona fase d’investigació en la proposta de “Rampes i 

cotxes” tenint en compte les aportacions de Pedreira (2018).  

Nota: Graella d’observació en què es descriuen els diferents tipus d’intervenció (Ítems de la primera 

columna), detallats (Ítems de la segona columna), posant en relació si es realitzen en nenes o nens. En 

l’última columna es podran descriure les respostes dels infants davant les intervencions de les mestres. 

OBSERVACIÓ NÚMERO __ 

PROPOSTA: RAMPES I COTXES  

DIA:  

ESCOLA:  

TEMPORALITZACIÓ:  

NENES:               MESTRA:  

NENS:                 MESTRE:  

TOTAL:  

EDAT:  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS: Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte     

   

   

   

Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut     

   

   

   

Relaciona amb experiències     

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta un repte     

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre proposta 

o acció 

 

   

   

   

   

Repeteix les paraules o acció 

destacant un aspecte 

   

   

   

TOTAL:     
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9.5 Annex 5  

Resultats de les graelles d’observació en la segona fase d’investigació.  

OBSERVACIÓ NÚMERO 1 

PROPOSTA: LES LLAVORS  

DIA: 09/01/20 

ESCOLA: Tecnos (Terrassa) 

TEMPORALITZACIÓ: 11’00-11’45 

NENES: 11              MESTRA: 2 

NENS:   15              MESTRE: 0 

TOTAL: 26 

EDAT: 5 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres  X-1*  L’infant agafa l’estri que la mestra li indica. Després la mestra li diu que agafi un altre i ella no l’agafa. Al cap d’uns instants la 

mestra marxa i al cap de cop l’infant també deixa la proposta. Resposta a l’inici obedient i després neutra.  

X-2  La mestra li demana que agafi un estri i provi una acció i l’infant l’ignora. Resposta neutra. 
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*Número d’intervenció/resposta  

Resol el repte     

   

   

   

Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut     

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

X-3  La nena respon a la pregunta formulada amb les seves idees, i s’inicia un diàleg. Resposta activa.  

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 3 3 0  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 1 

PROPOSTA: RAMPES I COTXES  

DIA: 09/01/20 

ESCOLA: Tecnos (Terrassa) 

TEMPORALITZACIÓ: 11’00-11’45 

NENES: 11             MESTRA: 2 

NENS:    15            MESTRE: 0 

TOTAL:  26  

EDAT: 5 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres   X-4 La mestra indica com s’ha d’actuar fent un bon ús del material. Els infants responen rectificant la seva acció. Resposta obedient.  

   

   

   

Resol el repte     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut     

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

 X-5 L’infant dona una resposta a la pregunta de la mestra i la comprova repetint la seva acció. Resposta activa. S’inicia un diàleg.  

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 2  0 2  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 2 

PROPOSTA: LES LLAVORS  

DIA: 14/01/20 

ESCOLA: Francesc Macià (Súria) 

TEMPORALITZACIÓ: 9’50-10’40 

NENES: 7                MESTRA: 1 

NENS:   10              MESTRE: 1  

TOTAL: 17 

EDAT: 4 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut     

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model  X (H)-6  L’infant imita l’acció i comença una interacció amb la proposta tranquil·la, jugant. (Mestre) Activa 

 X (H) -7 L’infant imita l’acció i comença una interacció amb la proposta tranquil·la, jugant. (Mestre) Activa 

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

   

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 2  1 1  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 2 

PROPOSTA: RAMPES I COTXES  

DIA: 14/01/20 

ESCOLA: Francesc Macià (Súria)  

TEMPORALITZACIÓ: 9’50-10’40 

NENES: 7              MESTRA: 1 

NENS: 10              MESTRE: 1 

TOTAL:  17  

EDAT: 4 anys 

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut     

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

   

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 0  0 0  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 3 

PROPOSTA: LES LLAVORS  

DIA: 15/01/20 

ESCOLA: Oriol Martorell (Bcn)  

TEMPORALITZACIÓ: 11’00-11’45 

NENES: 12            MESTRA: 2 

NENS:   5               MESTRE: 0 

TOTAL: 17 

EDAT: 5 anys   

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut     

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

   

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 0 0 0  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 3 

PROPOSTA: RAMPES I COTXES  

DIA: 15/01/20 

ESCOLA: Oriol Martorell (Bcn)  

TEMPORALITZACIÓ: 11’00-11’45  

NENES: 12         MESTRA: 2 

NENS:  5             MESTRE: 0 

TOTAL: 17  

EDAT: 5 anys 

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte     

   

   

   

Aporta contingut  X-8  S’inicia un diàleg amb la mestra. Resposta activa. 
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

X-9  L’infant sembla escoltar amb atenció i fa preguntes a la mestra, donant les seves idees. Resposta activa. 

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

X-10  L’infant respon interactuant amb el material, provant noves accions. Resposta activa. 

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

X-11  S’inicia un diàleg amb la mestra, responent amb paraules i actuant amb el material. Resposta activa. 

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 4 4 0  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 4 

PROPOSTA: LES LLAVORS  

DIA: 20/01/20 

ESCOLA: Ítaca (Manresa)   

TEMPORALITZACIÓ: 10’15-11’00 

NENES: 6                MESTRA: 4 

NENS:   7                MESTRE: 0 

TOTAL: 13 

EDAT: 3, 4 i 5 anys    

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

 X-12 Rectifica la seva acció amb les indicacions de la mestra. Resposta obedient.  

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte   X-13 L’infant continua amb la seva acció sense fer aparentment cas a les indicacions de la mestra. Resposta neutra.  

   

   

   

Aporta contingut   X-14 L’infant sembla escoltar i continua la seva acció. Resposta neutra. 
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

 X-15 L’infant li diu “Si, si” i li agafa de les mans l’objecte que té la mestra. Resposta activa.  

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model   X-16 Observa i comença a actuar amb el material una llarga estona. Resposta activa.  

 X-17 Observa i comença a actuar amb el material una llarga estona. Resposta activa. 

 X-18 Actua imitant-la al principi, i després aporta nova acció. Resposta activa.  

 X-19 Observa i de seguida li agafa de les mans volent imitant-la. Resposta activa.  

Proposa o augmenta 

un repte  

 X-20 Es mostra actiu iniciant la recerca del repte, interactuant amb el material. Resposta activa.  

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

X-21  Observa, li respon i continua fent el que feia. Resposta neutra.  

   

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 10 1 9  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 4 

PROPOSTA: RAMPES I COTXES  

DIA: 20/01/20 

ESCOLA: Ítaca (Manresa)   

TEMPORALITZACIÓ: 10’15-11’00  

NENES: 6           MESTRA: 4 

NENS:  7             MESTRE: 0  

TOTAL: 13  

EDAT: 3, 4 i 5 anys 

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte  X-22  L’infant mira la mestra, atura la seva acció i marxa de la proposta. Resposta reactiva. 
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut   X-23 L’infant escolta la mestra i se’n va de la proposta. Resposta reactiva. 

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model   X-24 S’afegeix a la proposta, imitant l’acció de la mestra a l’inici, per després aportar noves maneres de fer. Resposta activa. 

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

X-25  Respon amb les seves idees i continua buscant el repte. Resposta activa. 

 X-26 Respon amb les seves paraules i continua a la recerca d’aquest repte proposat. Resposta activa. 

 X-27 Mira la mestra i agafa els cotxes. Ho prova, sense verbalitzar res. Resposta activa.  

 X-28 L’infant ho prova, dona la seva resposta i marxa. Resposta reactiva.  

 X-29 Ho prova un, dos i tres cops, respon i marxa. Resposta obedient.  

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

   

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 8 2 6  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 5 

PROPOSTA: LES LLAVORS  

DIA: 24/01/20 

ESCOLA: Joan XXIII (Hostalets de 

Balenyà)    

TEMPORALITZACIÓ: 11’00-11’50 

NENES: 11               MESTRA: 4 

NENS:   14               MESTRE: 0 

TOTAL: 25 

EDAT: 5 anys    

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres   X-30 Respon a l’ordre d’acció i poc després marxa de la proposta. Resposta obedient.  

   

   

   

Resol el repte     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut     

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

X-31  Continua amb la seva interacció amb el material, responent a les preguntes de la mestra. Resposta activa.  

 X-32 Respon “No” i marxa. Resposta reactiva.  

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

X-33  No respon i continua concentrada amb la seva acció. Resposta neutra.  

X-34  No respon i continua concentrada amb la seva acció. Resposta neutra. 

X-35  Inicia un diàleg, explicant què fa i donant idees de perquè els cigrons no passen amb alguns coladors. Activa. 

X-36  Inicia un diàleg, explicant què fa i donant idees de perquè els cigrons no passen amb alguns coladors. Activa. 

X-37  Respon abans de fer accions amb el material. Després d’això comença a interactuar amb la proposta durant una bona estona. 

Interactua amb les dues companyes que hi ha a la proposta. Activa.  

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 8  6 2  



Sara Mas Rincón  
Curs 2019-2020  

Treball de final de Grau en Educació Infantil 

    

 

 

OBSERVACIÓ NÚMERO 5 

PROPOSTA: RAMPES I COTXES  

DIA: 24/01/20 

ESCOLA: Joan XXIII (Hostalets de 

Balenyà) 

TEMPORALITZACIÓ: 11’00-11’50  

NENES: 11          MESTRA: 4 

NENS:  14            MESTRE: 0 

TOTAL: 25 

EDAT: 5 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres   X-38 Respon a l’ordre i marxa. Resposta obedient.  

   

   

   

Resol el repte     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut     

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

 X-39 Respon interactuant amb el material provant noves maneres de fer baixar els cotxes. Resposta activa.  

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 2 0 2  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 6 

PROPOSTA: LES LLAVORS  

DIA: 28/01/20 

ESCOLA: Torredemer (Matadepera) -

Grup 1   

TEMPORALITZACIÓ: 11’15-12’00 

NENES: 12               MESTRA: 3 

NENS:   8                 MESTRE: 0 

TOTAL: 20 

EDAT: 4 anys    

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

X-40  L’infant somriu i continua la seva acció. Resposta neutra.  

X-41  Verbalitza el què fa i continua aportant noves accions. Resposta activa.  

   

   

Valora l’acció  

 

X-42  Mira la mestra i somriu. Resposta neutra.  

X-43  Continua fent la seva acció, aparentment ignorant la mestra. Resposta neutra.  

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte  X-44  Continua la seva acció sense mirar-la. Resposta neutra.   
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut  X-45  Diu “Mira” mostrant què fa a la mestra. Continua fent la seva acció, introduint noves maneres de fer. Resposta activa  

X-46  Se la mira i continua fent l’acció que feia. Resposta neutra.  

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

X-47  Respon posant paraules al què fa, seguint amb la seva acció. Resposta activa 

   

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 8 8 0  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 6 

PROPOSTA: RAMPES I COTXES  

DIA: 28/01/20 

ESCOLA: Torredemer (Matadepera)- 

Grup 1 

TEMPORALITZACIÓ: 11’15-12’00  

NENES: 12         MESTRA: 3 

NENS:  8             MESTRE: 0 

TOTAL: 20  

EDAT: 4 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres   X-48 Fa el que li diu la mestra. Resposta obedient.  

X-49  S’acosta fent cas a les indicacions de la mestra però al cap d’uns segons se’n va. Resposta obedient   

 X-50 Fa l’acció i quan la mestra se’n va, ell també marxa. Resposta obedient.  

   

Resol el repte     

   

   

   

Aporta contingut     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

 X-51 Respon la pregunta de la mestra mostrant allò que fa. Resposta activa.  

 X-52 Mira la mestra i s’anima a participar del joc amb l’altre infant. Resposta activa.  

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 5 1 4  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 7 

PROPOSTA: LES LLAVORS  

DIA: 29/01/20 

ESCOLA: Torredemer (Matadepera)- 

Grup 2     

TEMPORALITZACIÓ: 11’15-12’00 

NENES: 12               MESTRA: 3 

NENS:  11                 MESTRE: 0 

TOTAL: 23 

EDAT: 4 anys    

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte     

   

   

   

Aporta contingut   X-53 Respon anunciant la seva idea del què passa amb la proposta. Resposta activa.  
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model  X-54  Continua fent l’acció que feia. Resposta neutra.  

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

 X-55 Respon aportant informació i ho prova. Resposta activa.  

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

   

   

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

 X-56 Continua amb la seva acció. Resposta neutra.  

   

   

   

TOTAL: 4 1 3  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 7 

PROPOSTA: RAMPES I COTXES  

DIA: 29/01/20 

ESCOLA: Torredemer (Matadepera)- 

Grup 2  

TEMPORALITZACIÓ: 11’15-12’00  

NENES: 12         MESTRA: 3 

NENS:  11          MESTRE: 0 

TOTAL: 23  

EDAT: 4 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

 X-57 Somriu i se’n va. Resposta reactiva  

X-58  Somriu i continua amb la seva acció. Resposta neutra.  

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte  X-59  Mira la mestra i se’n va de la proposta. Resposta reactiva.  

   

   

   

Aporta contingut     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

 X-60 Ho prova. Resposta activa.  

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

 X-61 Respon emocionat verbalitzant el què creu que passarà. Resposta activa.  

X-62  Dona la resposta del què creu que passarà i continua la seva acció modificant-la. Resposta activa.  

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 6 3 3  



Sara Mas Rincón  
Curs 2019-2020  

Treball de final de Grau en Educació Infantil 

    

 

 

OBSERVACIÓ NÚMERO 8 

PROPOSTA: LES LLAVORS  

DIA: 30/01/20 

ESCOLA: FEDAC Súria  

TEMPORALITZACIÓ: 10’15-11’00 

NENES: 16               MESTRA: 3  Totes les intervencions dutes a terme al llarg de l’observació han estat per part de mestres dones.  

NENS:  18                 MESTRE: 1      

TOTAL: 34 

EDAT: 3 i 4 anys    

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte     

   

   

   

Aporta contingut     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model  X-63  Mira la mestra i incorpora la nova acció imitant-la. Resposta activa.  

 X-64 Diu “Alaaa!” exclamant emocionat, i l’imita. Resposta activa.  

X-65  Busca els materials per poder fer l’acció de la mestra, no els troba i ho prova amb altres. Resposta activa.  

X-66  Imita l’acció i al cap de pocs segons se’n va. Resposta neutra.  

Proposa o augmenta 

un repte  

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

   

   

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 4 3 1  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 8 

PROPOSTA: RAMPES I COTXES  

DIA: 30/01/20 

ESCOLA: FEDAC Súria  

TEMPORALITZACIÓ: 10’15-11’00  

NENES: 16         MESTRA: 3 

NENS:  18          MESTRE: 1 

TOTAL: 34  

EDAT: 3 i 4 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

X-67  Marxa de la proposta. Resposta reactiva.  

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

X-68  Marxa de la proposta. Resposta reactiva.  

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut     

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model   X-69 A l’inici imita la mestra i després incorpora noves maneres d’actuar davant la proposta. Resposta activa.  

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

 X-70 Respon amb les seves idees comprovant-ho. Dóna explicacions del perquè passa. Resposta activa.  

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

   

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 4 2 2  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 9 

PROPOSTA: LES LLAVORS  

DIA: 31/01/20 

ESCOLA: Barnola (Avinyó) – Grup 1  

TEMPORALITZACIÓ: 10’45-11’30 

NENES: 11               MESTRA: 4   

NENS:  12                 MESTRE: 0      

TOTAL: 23 

EDAT: 3, 4 i 5 anys    

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres   X-71 Sembla continuar amb el que feia abans, ignorant-la. Resposta neutra.  

   

   

   

Resol el repte     

   

   

   

Aporta contingut     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model   X-72 Imita la mestra i combina amb altres accions. Resposta activa.  

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

 X-73 Sembla ignorar l’aportació de la mestra continuant amb el què feia. Resposta neutra.  

 X-74 Inicia un seguit d’accions a la recerca d’aquest repte. Resposta activa.  

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

X-75  Responen explicant què és el que fan i entre ells es crea un diàleg. Resposta activa.  

 X-76 

 X-77 

X-78  Segueix amb l’acció que feia. Resposta neutra.  

 X-79 Respon amb paraules explicant què fa. Resposta activa.  

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

 X-80 Repeteix les paraules de la mestra emocionat continuant amb la seva acció. Resposta activa.  

   

   

   

TOTAL: 10 2 8  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 9 

PROPOSTA: RAMPES I COTXES  

DIA: 32/01/20 

ESCOLA: Barnola (Avinyó) – Grup 1 

TEMPORALITZACIÓ: 10’45-11’30 

NENES: 11         MESTRA: 4 

NENS:  12          MESTRE: 0 

TOTAL: 23  

EDAT: 3, 4 i 5 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte   X-81 Escolta la mestra i tot seguit se’n va de la proposta. Resposta reactiva.  
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut     

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

 X-82 Respon amb paraules el que creu que passarà i ho comprova, donant lloc a noves accions. Resposta activa.  

X-83  Respon amb les seves idees el què passa, sense comprovar-ho. Resposta activa 

 X-84 Respon amb les seves idees el què passa, sense comprovar-ho. Resposta activa 

 X-85 No respon verbalitzant, ho simbolitza. Resposta activa.  

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 5 1 4  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 10 

PROPOSTA: LES LLAVORS  

DIA: 04/02/20 

ESCOLA: Torredemer (Matadepera) – 

Grup 3    

TEMPORALITZACIÓ: 11’15-12’00 

NENES: 11                MESTRA: 3 

NENS:  11                MESTRE: 0 

TOTAL: 22 

EDAT: 3 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte     

   

   

   

Aporta contingut  X-86  Explica el què creu que passa a la mestra amb les seves paraules. Resposta activa.  
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

X-87  Mira la mestra i aporta nou contingut de l’experiència. Resposta activa. 

   

   

   

Actua com a model  X-88  Imita l’acció de la mestra. Resposta activa.  

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

X-89  Busca el material necessari per resoldre el repte. Resposta activa. 

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

X-90  Indica el què fa la mestra amb gestos. Resposta activa.  

X-91  Respon amb paraules el què creu que passa. Resposta activa.  

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 6 6 0  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 10 

PROPOSTA: RAMPES I COTXES  

DIA: 04/02/20 

ESCOLA: Torredemer (Matadepera) – 

Grup 3 

TEMPORALITZACIÓ: 11’15-12’00  

NENES: 11          MESTRA: 3 

NENS: 11             MESTRE: 0  

TOTAL: 22  

EDAT: 3 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres   X-92 Comenta a la mestra una altra manera de col·locar la rampa i ho prova. Resposta activa.  

 X-93 Continua amb la seva acció anterior. Resposta neutra. 

   

   

Resol el repte   X-94 Marxa de proposta. Resposta reactiva. 
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut     

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

   

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

 X-95 Explica amb paraules el què fa. Resposta activa. 

 X-96 Respon amb paraules i comprova el que creu què passarà. Resposta activa.  

 X-97 Respon amb paraules i comprova el que creu què passarà. Resposta activa. 

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 6 0 6  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 11 

PROPOSTA: LES LLAVORS  

DIA: 05/02/20 

ESCOLA: Virolet (Sabadell)     

TEMPORALITZACIÓ: 11’15-12’00 

NENES: 12                MESTRA: 2 

NENS:  11                MESTRE: 0 

TOTAL: 23 

EDAT: 4 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

   

   

   

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte     

   

   

   

Aporta contingut     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model  X-98  Imita la mestra. Resposta activa.  

X-99  Imita la mestra. Resposta activa. 

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

X-100  Prova amb els nous materials proposats per la mestra. Resposta activa.  

X-101  Verbalitza el què fa i ho justifica, afegint noves accions. Resposta activa.  

X-102  Busca provar el repte amb diferents materials. Resposta activa.  

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

X-103  Marxa de la proposta. Resposta reactiva.  

X-104  Respon amb paraules el què fa. Resposta activa.  

X-105  Respon amb paraules el què fa. Resposta activa. 

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 8 8 0  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 11 

PROPOSTA: RAMPES I COTXES  

DIA: 05/02/20 

ESCOLA: Virolet (Sabadell)  

TEMPORALITZACIÓ: 11’15-12’00  

NENES: 12          MESTRA: 2 

NENS: 11             MESTRE: 0  

TOTAL: 23  

EDAT: 4 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

 X-106 Segueix amb la seva acció anterior. Resposta neutra.  

X-107  Segueix amb la seva acció anterior. Resposta neutra.  

   

   

Valora l’acció  

 

 X-108 Somriu i continua la seva acció anterior. Resposta neutra  

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres   X-109 Prova l’ordre i se’n va de la proposta. Resposta reactiva.  

   

   

   

Resol el repte   X-110  Marxa de la proposta. Resposta reactiva.  

   

   

   

Aporta contingut     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

 X-111 Es disposa a provar diferents maneres de resoldre’l. Resposta activa.  

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

   

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 6 1 5  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 12 

PROPOSTA: LES LLAVORS  

DIA: 07/02/20 

ESCOLA: Barnola (Avinyó) – Grup 2     

TEMPORALITZACIÓ: 10’45-11’30 

NENES: 11                MESTRA: 3 

NENS:  16                MESTRE: 0 

TOTAL: 27 

EDAT: 3, 4 i 5 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

 X-112 Sense mirar la mestra continua amb la seva acció. Resposta neutra.  

 X-113 Sense mirar la mestra continua amb la seva acció. Resposta neutra. 

 X-114 Sense mirar la mestra continua amb la seva acció. Resposta neutra. 

 X-115 Sense mirar la mestra continua amb la seva acció. Resposta neutra. 

Valora l’acció  

 

 X-116 Mira la mestra i somriu continuant la seva acció. Resposta neutra.   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut     

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model   X-117 Agafa els materials alternant l’acció imitativa amb d’altres per iniciativa pròpia. Resposta activa.  

 X-118 Mira la mestra i segueix el què fa ella amb la mirada i amb l’acció. Resposta activa.  

X-119  Mira la mestra i segueix el què fa ella amb la mirada i amb l’acció. Resposta activa.  

   

Proposa o augmenta 

un repte  

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

 X-120 Respon amb paraules sobre el fenomen científic. Resposta activa.  

 X-121 Mira la mestra i continua amb la seva acció. Resposta neutra  

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 10  1 9  
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OBSERVACIÓ NÚMERO 12 

PROPOSTA: RAMPES I COTXES  

DIA: 07/02/20 

ESCOLA: Barnola (Avinyó) – Grup 2  

TEMPORALITZACIÓ: 10’45-11’30   

NENES: 11          MESTRA: 3 

NENS: 16             MESTRE: 0  

TOTAL: 27  

EDAT: 3, 4 i 5 anys  

ÍTEMS  NENES NENS  OBSERVACIONS 

Respostes infants 

Intervenció 

afectivo-

emocional 

Felicita l’infant 

 

 X-122 Somriu i continua amb la seva acció. Resposta neutra 

 X-123 Sense mirar la mestra continua amb la seva acció. Resposta neutra. 

X-124  Somriu i continua amb la seva acció. Resposta neutra 

   

Valora l’acció  

 

   

   

   

   

Recrimina l’infant  

 

   

   

   

   

Reprotxa l’acció 

 

   

   

   

   

Intervenció 

d’instrucció  

Dona ordres     

   

   

   

Resol el repte     
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Intervenció de 

suport a la 

introducció de 

coneixements  

Aporta contingut   X-125 Mira la mestra i es disposa a actuar sobre la proposta. Resposta activa.  

   

   

   

Relaciona amb 

experiències  

   

   

   

   

Actua com a model     

   

   

   

Proposa o augmenta 

un repte  

 X-126 Es disposa a resoldre el repte agafant els materials i actuar en la proposta. Resposta activa.  

   

   

   

   

Intervenció de 

reflexió  

Fa preguntes sobre 

proposta o acció 

 

 X-127 Verbalitza amb les seves idees. Resposta activa.  

   

   

   

Repeteix les paraules 

o acció destacant un 

aspecte 

   

   

   

   

TOTAL: 6 1 5  
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9.6 Annex 6  

Resultats de la segona fase de la investigació en figures.  

 

 

Figura 6. Percentatge de les intervencions de les mestres en ambdues propostes en funció del sexe dels infants.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Percentatge de les intervencions de les mestres a “Les llavors” en funció del sexe dels infants.  
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Figura 8. Percentatge de les intervencions de les mestres a “Rampes i cotxes” en funció del sexe dels infants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Freqüència del tipus d’intervencions (en percentatge) a cada proposta.  
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Figura 11. Freqüència de tipus d’intervencions (en percentatge) a “Rampes i cotxes” en funció del sexe dels 

infants.  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Freqüència (en percentatge) del tipus de respostes dels infants a “Les llavors” en funció del sexe.  
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Figura 14. Freqüència (en percentatge) del tipus de respostes dels infants a “Rampes i cotxes” en funció del sexe. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Percentatge de respostes actives en les nenes segons la proposta.   
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Figura 16. Percentatge de respostes actives en els nens segons la proposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Percentatge de respostes obedients en les nenes segons la proposta. 
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Figura 20. Percentatge de respostes obedients en els nens segons la proposta.  

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Percentatge de respostes reactives en les nenes segons la proposta. 
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Figura 22. Percentatge de respostes reactives en els nens segons la proposta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Percentatge de respostes actives segons el tipus d’intervenció en ambdues propostes.  
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Figura 24. Percentatge de respostes actives segons el tipus d’intervenció a “Les llavors”.    

 

 

 

 

 

Figura 25. Percentatge de respostes actives segons el tipus d’intervenció a “Rampes i cotxes”.   
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Figura 27. Percentatge de respostes neutres segons el tipus d’intervenció a “Les llavors”.  

 

 

 

 

 

Figura 28. Percentatge de respostes neutres segons el tipus d’intervenció a “Rampes i cotxes”.  
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Figura 29. Percentatge de respostes obedients segons el tipus d’intervenció en ambdues propostes.  

 

 

 

 

 

Figura 30. Percentatge de respostes obedients segons el tipus d’intervenció a “Les llavors”.  
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Figura 31. Percentatge de respostes obedients segons el tipus d’intervenció a “Rampes i cotxes”.  

 

 

 

 

 

Figura 32. Percentatge de respostes reactives segons el tipus d’intervenció en ambdues propostes.  
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Figura 33. Percentatge de respostes reactives segons el tipus d’intervenció a “Les llavors”.  

 

 

 

 

 

Figura 34. Percentatge de respostes reactives segons el tipus d’intervenció a “Rampes i cotxes”.  

  

0 0 0

1
0

0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

1
0

0

0 0 0 0 0

A . M A . C D . O F . P F . I P . R R . E R . P R . A R . R V . A

R ES POS T A R EAC T IV A S EG ON S  IN T ER V EN CIÓ A 
"L ES  L L AV OR S "

Nena Nen

0 0 0 0 0 0 0

2
5

5
0

2
5

0

1
4

,2
9

1
4

,2
9

0

1
4

,2
9

1
4

,2
9

0 0

4
2

,8
6

0
A . M  A . C D . O F . P F . I P . R R . E R . A  R . R V . A

R ES POS T A R EAC T IV A S EG ON S  IN T ER V EN CIÓ A 
"R AM PES  I  COT XES "

Nena Nen


