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Introducció

Els efectes que dues aproximacions pedagògiques, emprades  per dos professors que ensenyen un
mateix contingut, tenen sobre el context d’aprenentatge d’aquest contingut i sobre l’ús–
aprenentatge de la Segona Llengua, són analitzats en aquest article. El contingut que ensenyen els
professors és matemàtic (comptar) i les dues aproximacions que fan servir han estat definides,
l’una, “més centrada en el professor” i l’altra, “més centrada en l’alumne”.

El treball intenta demostrar com els bons resultats d’un programa d’aquestes característiques
depèn de la qualitat de l’aproximació pedagògica i també quines són les condicions que la
defineixen. Des de la immersió, aporta reflexions i examina implicacions pràctiques per a
l’ensenyament de continguts de la L2, adreçada a alumnes d’aquestes edats.

El model de la immersió s’ha mostrat com el més efectiu en el desenvolupament de la
competència lingüística en la L2 perquè incorpora principis òptims d’ensenyament i aprenentatge
d’aquesta competència. Els alumnes adquireixen la L2 si “poden seguir i entendre les lliçons”
pròpies dels continguts que s’hi ensenyen (principi de l’imput comprensible) (Krashen, 1981). A la
comprensió del codi hi contribueixen els “suports” de naturalesa contextual, els “ajustaments
conversacionals” dels professors (Salomone, 1992; Arnau, 1994; Tardiff, 1994) i la naturalesa
pautada de les activitats (formats) del currículum (Zabaleta, 1995).

El progrés en la competència i la rapidesa en l’adquisició de la L2 depèn no només de la
“comprensió” sinó també de la “producció”. L’aprenent ha de poder formular expressions en
aquesta llengua, l’ha d’usar, d’acord amb les seves possibilitats expressives, per a diverses funcions
comunicatives, ha de tenir oportunitats per a participar activament a la classe (principi de l’output
comprensible) (Swain, 1985, 1995). Aprendre una llengua és el resultat “d’aprendre a comunicar”
(Ellis, 1992).

Sembla ser que la majoria de programes incorporen dosis suficients d’aquests principis i d’aquí ve
els bons resultats obtinguts en general. Però també és cert que el desenvolupament òptim del
coneixement dels continguts i de la L2 depèn de la qualitat de l’“aproximació pedagògica”.
Aquesta aproximació pedagògica està en relació amb la manera amb què els professors creen un
context ric alhora per a l’aprenentatge de la matèria o matèries del currículum i de la L2.

Diversos treballs han posat de relleu com s’aconsegueix un bon nivell de competència en la L2
quan el programa se “centra en l’activitat dels alumnes” (Stevens, 1976) i quan té una bona
“orientació comunicativa” (Enright, 1986; Laplante, 1993).
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En les nostres observacions i anàlisis prèvies, fetes a les aules d’immersió en català, havíem
descrit com els professors feien un considerable esforç interactiu per adaptar-se a la capacitat
inicial dels alumnes (contextos organitzats i estructurats d’activitat, grau elevat de suport
contextual i abundants ajustaments conversacionals) que faciliten tant la comprensió de les lliçons
com el codi (Arnau, 1994; Arnau i Bel, 1995). Però així com passa també en programes ensenyats
en la L1, ens va semblar que el currículum dels diversos continguts es podia millorar
comunicativament, que era més “cognitiu” que “comunicatiu” i semblava “més centrat en el
professor que en el alumnes”, que els alumnes hi assumien un rol força passiu tant en la
negociació dels continguts com en l‘ús del llenguatge.

Amb l’objectiu de conèixer les característiques i els efectes del currículum més “comunicatiu” ens
decidim a observar i analitzar les activitats i el discurs en una aula que semblava respondre més bé
a aquesta dimensió. La nostra hipòtesi de partida era, evidentment, que un programa d’immersió
amb una aproximació “més centrada en l’alumne” proporcionarà alhora un “context
d’aprenentatge de continguts” més ric i un context “d’ús del llenguatge” també més ric i
potencialment més facilitador de l’adquisició de la L2, que un programa d’immersió amb una
aproximació “més centrada en el professor”.

La majoria dels treballs duts a terme sobre aquesta temàtica són treballs que, o bé descriuen
característiques dels programes, o bé se centren en la dimensió del “producte”, és a dir, analitzen
de manera quantitativa els resultats. Encara són pocs els que se centren en els “processos”
d’ensenyament-aprenentatge. El que aquí presentem pretén inscriure’s en aquesta dimensió.

Metodologia

Mostra
Les observacions i les comparacions han estat elaborades en dues aules del primer any
d’immersió total al català (Educació Infantil, 4 anys). Tenen, respectivament, 25 i 30 alumnes, la
majoria no-catalanoparlants (amb dos i un alumnes de llengua familiar catalana). Pertanyen a dues
escoles públiques, de l’àrea metropolitana de Barcelona, en barris de classe social baixa on la
majoria de la població és d’origen immigrant  i que té per llengua familiar el castellà. Les aules són
ateses per un docent cadascuna (un professor i una professora).

Definició de les variables
D’acord amb els objectius i les hipòtesis que ens hem formulat, les tres variables utilitzades en
aquest estudi són “aproximació pedagògica”, “context d’aprenentatge de continguts” i “ús del
llenguatge”. Presentem seguidament els criteris en què s’ha analitzat cadascuna.

Aproximació pedagògica
Aquesta variable fa referència a un conjunt ampli de dimensions de la pràctica docent dels
professors, dels objectius, i de la seqüència, del tipus d’activitats, del grau d’atenció a les
diferències individuals i del paper (avaluador, comunicador i mediador) del docent.

D’acord amb la conducta diferent en cada una d’aquestes dimensions, una de les aproximacions
ha estat definida com “més centrada en el professor” (Aproximació P) i l’altra com a “més
centrada en l’alumne” (Aproximació A). El  professors fa servir  a l’aula la primera aproximació i
la professora, la segona.
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Taula I

Característiques de les “aproximacions pedagògiques”

Aproximació P                                                                Aproximació A
Diferències

-Objectius molt delimitats i seqüenciats.               -Objectius flexibles i adaptats a les destreses i al ritme de cada
                                                                     alumne.
- Activitats de comptar “acadèmiques”.          -Activitats de comptar “socialment significatives”, basades en el
                                                                      joc”, i “acadèmiques”.
-Control elevat.           -Opcionalitat.
-Interacions poc variades.           -Interaccions diverses.

Similituds
-Metodologia basada en recursos materials, en l’activitat i en la representació.
-Presència de “formats”.
-Atenció individual.

L’aproximació “P” fa la seqüència dels objectius de comptar al llarg del curs escolar (comença
amb el nombre més petit “1” i va incorporant progressivament un nombre més alt).
L’aproximació “A” no delimita ni fa la seqüència de les habilitats del càlcul. El que és més
important són les activitats que es proposen, partint de les  destreses inicials dels alumnes, els
quals desenvolupen unes habilitats  que no tenen límit i depenen del seu propi ritme
d’aprenentatge.

La primera aproximació proposa activitats que definim de naturalesa “acadèmica”. Són activitats
de naturalesa més escolar en les quals els alumnes calculen i representen a partir dels materials
que els proporciona la professora. Són meres activitats d’exercitació. La segona aproximació
proposa activitats d’exercitació però, sobretot, activitats “socials” de comptar, activitats que
s’utilitzen quan es pretén conèixer quantitativament una dimensió de la realitat que ens és útil
(enumerar les persones que viuen a casa seva, relacionar les edats de les persones i reconèixer els
qui són més grans i els qui són més petits, deduir informació del calendari, etc.). Són activitats de
comptar per saber.

La majoria de les activitats de la primera aproximació deixen poca opció a l’alumne. Tots fan el
mateix en el mateix moment, (escoltar una història sobre els nombres, confeccionar
col·lectivament un mural, treballar en el taller de matemàtiques). La segona aproximació inclou
activitats de comptar col·lectives (de naturalesa social d’exercitació) però dóna també la
possibilitat als alumnes perquè decideixin el que volen fer a partir, però, d’activitats planificades.
Durant la primera hora del matí els alumnes poden triar entre diverses activitats (pintar, llegir,
etc.); i en relació al càlcul disposen d’un conjunt variat de jocs que es poden fer individualment o
en interacció amb el professor.

El treball en gran grup i en grup petit,  dirigit sempre pel professor, és la forma predominant
d’interacció en la primera aproximació. En la segona, hi ha dissenyades a més a més interaccions
amb els companys (jocs).
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Ambdues aproximacions fan servir una metodologia, tal com hem dit, basada en activitats sobre
materials, a partir dels quals s’elaboren representacions figuratives i simbòliques. Les activitats
pròpies de cada aproximació comparteixen “formats” semblants que es van introduint i repetint
al llarg del curs. El “taller de matemàtiques”, típic de la primera aproximació, té una estructura o
guió semblant durant tot el curs (els alumnes, en petit grup, manipulen els materials, classifiquen i
associen figures i nombres, etc.). Activitats col·lectives típiques de la segona aproximació com ara
el “calendari” o el “gràfic d’edats dels alumnes” i els diversos “jocs” són introduïts
progressivament al llarg del curs i treballats segons una estructura o guió semblant.

L’atenció individual és també una dimensió important d’ambdues aproximacions. El “taller de
matemàtiques”, típic de la primera aproximació, és bàsicament una ocasió per a la interacció
individual o amb un grup d’alumnes.

Context d’aprenentatge de continguts
D’acord amb l’orientació vygotskiana, el “context” fa referència a la qualitat de l’ambient que es
crea a l’aula. Pel que respecta a l’aprenentatge dels continguts implica dimensions com el grau en
què les activitats dissenyades són significatives, tenen en compte les destreses i els coneixements
dels alumnes (conceptes i procediments numèrics), i els creen zones per al desenvolupament;
interaccionen les habilitats del currículum (llegir, escriure, parlar) (Moll, 1989).

Inclou també el rol comunicatiu del professor. Aquest paper apareix definit en les dimensions
“avaluador-col·laborador” i “avaluador-referencial”. La primera dimensió fa referència a la
proporció entre actes comunicatius en què es limita a preguntar per avaluar execucions de baix
nivell cognitiu (quan fan dos i dos?), amb actes comunicatius en què demana execucions de nivell
cognitiu més alt i promou usos del llenguatge més variats (demana relacions, prediccions, clarifica
conceptes, orienta les accions, etc.) Aquesta dimensió ha estat analitzada adaptant les categories
d’ús del llenguatge emprades per Tough (1985). La segona dimensió, de força tradició en el camp
de la segona llengua, considera la proporció de qüestions en què el professor demana als alumnes
informació que ja coneix (avaluadora) amb qüestions sobre informació que desconeix
(referencial) (Pica i Long, 1986).

Ús del llenguatge
L’ús del llenguatge considera la qualitat de la producció verbal del alumnes des de l’angle de la
comunicació i del codi utilitzat.

La primera dimensió considera les categories: domini conversacional, iniciativa en la conversa i
diversitat d’actes comunicatius. Per a la  seva anàlisi s’ha pres com a unitat l’acte comunicatiu i la
seva diversitat segons Cathart (1986). Aquesta autora estableix una taxonomia basada en quatre
grans categories d’actes comunicatius (respondre, informar, controlar i preguntar), incloent
cadascuna en altres actes més específics.

La “dominació de conversacions” és un índex global que considera la proporció d’actes
comunicatius emesos pels alumnes en relació amb el emesos pels professors.

La “iniciativa en la conversa” és la proporció entre els actes comunicatius en els quals l’alumne
assumeix un rol actiu (aportant informació, preguntant, donant instruccions, etc.) i aquells en els
quals adopta un rol passiu (es limita a respondre).

La “diversitat d’actes comunicatius” considera els propòsits o funcions amb els quals es fa servir
el llenguatge (informar, preguntar, controlar, respondre).
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La “naturalesa del codi” emprat considera la “riquesa lèxica”, la “riquesa sintàctica” i el “model
de llengua” de les expressions de l’alumne.

La “riquesa lèxica” (tipus token ratio) és la relació entre els lexemes diferents i el total de lexemes
que produeixen.

La “riquesa sintàctica” distingeix entre “fragments” i “oracions”. Els “fragments” són
expressions amb un sol sintagma nominal en forma no personal (dos, sí, a casa). Les “oracions”
són un o més sintagmes verbals en forma personal que generalment van acompanyats de
complements i algunes vegades de subjecte.

El “model de llengua” considera la proporció d’expressions complexes (oracions) expressades en
castellà (L1), en català (L2), “interllengua” (IL: expressions de caràcter flexible amb elements de la
L1, la L2 o amb aplicació incorrecta de regles de la L2) i “indistintes” (expressions idèntiques en
català i en castellà).

Procediment d’observació
S’ha observat, en ambdues aules, una mostra típica de les activitats seqüenciades dutes a terme
durant l’últim trimestre del curs. Les activitats han estat definides pels mateixos professors i són
les que representen més bé el què i el com es fan les coses quan es calcula. Corresponen a quatre
o cinc sessions (de freqüència setmanal) amb una durada aproximada de quaranta minuts
cadascuna.

Prèviament a l’observació de les sessions, s’ha fet una entrevista amb els professors per a obtenir
informació sobre aspectes generals del currículum de matemàtiques. Totes les sessions han estat
enregistrades en vídeo i han anat acompanyades d’un registre d’observacions i d’una entrevista
posterior amb els professors.

Resultats

Tot seguit i de manera predominantment qualitativa, ja que la totalitat de dades quantitatives
apareixerà en un treball posterior, analitzem els resultats més importants de la comparació per
aquest ordre: context d’aprenentatge de continguts i ús del llenguatge.

El context d’aprenentatge dels continguts
Les activitats de l’aproximació “P” proposen l’exercici d’habilitats discretes, aïllades. Els
coneixements i destreses que posen en joc de manera repetitiva, d’activitat a activitat, es
refereixen bàsicament al “principi cardinal” (nombre d’elements que s’han de comptar a partir del
material proposat pels professors) i al “principi de transitivitat” (aportar el nombre d’elements per
restaurar una sèrie, sumant o restant). El que bàsicament varia és el nombre d’elements a comptar
que augmenta de mica en mica en les successives sessions.
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Taula II
Comparació del context d’aprenentatge

Aproximació P                                                                Aproximació A

-Habilitats de comptar aïllades.    -Habilitats de comptar diverses i
relacionades                                                                    entre si.
-Habilitats poc relacionades amb els usos    -Habilitats poc relacionades amb els usos
socials de comptar  i amb els conceptes comptables.       socials de comptar  i amb els conceptes
                                                                                       comptables.
-Habilitats poc relacionades amb altres àrees                 -Habilitats  interrelacionades amb altres
àrees del currículum.                                                       del currículum.
-Poca transmissió de significat.                                      -Més transmissió de significat.
-Poca atenció a les diferències individuals.                     -Atenció a les diferències individuals.
                                                                                      -Creació de zones col·lectives de
                                                                                      desenvolupament.
-Poca autonomia d’aprenentatge.    -Força autonomia d’aprenentatge.

Les activitats de l’aproximació “A” (activitats socialment significatives i de joc) estimulen un
conjunt més variat de coneixements i destreses. Una activitat com ara, per exemple, l’elaboració
del gràfic d’edats dels alumnes, posa en joc els dos principis anteriors: “cardinalitat” (comptar el
nombre d’anys que té cada alumne) i “transitivitat” (restaurar el nombre d’anys que un té quan
veu que el professor li ha canviat els gomets corresponents a la seva edat). També altres principis
i destreses bàsiques, com pot ser: el “principi de l’ordre” (decidir sense veure’ls els canvis operats
en l’edat d’un mateix i dels altres), el “principi d’equivalència” (qui té més anys, qui en té menys) i
el “principi ordinal” (qui és el primer, el segon, el tercer, etc. en edat).

L’activitat sobre el “calendari” permet treballar els principis anteriors, aquí amb més elements
perquè els dies del mes són un numeral superior a l’edat (comptar els dies que han passat des de
l’inici del mes, decidir quants dies falten per acabar la setmana, el mes, quin és el primer dia i
l’últim de...).

L’ensenyament-aprenentatge d’aquestes habilitats va acompanyat del corresponent suport a les
destreses de notació simbòlica (llegir i escriure els nombres). Pel que sabem de la Psicologia del
desenvolupament cognitiu aplicada a aquest domini (Gelman i Gallistel, 1978), aquest és el
conjunt de coneixements i destreses que són a la base del coneixement del nombre i que van
aprenent progressivament els alumnes.

L’aproximació ”A” procura desenvolupar totes aquestes habilitats encara que també la “P” podria
fer-ho a partir dels elements proposats pels professors. Ara bé, el que és  realment important en
la primera aproximació és que atorga significat global a cadascuna de les activitats (què ens diu el
calendari, com varien els companys en relació a l’edat) i als principis específics de comptar (què
significa que jo sigui el primer o l’últim en relació a les edats, tinc jo més o menys familiars a
casa?). En realitat comptar és senzillament una abstracció que no succeeix en la vida quotidiana.
Sempre comptem coses en què hi estem interessats.

La transmissió de significat pròpia de l’aproximació “més centrada en l’alumne” proporciona una
interrelació important amb els conceptes que es compten (el transcórrer del temps propi o edat,
la fixació del temps mitjançant instruments, els conceptes de dia, setmana, mes, etc.).
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La preocupació pel significat és la constant del currículum del programa propi d’aquesta aula i del
cicle, de tal manera que els professors desenvolupen constantment recursos per donar significat a
les activitats de comptar, ja sigui a partir del usos socials que genera l’aula (llista d’alumnes que
van a piscina, llista dels alumnes que falten, etc.), ja sigui del marc que es deriva de les
experiències de fora de l’escola (persones de la família, plats que he menjat, animals que tinc a
casa, etc.). La idea directriu que guia el programa és la de crear el màxim d’oportunitats que es
pugui per al desenvolupament del pensament matemàtic en els infants. L’ambient de l’aula i el de
fora de l’aula està inundat de referències gràfiques a la numeració.

Activitats com les anteriors sostenen, el desenvolupament de moltes habilitats lligades al càlcul i
als conceptes que s’hi relacionen. Però, alhora, també donen suport al desenvolupament de dues
habilitats bàsiques del currículum: la lectura i l’escriptura. Totes les activitats de naturalesa social
incorporen la presència de missatges per ser llegits i escrits. El “gràfic d’edats” duu escrit el nom
dels alumnes; el “calendari”, el nom del mes, dels dies de la setmana i l’agenda d’activitats;
l’elaboració del gràfic dels membres de  la família exigeix l’escriptura d’un títol, dels noms dels
alumnes i del parentiu dels qui formen part de la unitat familiar, etc. I les activitats de comptar
exigeixen, per a ser executades amb precisió, descodificar i codificar aquests missatges (per
decidir quin és l’alumne més gran o el més petit s’ha de comptar i llegir; per a poder informar els
altres alumnes de quins són els membres de la unitat familiar, s’ha d’escriure el propi nom i el del
familiars).

Aquestes activitats estan guiades per dos principis que donen riquesa al “context”: el principi de
“contrast contextual” (Enright, 1986, op. cit.) i el principi de “dependència de tasques” (Johnson,
1994). El primer proposa la incorporació en una mateixa activitat de tasques com llegir i escriure
que es practiquen en altres contextos. El segon és propi d’aquelles activitats que incorporen
tasques que per a ser resoltes (decidir l’edat del més petit de la classe) exigeixen posar en pràctica
habilitats de diversa naturalesa però dependents (llegir i comptar). Aquests dos principis els hem
vist també funcionar en una activitat d’educació rítmica (els alumnes creen i responen a diversos
ritmes, comptant).

Si l’aproximació “P” exigeix a tots els alumnes una mateixa execució, un execució standard sobre
la qual són avaluats (el número limitat d’elements que s’han de comptar), l’aproximació “A” té en
compte les diferències individuals, el nivell de desenvolupament “real” de cada alumne i obre un
camí cap al desenvolupament “potencial”. Activitats de comptar “socialment significatives”
(calendari, gràfic d’edats, comptar els membres de la classe, el gràfic de membres de la família,
etc.) són “zones col·lectives de desenvolupament” en les quals els alumnes poden créixer a partir
de la seva capacitat real.

Tots els alumnes, amb més o menys capacitat per a calcular, hi poden participar en totes i els de
menys capacitat són estimulats gràcies a l’ajut del professor i a l’observació de les execucions del
més competents. (Un alumne llegeix la data del calendari: “trenta” i un altre “tres i zero”, localitzant ambdós
el dia corresponent. En tasques de comptar simultàniament hi ha alumnes que són capaços d’expressar el nombre
de membres de la classe, enumerant la sèrie completa de vint-i-cinc xifres; altres, en canvi, es queden en quinze).
Tots aborden la tasca segons el seu nivell de desenvolupament “real”. El que és més important és
comprendre la tasca en el seu significat global a partir de les destreses específiques que cadascú té.
La condició de “formats”, més o menys estables que tenen la majoria d’activitats, faciliten la
intervenció dels alumnes. Les observacions fetes en aquests moments indiquen que els alumnes
els coneixen i els dominen (poden anticipar el que es farà i el que s’espera d’ells). Una observació
de dimensió “temporal”, tal i com s’ha fet en un programa d’immersió a l’euskera (Zabaleta,
1995, op. cit.) probablement indicaria aquest major grau de suport del professor en les
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presentacions inicials i aquesta progressiva cessió del control als alumnes a mesura que van
coneixent més bé el guió del que s’ha de fer i que tenen més coneixements i destreses.

Les activitats de “joc” són l’ocasió perquè el professor complementi el nivell de desenvolupament
“real” dels alumnes (el que saben i el que no saben). La naturalesa d’alguns jocs, fets de tasques
que exigeixen una solució final i que requereixen seleccionar i seqüenciar els passos que s’han de
fer, crea un context que proporciona al professor una percepció més adequada dels coneixements
i destreses que tenen, de les ajudes que necessiten (un nen confon el vuit i el zero; un nen ordena els
nombres de dreta a esquerra; una nena sap seleccionar l’“u” i el “zero” per escriure “deu” però anomena dotze a
l’onze). Aquesta situació proporciona també informació dels progressos imprevistos que han fet i
de les inferències que poden fer (una nena afirma que el sis pot ser també el nou quan se’l canvia de posició;
una nena sap etiquetar, de manera sorprenent per al professor, una quantitat amb desenes corresponent al nombre
d’elements que li proposa el joc).

Les activitats de “joc col·lectiu” (com el que fan amb l’ordinador grups de dos alumnes) són
també l’ocasió perquè els alumnes confrontin solucions i exerceixin un nou rol interactiu: el de
professor.

El professor de l’aproximació “P” executa un rol bàsicament “avaluador”: proposa exercicis de
comptar i verificar les execucions dels alumnes. La majoria “d’intercanvis instruccionals” tenen
aquest format:

- La professora, - P -,  adreçant-se a un alumne – Al -, senyala una fitxa en què hi ha dues
joguines amb l’etiqueta “2”.
P—Quantes joguines hi ha, Andreu?
A—Dues.
P—Dues. I quin nombre serà aquest?
Al—El dos.

Els actes comunicatius, bastant repetitius en totes les activitats, estan fets, tal com es veu en
l’exemple anterior, de “preguntes” i “avaluacions” positives (quan encerten) o negatives (quan no
donen les respostes esperades). Quan es dóna aquesta segona possibilitat és quan la mestra
proporciona ajudes perquè els alumnes aportin la resposta correcta. Tal com veurem, en analitzar
el llenguatge dels alumnes, la resposta és la funció comunicativa quasi predominant.

Atès que aquest tipus d’interaccions en què la majoria de les expressions són “fragments”,  com
mostra l’exemple anterior, la professora té poques opcions de proporcionar feedback negatiu
(models correctes) a les seves produccions.
El professor de l’aproximació “A” exerceix un rol que podríem definir més “mediador”, no
només de l’aprenentatge de continguts acadèmics sinó també de l’adquisició de la L2.

Ja hem dit que l’aproximació que proposa crear “zones de desenvolupament” i sosté la interacció
simultània de moltes habilitats de manera flexible, adaptada al ritme de cada alumne.

La naturalesa significativa de les activitats que proposa i la varietat d’interaccions que planifica
(col·lectiva, joc individual, joc interactiu) li permeten proporcionar un input més variat i una parla
més “col·laboradora” i més estimulant dels processos mentals dels alumnes.

En les activitats col·lectives de comptar, com la basada en el calendari, el professor no només
“demana comptar” i després “avalua” sinó que promou ”usos” del llenguatge més variats i
habilitats més interrelacionades:
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- Demana “relacions” entre habilitats diferents (localitzar el dia del mes i llegir-lo), entre dades i
experiències personals: (P: Què passa el dia onze?, Al: Jo faig anys).
- Proposa “prediccions” (P: Podem girar la pàgina?) i “relats” (P: Avui, en Miquel ens explicarà què ha fet
amb el calendari) Clarifica “conceptes” (P: Què s’acaba?), Al: La setmana, P: La setmana, s’acaba? Al:
S’acaba el mes. P: El mes de què? Ofereix “models externs” de les habilitats que pretenen ensenyar
(P: Comptem - compte senyalant els números - ). Ofereix “models” a les expressions dels alumnes
(Al: S’acaba  el mes de mag, P: “S’acaba el mes de maig, de maig)”.

En les activitats de “joc” l’aprenent té plena autonomia sobre la tasca que fa i el professor
s’implica en la tasca per ajudar-lo a resoldre-la. Les preguntes que formula i el feedback que
proporciona a les execucions dels nens, mostren una gran orientació “col·laboradora”, sobretot
quan la tasca és força complexa, com en el joc del trencaclosques. Aquí el professor:

- “Elabora “el llenguatge de l’alumne que acompanya les seves accions (Al: Conills! – encaixant
una peça- , P: Ah, els conills van amb el tres!). “Orienta les seves accions” (P: A veure, i ara hem de
trobar el tres!). “Avalua” positivament les execucions dels alumnes que duen a la solució final.
“Ajuda a reconèixer  errors” sense donar-li la solució (Al:: El tres!, P: El tres?, aquest va aquí?).
“Diu les accions o el resultat de les accions” de l’alumne (P: Ara ja els tens ordenats. Primer el que en
té menys i després el que en té més). “Demana etiquetar” accions, atributs, objectes (P: Què  fa el mico?).
“Ofereix models” (feedback negatiu) al llenguatge del nen (Al: Un oso, P: ”Un óooos!. Perfecte”).

En el joc interactiu (amb l’ordinador) es limita a crear les condicions perquè els alumnes
interaccionin, a recordar les possibilitats del joc i regular la participació en grups de dos.
El professor de l’aproximació ”A” té una orientació més marcadament “referencial”. Formula un
percentatge significativament més elevat de preguntes sobre informació “desconeguda” que el
professor de l’altra aproximació (17’9% i 1’9% respectivament).

La majoria són preguntes referides a aspectes de la realitat del propi alumne (qui hi viu a casa,
quants animals tenen, què ha menjat de primer, de segon i de tercer plat, etc.). D’altres apareixen en el diàleg
basat en el joc (per on comences, ara què faràs). I d’altres, més poques, són de naturalesa
“metaprocés”, quan es pregunta per les estratègies seguides per un alumne en solucionar un
determinat problema (com ho has comptat, Joana?).

Per contra, la professora de l’aproximació ”P”, pràcticament només proporciona preguntes de
naturalesa “avaluadora” (d’informació coneguda) (P: Digue’m quants óssos hi ha aquí). Són
conseqüència del tipus d’activitats basades, com hem dit, en l’exercitació.

Quan un diàleg escolar inclou més preguntes adreçades a l’alumne com a únic dipositari de la
informació, més genuïna és la comunicació que promou i que més s’acosta a les situacions
naturals de conversa fora de l’aula on habitualment preguntem per informar-nos sobre coses que
no sabem.

Podríem dir, a tall de conclusió, que la professora de l’aproximació “P” exerceix un rol
comunicatiu típicament “avaluador”. El professor de l’aproximació “P” incorpora un rol més
variat: és “avaluador”, és “coneixedor” (algú que està interessat a rebre informació sobre els
alumnes) i és també “col·laborador” (algú que a través d’activitats com el joc atén als alumnes a
resoldre tasques específiques).

Hem definit les característiques de dos “contextos” d’aprenentatge, resultat de dues
aproximacions pedagògiques diferents. Tots dos inclouen un bon grau de suport “material”
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(inclouen missatges amb abundants referents materials i gestuals). L’aproximació “més centrada
en l’alumne” crea, no obstant, un “context” mental més ric, caracteritzat per situacions
d’ensenyament-aprenentatge que desenvolupen més destreses i coneixements i proporcionen
ajudes més adequades i adaptades a les necessitats dels alumnes. Un “context” en què el professor
exerceix també un rol comunicatiu més variat i flexible.

L’ús del llenguatge

Explicarem les diferències que creen ambdues aproximacions en una dimensió important dels
programes d’immersió com és “l’ús del llenguatge” dels alumnes.

Els professors de les dues aules “dominen” la conversa (55’5%, aproximació A; 65’8%,
aproximació P) encara que el de la primera aproximació ho fa en menys grau. Però el que varia
més significativament en totes dues aproximacions és la “qualitat” de la conversa, definida per les
variables que seguidament presentem.

Els alumnes de l’aproximació “A” participen en una conversa de més qualitat que els de
l’aproximació “P” ja que mostren més iniciativa. És significativament més gran la proporció
“d’actes comunicatius” en què els primers assumeixen un rol més actiu (aportant informació,
expressant les seves experiències personals, regulant la conducta dels altres, etc.) que els segons
(37’5% i 5’6% respectivament d’iniciativa de conversacional). La seva “qualitat” s’evidencia més
clarament quan es compara la diversitat “d’actes comunicatius”.

Els alumnes de l’aproximació “P” es limiten a respondre (92’3%) i ho fan bàsicament etiquetant
els atributs dels materials amb els quals treballen, sobretot nombres:
P—Quants botons hi ha aquí? (Al: Dos).

“Etiquetar” representa més del vuitanta per cent dels actes comunicatius dels alumnes d’aquesta
aula. En l’aproximació “A” els alumnes assumeixen un rol més actiu en la comunicació, emprant
un grau més variat de funcions comunicatives, funcions que estan al servei de la negociació de les
tasques acadèmiques. Respondre és un acte comunicatiu amb una freqüència més baixa (60’4%).
Aquesta iniciativa i aquesta diversitat de funcions depenen també de la naturalesa de les activitats:
és més elevada i diversa en aquells que són “socialment significatives” o que  estan basades en el
joc i disminueixen quan l’objectiu és la mera exercitació del càlcul.

En les “socialment significatives” a més de “respondre”, inicien la conversa amb una varietat de
propòsits:

“Expressen” les seves experiències personals:
- càlcul sobre els membres de la unitat familiar (Al: A la meva casa viuen tres. Una altra Al:
Jo he vist su àvia).
“Raonen” sobre “procediments”:
- tasca de comptar els alumnes de la classe quan estan asseguts en els pupitres (P: Com
podem comptar els alumnes?, al: Podem mirar les taules, (per veure si hi falta algú).
Sobre “relacions”:
- A partir del gràfic sobre membres de la unitat familiar, discuteixen sobre l’alumne que en

té més (Al: Hay un més. Un altre Al: Estan empatats).
I sobre “processos”:
- En el gràfic d’edats el professor ha tret, sense que els alumnes ho vegin, dos gomets

corresponents als anys d’un alumne (Al: Ha quitat una).
“Etiqueten” elements però ho fan amb més baixa freqüència, en comparació amb els

alumnes de l’aproximació “P”.
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“Avaluen” el que ha fet un company:
- En la tasca del gràfic d’edats una Al. ha localitzat adequadament el seu nom (un altre Al:

Aida lo ha adivinao).
“Clarifiquen” el que ha dit el professor i, sobretot, un company:
- Han identificat en el calendari els alumnes que aquell mes celebren l’aniversari (P: Quants

anys fas, Cristian?; Al: Quatre; un altre Al: Nooo! té cinc).
En el joc interactiu els alumnes exerceixen el rol de professor “regulant” la conducta del

company:
- Joc amb l’ordinador (Al: Ara posa-hi el dos, el tres i l’u; Al: No el posis aquí. (Un altre Al: Ara

canvia).
“Expressen” també experiències personals:
Al: (Jo no’l fet això)
I “pregunten”:
Al: (Eh que no és difícil, Edu?)

Són actes comunicatius la forma i la funció dels quals és el resultat d’una negociació de les
tasques acadèmiques significatives, lligades als coneixements dels alumnes i que per això mateix
conviden a tenir més participació en la conversa.

El lèxic emprat pels alumnes de l’aproximació ”P” és menys variat, més homogeni i fa referència
fonamentalment als nombres i a la quantitat limitada d’elements que compten (botons, animals,
etc.) (Riquesa lèxica: 23’6%).

Els alumnes de l’aproximació “A” anomenen una quantitat àmplia i variada de substantius,
adjectius, pronoms, adverbis, etc. (Riquesa lèxica: 42,3%). Es corresponen amb els referents
propis dels tòpics de cada activitat: família, conceptes temporals, edat, agenda d’activitats,
experiències personals, etc.

És significatiu indicar que molts dels ítems lèxics que produeixen no apareixen en els alumnes de
l’altra aproximació i es refereixen tant a elements de dins com de fora del context escolar.

El discurs emprat pels alumnes de les dues aules no incorpora expressions sintàcticament molt
complexes. Els de l’aproximació “P” produeixen poques oracions (9%, expressant-se quasi
exclusivament mitjançant “fragments” (91%). Els de l’aproximació ”A” produeixen, en canvi, un
nombre significativament més elevat d’“oracions”, bàsicament de naturalesa simple (56’8%) i
menys fragments (43’2%).

Les produccions curtes dels alumnes de l’aproximació ”P” deixen poc marge a l’espontaneïtat i a
la utilització sensible dels recursos lingüístics. Són “fragments” que es fan servir bàsicament per a
“etiquetar”, formulats en la L1 (quatre) o en la L2 (blau). Són característiques d’un output que deixa
poc marge perquè, d’acord amb el marc teòric proposat, apliquin les regles apreses de la nova
llengua i les verifiquin.

Els alumnes de l’aproximació “A” produeixen un output, que permet d’una manera més natural
l’emergència d’uns recursos lingüístics i l’aplicació de les regles apreses de la L2. La proporció
més elevada “d’oracions” permet una major freqüència d’expressions de diversa naturalesa des
del punt de vista del codi: en L1, (Ahora quítalo con éste), en L2 (Ja he acabat) i en IL (no’l fet això).
Són expressions que depenen de la competència lingüística del qui parla i, probablement, del
tòpic i de l’interlocutor.
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Conclusions

1. L’aproximació “A”, més centrada en l’alumne, proporciona un context mental més ric,
caracteritzat per:

- una millor adaptació als coneixements i destreses dels alumnes,
- una més gran consideració de les diferències individuals i una millor projecció del seu

desenvolupament i
- un aprenentatge més interrelacionat amb altres àrees del currículum, especialment

amb la lectura i l’escriptura.

2. Aquest “context” mental més ric va acompanyat d’un rol del professor més comunicatiu, més
col·laborador i facilitador d’un input més variat i discrepant.

3. En aquest “context” l’alumne assumeix un rol més actiu i comunicatiu caracteritzat per:
- més iniciativa en la conversa,
- una diversitat més gran d’actes comunicatius i
- un llenguatge més ric a nivell lèxic i sintàctic i més flexible des del punt de vista dels

recursos lingüístics.
Un “llenguatge” que, d’acord amb el marc teòric presentat, ha de promoure una

adquisició de la L2 més ràpida i efectiva.

Pensem que aquesta aproximació, alhora que promou un ús més actiu de la llengua,  desenvolupa
la competència comunicativa dels alumnes. Els proporciona recursos i destreses per ser més bons
comunicadors i per aprofitar més bé  l’experiència escolar.

I alhora promou també alguna cosa que encara no hem dit però que és evident en les nostres
observacions: un “ethos” de la classe amb bones dosis de participació, de moral i
d’autoconfiança.

Implicacions per a un ensenyament de la L2 a través de continguts

Aquest treball presenta implicacions per a l’ensenyament de la L2 a través de continguts, adreçada
a alumnes d’Educació Infantil i aprenents inicials d’aquesta llengua. Les implicacions es refereixen
al tipus de continguts que s’han d’ensenyar i a la concepció del currículum.

El treball s’ha centrat en conceptes i procediments matemàtics, el contingut del qual és considerat
com a un dels més adequats per a ensenyar en la L2 a alumnes d’aquestes edats i amb nul·la o
poca competència inicial en la L2. Les matemàtiques permeten crear autèntics objectius
lingüístics, connecten amb l’escassa competència lingüística dels estudiants i permeten l’accés als
conceptes mitjançant materials concrets (Met, 1977). Però qualsevol contingut és susceptible de
ser utilitzat com a mitjà per ensenyar la L2. El que és important és que sigui cognitivament
exigent i que promogui el desenvolupament de la competència en la L2. L’exemple que hem
presentat contrasta amb el que ofereixen alguns programes en què els alumnes aprenen a través
de temes poc estimulants o reprodueixen continguts que ja han après en la L1.

Això requereix una concepció del currículum amb una adequada “orientació comunicativa” i
basada en el rol del professor com a autèntic mediador dels aprenentatges. El professor de
l’aproximació “A” sembla que té aquesta concepció i és capaç de planificar-la adequadament:
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- coneix les exigències cognitives del contingut que cal ensenyar i les habilitats que
implica,

- fa la seqüència dels objectius (flexibles) al llarg del curs,
- entén cada lliçó en termes d’objectius a curt i a llarg termini,
- dissenya activitats adequades, de context enriquidor (amb abundants suports materials

i amb un cert grau de redundància), cognitivament estimulants i socialment
significatives,

- integra objectius de diverses àrees curriculars (contrast contextual i dependència de
tasques)

- utilitza una gran diversitat d’aproximacions i de materials i
- crea una varietat d’interaccions.

Un programa d’immersió total no té les mateixes característiques ni possibilitats que un programa
que introdueixi l’ensenyament de la L2 amb una determinada freqüència setmanal i amb un sol
contingut per ensenyar. Però els principis i les idees presentats en aquesta experiència ens
semblen perfectament aplicables.
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