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PRÒLEG
Les aules d’acollida (AA) són un recurs que han sorgit en els nostres centres com a
resposta a les necessitats que apareixen amb la massiva afluència d’immigrants a
Catalunya.
Catalunya, ja és històricament una terra d’acollida. Aleshores el que cal és integrar
en la nostra societat els infants que hi arriben. Aquí comença la nostra tasca. Les
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observacions que he anat fent, en vistes a presentar el projecte m’han fet adonar
que les aules d’acollida reben l’alumnat molt divers:
Nens i nenes que no han anat mai a l’escola.
Nens i nenes que mai han estat en una mateixa aula.
Nens que mai no han rebut instruccions d’una dona ensenyant.
D’altres vénen més ben preparats però tenen el gran entrebanc que és la llengua.
Uns parlen berber,
d’altres francès,
d’altres espanyol...
I tots junts estan en la mateixa aula.
Què pot fer el/la responsable d’aquesta aula perquè es puguin assolir unes
competències bàsiques que els ajudin a fer el traspàs normalitzat a l’aula ordinària?
el que cal és buscar recursos materials, humans, informàtics,... que l’ajudin a
gestionar aquesta situació tan complexa.
Preparar, seleccionar, emprar estratègies per a l’alumnat tan divers no és gens fàcil.
En base a què es poden ensenyar estratègies?
- Als interessos del nen-a?
- A l’aprenentatge lingüístic?
- A les seves capacitats?
- A les seves habilitats?
- A tot a la vegada?
Serà un material prou adaptat a les seves necessitats?
S’utilitzaran les estratègies més oportunes per a obtenir èxit?
Hi ha moltes preguntes que se’m presenten en el moment que tinc al davant
alumnat tant divers i del que he d’aconseguir que tinguin un domini prou vàlid de la
llengua i a la vegada aprenguin a fer un pas més en el camí cap a la integració en la
societat.
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INTRODUCCIÓ
El tema que he presentat com a projecte pretén establir noves estratègies que ens
ajudin als i a les ensenyants a obtenir nous recursos diferents als actuals per poder
tenir una millor disposició i més eines que redueixin aquest fracàs que arrosseguem,
des de fa massa temps, en el moment d’entrar a la classes i poder impartir la
matèria corresponent.
El punt de partida del treball ve donat per la importància que té el llenguatge en el
procés d’aprenentatge. És en aquesta i en totes les seves alteracions que em
centraré abans de presentar les possibles estratègies per a treballar-los.
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Qualsevol informació pràctica que introduiré sempre estarà basada en una part de
la meva experiència com a docent i/ o com a observadora dels diferents resultats
que s’han obtingut a partir d’una proposta de treball.
El llenguatge és l’eina d’us per a poder-nos comunicar. La comunicació és una
paraula que abraça qualsevol tipus de relació interpersonal, sigui des d’una
conversa informal o una exposició oral en una classe, etc.
Comunicar-se amb d’altres persones (alumne-a / docent) pressuposa que l’emissor
transmet a través de paraules concretes, un to específic, una modulació, un ritme
en la seva veu sense deixar de banda l’expressió corporal: postures, gestos,
mirades, etc. El receptor reacciona segons la nostra conducta.
Segons L’Albert Serrat (2004) (1) de les paraules que emprem per donar la classe,
el nostre alumnat rep un 7% de la informació; el to de veu ajuda en un 40% i
l’expressió corporal, és a dir: la postura, el moviment, l’expressió facial, la mirada, ...
suposa més de la meitat del missatge: 55%.

PLANTEJAMENT DE LA HIPÒTESI
SÍMPTOMES
El grup classe és sempre heterogeni, nosaltres com a professionals tenim l’objectiu
d’aportar tota la informació possible al nostre alumnat perquè es formi com a
persona preparada per afrontar els reptes que se li presentaran al llarg de la seva
vida adulta.
En les últimes dècades estem observant el descontent del professorat en el moment
d’impartir la matèria i el fet repercuteix en els resultats finals de l’alumnat vers la
matèria.
Aquesta crisi dins del món de l’educació forma part de la crisi social, econòmica,
laboral que envolta les noves generacions de joves que intenten incorporar-se en el
món dels adults.
Encarna Vallespí Doliu evallesp@xtec.cat
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Aquesta crisi global afecta d’una manera més profunda a aquelles persones
immigrants que busquen en la nostra terra el somni d’una vida millor.
Arriben amb unes creences diferents, amb uns costums diferents, i amb una motxilla
carregada de somnis per a realitzar. Aquest canvi, de vegades molt visceral, en la
vida d’aquestes persones pot comportar una sèrie de conflictes que cal prevenir en
la mesura de les nostres possibilitats des de diferents àmbits de l’educació, socials,
culturals, econòmics, laborals.
Com a conclusió cal buscar tots els mitjans possibles per a integrar d’una manera
global a tothom nouvingut.
Dins del món de l’educació tenim una tasca molt complexa i a la vegada necessària
que comporta una gran responsabilitat perquè tenim a les nostres mans unes
persones molt sensibles a qualsevol canvi, que veuen en la nostra feina, el camí de
la porta de sortida cap un món millor.
Nens i nenes que arriben de cultures i llengües diferents molts d’ells i d’elles sense
escolaritzar; amb uns costums dins del món adolescent que no entren en els seus
paràmetres culturals. Nens i nenes que tenen una inestabilitat emocional generada
per la por a les lleis o a la mancança de treball dels seus familiars, de diners per
poder subsistir o a la manca d’una vivenda digna on viure...
Nens i nenes que fugen del seu país carregats de somnis que molts d’ells es
destrueixen quan arriben a la nova realitat.

DELIMITACIÓ
La hipòtesi de treball que plantejaré a continuació la delimitaré a una aula d’acollida
(AA) d’alumnat nouvingut de llengua romànica de 1r cicle de l’ESO

FORMULACIÓ
La hipòtesi de treball que plantejo pretén demostrar que si a cada alumne nouvingut
se li detecta l’estratègia que utilitza per aprendre, i en funció del seu estil
d’aprenentatge se li adapten les activitats, el resultat que s’obtindrà serà més òptim.
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El meu objectiu en aquest treball és arribar a comprovar la importància que té l’ús
d’estratègies diferents a les habituals, basades en el

canal d’aprenentatge

dominant ( auditiu, visual, kinestèsic) i en l’adaptació dels aprenentatges de la
llengua catalana en funció del canal preferent. I adequar

les activitats perquè

facilitin la seva comprensió.

MARC TEÒRIC
Richard Bandler i John Grinder , durant la primera època sobre els estudis de la
PNL (Programació neurolingüística) en la seva obra : “De sapos a principes”(1979),
van observar una distinció funcional entre dos fenòmens diferents: Els patrons del
moviment dels ulls quan una persona accedeix a una informació i el sistema de
representació com expressió verbal quan s’està processant aquest mateixa
informació. És possible observar aquests fenòmens que aparentment són
independents, a través dels moviments oculars i l’ús dels predicats verbals.
A partir d’aquesta primera teoria s’han fets diferents investigacions que no han estat
capaços de demostrar la correlació entre els dos fenòmens. Amb tot, Meyer i
Troeltsch (1991) van realitzar una experiència entre estudiants universitaris d’entre
18 i 27 anys , entre ells/elles hi havia estudiants de música, de disseny i de dansa.
L’estudi va partir de la pressuposició que un context similar es representa per
diferents individus amb un sistema de representació diferent. I que un mateix
individu pot usar sistemes de representació distints en contextos diferents.
Les preguntes del qüestionari es van redactar a partir de diferents contextos com :
“emocions positives i negatives “ o “emocions individuals o socials”. Després de tota
Encarna Vallespí Doliu evallesp@xtec.cat

8

L’ estil d’aprenentatge com a estratègia per a una aula d’acollida
Llicència d’estudis Curs 2005-06

una sèrie de qüestions es va

arribar a la conclusió que existeix una major

predisposició cap a diferents tipus de representació en funció de les preferències de
les activitats dels individus.
Les respostes que depenien del context, els individus de gènere masculí van tenir
una major representació visual que els individus de gènere femení en contextos
negatius. Cas contrari era el que els individus de gènere femení eren més auditives
en contextos positius.
Com a conclusió d’aquesta experiència es pot deduir que les persones no són
visuals, auditives o kinestèsiques sinó que tenen una certa preferència cap algun
del canals segons el context en què es troben(2).
Aquesta experiència aporta una sèrie de suggeriments sobre la forma de percebre
les coses que tenim cadascú. És a dir que cada individu té un model del món com
un conjunt coherent i organitzat de les seves pròpies creences. Per a poder
treballar, aprendre, conviure comunicar-te amb algú és indispensable conèixer el
model del seu món. El nostre model de món evoluciona constantment, I aprendre a
través d’aquesta evolució constant és el que ens fa canviar en la nostra manera de
veure o percebre les coses.
El canvi és el camí que ens portarà cap a l’objectiu que volem aconseguir. Perquè
aquest canvi es pugui produir el primer que cal fer és conèixer la informació
completa de la situació present i de l’objectiu que es pretén aconseguir a partir
d’aquest present.
En qualsevol procés hem de tenir present la realitat i allò que volem aconseguir:
L’objectiu.
El primer que hem de fer és identificar l’objectiu que volem aconseguir per això cal
ser molt curosos en el moment de formular-lo; ha de tenir set criteris essencials:
•

Ha de ser un objectiu que valgui la pena aconseguir.

•

L’objectiu ha de formular-se en positiu.

•

El responsable de l’objectiu ha de ser el propi individu.

•

Un objectiu ecològic és a dir que aporti un equilibri.

•

Un objectiu concret i precís.
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•

Un objectiu executable.

•

Un objectiu precís i formulat d’una manera clara.

Ja tenim els criteris essencials per a formular un objectiu però no podem oblidar la
segona part que està present en l’individu i és anterior a la formulació d’objectius.
Estic parlant del model de món que té cada individu i que és coherent amb la seva
manera d’actuar. Aquest model està construït per un conjunt de creences creades
per la pròpia lògica de l’individu i per tant estan ben organitzades en el seu
pensament. És el que s’anomenen nivells lògics del pensament i funcionen segons
les regles universals. La funció d’un nivell lògic és organitzar la informació en el
nivell inferior , per tant hi pot influir; però no ho farà en el nivell lògic superior:
•

L’entorn és el primer nivell. És en el context on evolucionem. Aleshores hem
de tenir en compte l’entorn familiar, social, professional, ...És en el primer
nivell on hem de començar a recollir informacions específiques sobre quan?,
amb qui? volem aconseguir l’objectiu.

•

El comportament. Es tracta de les accions que realitzem en el nostre entorn.
Ens remet a la pregunta Què? O què fer?

•

Les capacitats. Són aquelles competències i aptituds que tenim per poder
posar en pràctica els nostres comportaments. Entre les capacitats que tots
posseïm, està la d’aprendre i aquesta condiciona a les altres capacitats. Les
nostres capacitats augmenten si aprenem de manera continuada al llarg de
tota la vida. En el nivell de les capacitats responem a la pregunta com fer-ho?

•

Les creences i els valors. Les creences són afirmacions personals que
considerem veritats. Conscient o inconscientment afecta en la percepció que
tenim de nosaltres mateixos, dels altres i del món en general. D’aquí ve que
davant d’una mateixa realitat podem tenir diferents interpretacions. Les
nostres creences tenen una influència determinant sobre les nostres
capacitats. Si nosaltres ens creiem que som incapaços d’aprendre o pensem
que el procés d’aprenentatge és molt difícil, estem tancant qualsevol
oportunitat de desenvolupar noves competències.
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Els valors els emprem sense ser conscients per a jutjar el bé del mal, ... i per tant
per a dirigir la nostra vida. Tenen, també una gran influència sobre les nostres
capacitats.
Les creences responen la pregunta per què? I els valors, per a què? La paraula
clau és la motivació
•

I per últim tenim la identitat. És un sentiment que tenim i la imatge que tenim
de nosaltres mateixos. Aquesta imatge evoluciona. La representació que
tenim cadascú de nosaltres mateixos influeix en la resta de nivells lògics. La
pregunta és qui? I la paraula clau és la coherència interna i la missió.(3)

La Programació neurolingüística (PNL) estudia els processos a través dels quals,
les persones pensem, aprenem, actuem, organitzem les nostres informacions
internes, obtenim recursos i canviem el nostre camp de percepció. Pretén
desenvolupar les capacitats d’observació i flexibilitat per possibilitar l’obtenció dels
objectius previstos.
Les sigles P: (Programació ) són programes o activitats mentals conscients o
inconscients que descodifiquem per a poder-los reproduir, millorar o modificar.
N: (Neuro) Els aprenentatges utilitzen la nostra neurologia per a emmagatzemar-se
i manifestar-se. Es refereix al principi fonamental que diu que tot comportament és
el resultat de processos neurològics.
L: ( Lingüística) tots els nostres processos i experiències de base neurològica
s’expressen a través del llenguatge verbal i no verbal. És el vehicle de la
comunicació. Els processos neuronals s’expressen en llenguatges sensorials i
verbals que ens permeten entendre’ls i actuar a partir d’ells.
La PNL és un estudi de l’experiència subjectiva dels individus que pot abraçar molts
camps de coneixement: educació, negocis, salut, teràpies, lleis i en tots aquests
camps es treballa l’agudesa sensorial, l’ús del llenguatge, la creació de models, els
recursos, les habilitats per a la comunicació.
Els individus tenim contacte amb la realitat a través dels sentits:
•

La vista ens presenta les imatges.

•

L’oïda ens presenta els sons.

Encarna Vallespí Doliu evallesp@xtec.cat
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•

L’olfacte ens presenta els olors.

•

El gust ens presenta els sabors.

•

El tacte ens presenta tot un seguit de sensacions.

Aquestes imatges, sons, olors, ... tenen les seves qualitats i és a través d’aquestes
variacions que codifiquem les nostres experiències.
És a través de les nostres experiències que aprenem i ens adaptem al món que ens
envolta.
Ens trobem en el s. XXI però amb tot, per a poder-nos comunicar encara continuem
necessitant els nostres canals receptors com són els sentits que són com una
terminal de la comunicació. El bucle de la comunicació comença i acaba en els
nostres sentits perquè són la porta de contacte amb el món exterior; però també són
els que ens aporten l’experiència per a representar-nos el nostre món interior.
L’emissor transmet la comunicació a través dels seus pensaments que manifesta
amb les paraules, gestos, to de veu, ...que rep la persona receptora.
Les formes amb que rebem, emmagatzemem i codifiquem la informació en la nostra
ment es coneixen per sistemes representatius.

ZINIA BECERRA OLAZÁBAL ( 2005) ( 4 )
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Els tres sistemes representatius primaris són :
•

El sistema visual (V), correspon a les persones que tenen memòria
fotogràfica i tenen facilitat a retenir les imatges que veuen.

•

El sistema auditiu (A), correspon a les persones que recorden fàcilment ,
expressions, sons que han sentit en algun moment .

•

El sistema cinestèsic (kinestèsic) (C) correspon a les persones que són
molt hàbils amb el sentit del tacte i que transmeten els seus pensaments a
través de les emocions.(4)

Els individus emprem tots els sistemes representatius però sempre en tenim algun
de preferent.
Ja he presentat el tema central de l’estudi, he volgut introduir aquests elements més
teòrics perquè ajuden a centrar la importància que tenen els sistemes representatius
sensorials en l’accés, la motivació, i la possibilitat d’augmentar la capacitat
d’aprendre.
Federico Villacis (2004)(11) parla que s’identifiquen 8 sentits. Auditiu, visual,
olfactiu, gustatiu, tàctil, kinestèsic, vestibular i visceral. En les nostres experiències
diàries funcionen tots els sentits encara que d’alguns no en siguem conscients.
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SENTIT

EXEMPLES D’ESTIMULS
Colors
Fotos significatives
Art visual
Veure a persones agradables

VISUAL

Recordar les imatges de moments agradables
Regals i detalls
La roba que utilitza
Selecció dels programes de televisió
Selecció de música
Canvis en els tons de veu

AUDITIU

Canvis en el diàleg intern
Una conversa

Perfums
Naturalesa
OLFATIU

Olor natural del cos
Feromones
Incens

Menjars
GUSTATIU

Begudes

Encarna Vallespí Doliu evallesp@xtec.cat
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Massatges
Carícies
Abraçades
TACTIL

Estimades
Temperatura ambiental
Aigua en diferents temperatures
Pressió de la roba

KINESTÈSIC
Sensacions de
moviment

Canvi de posicions i moviment corporals
Exercicis físics
Caminar
Aprendre nous moviments

VESTIBULAR
Sensacions de
equilibri

Canvi en las posicions corporals
Ball
Accelerar o alentir els nostres moviments

VISCERAL

Canvis en el ritme respiratori i cardíac

Sensacions provinents
dels nostres òrgans
interns

Satisfer las necessitats fisiològiques, el riure
Federico Villacis 2004(11)

Quan podem aconseguir d’identificar un estímul i el sistema de representació que
desperta un estat d’ira, tristor, ..., el podem modificar. Buscar nous estímuls
alternatius que ens neutralitzin primer els desagradables i obtenir un estat de
benestar, èxit, ...
Hem introduït els diferents sentits que de forma conscient o no són els canals a
través dels quals nosaltres rebem informació del món exterior i responem en funció
Encarna Vallespí Doliu evallesp@xtec.cat
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de la nostra interpretació des del nostre món interior. Per a poder comunicar-nos
amb la resta dels humans ens és indispensable el llenguatge.
Entenem per llenguatge el medi de comunicació a través de sons, gestos que per a
nosaltres ens expressa algun significat específic. Tot això ve determinat per una
sèrie de regles molt ben detallades.
Cada llenguatge compta amb una gramàtica o conjunt de regles que s’usen per
organitzar les paraules, les oracions; una semàntica o l’estudi del significat del
llenguatge i una sintaxi que ajuda a donar una estructura a les paraules perquè
donin un missatge complet.
El llenguatge el que fa és proporcionar les eines necessàries per conèixer el món
que ens envolta.
Els infants, abans de començar a articular una paraula, ja han après una gran
quantitat de llenguatge. Prèviament a articular una paraula emeten una gran
quantitat i varietat de sons que estat relacionats amb la seva edat cronològica.
Aquests sons que emeten sense que siguem capaços d’entendre és el que
coneixem com a parla prelingüística.
Al voltant de l’any els infants comencen a pronunciar les seves primeres paraules.
Entren en l’etapa lingüística.
Des del moment que comença l’etapa lingüística l’individu comença a desenvolupar
els canals d’aprenentatge més adients que l’ajudarà en alguns moments al llarg de
la seva vida.
Anteriorment ja he comentat la importància que tenen els sentits en l’aprenentatge.
També he indicat que els sentits auditiu, visual i kinestèsic són els principals
modalitats de l’aprenentatge, encara que no són els únics. A banda dels 5 sentits
externs, també existeixen altres sentits interns: els propioceptors com el vestibular
( que controla la posició de l’espai) i el visceral ( que controla les sensacions dels
òrgans interns).
Els individus posseïm un sistema de funcionament multicanal, és a dir que rebem
informació simultàniament des de diferents canals a la vegada.
Generalment, sempre hi ha un canal que rep la informació amb major precisió
claredat i potència. D’altres vegades , un dels canals rep amb certa interferència ,
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això provoca problemes en l’aprenentatge. Gairebé sempre establim escales amb
els diferents canals, de manera que uns complementen els altres.
El cervell d’un nen es va desenvolupant a poc a poc al llarg dels anys. Hi ha milions
de connexions sinàptiques que es van establint entre neurones i augmenten les
possibilitats de discriminació tàctil, de percepció auditiva i visual, de transmissió
d’informació a través dels diferents sentits i d’interpretació de dades que es van
reben al cervell. Fins als 8 anys el nen no completa aquest procés.
Segons Joseph Petersen (2002) distingeix fins a tres nivells de cervell dins del
mateix òrgan. Aquests tres cervells són el reptilià que compartim amb els rèptils, el
límbic que ens compara amb categories de rèptils i mamífers i els cortical que ja es
desenvolupa en alguns mamífers i arriba al seu màxim exponent en l’ésser humà.
Aquests tres nivells es veuen fàcilment en el desenvolupament del cervell humà.
Quan encara és un fetus es desenvolupa el cervell bàsic el segueix un altre de més
desenvolupat i cap al cinc mesos de gestació apareix el que el distingeix de la resta
dels animals.
Aquesta superposició dels diferents cervells , alguns ho veuen com la resposta a
l’evolució humana al llarg del segles. Aquests tres cervells es troben en una
intercomunicació permanent. Però a la vegada cada un d’ells controla algunes
conductes humanes molt específiques.
El cervell reptilià aparegué fa uns 200 milions d’anys és el que ens connecta amb el
nostre primitivisme, les tradicions, els rituals, els prejudicis, la por als canvis, ...És el
que se n’encarrega d’automatitzar totes les respostes rutinàries, però també ens
ajuda a marcar el nostre territori i a defensar-nos de qualsevol agressió externa.
El cervell límbic aparegué fa uns 60 milions d’anys i es dedica a controlar la nostra
afectivitat, emocions, motivació, i ens apropa a la resta dels mamífers amb quatre
grans funcions per a la nostra supervivència: l’agressivitat, l’aliment, l’aparellament,
i l’autodefensa.
El neocortex o cervell cortical, és el cervell superior i és el que ens distingeix de la
resta dels animals. És el cervell creador, és inestable i imprevisible, és el que ens
impulsa a obrir camins nous, a inventar, a no conformar-nos amb el que tenim , a
buscar allò nou.
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Està dividit en dos hemisferis i a la vegada en quatre lòbuls cada un dels quals té
unes funcions específiques: els lòbuls temporals, s’ocupen del llenguatge i és on
sembla que es troba la memòria. També s’ocupa de l’audició.
Els lòbuls occipitals s’encarreguen de la vista i els lòbuls parietals són els que
regeixen els nostres sentits.
En els lòbuls frontals és on es troba allò que denominem intel·ligència i és on
s’organitzen les estratègies : allò que hem de fer, on i com fer-ho.
Els sentits compleixen una funció molt important en l’aprenentatge i estan implicats
en:
•

L’aprenentatge d’habilitats.

•

Transmissió d’informació.

•

Adquisició de capacitats de socialització.

Les tasques que se li presenten al nen , han de ser per tant, apropiades al seu grau
evolutiu. L’autoimatge dels nens hauria d’estar establerta a través dels diferents
canals ja que s’ha de basar en la informació que procedeix dels sentits.
Generalment a l’escola es prioritzen els sentits visuals i auditius i es deixa la part
més kinestèsica , en segon pla.
Proporcionar als nens experiències a través de tots els sentits, és el que el/la docent
s’hauria de plantejar ; perquè l’aprenentatge multisensorial proporciona un accés
més ric a la informació.
Hi ha persones que no poden pensar si s’estan quietes. El moviment forma part del
seu procés d’aprenentatge.
A totes les aules hauria d’haver un espai en que l’alumnat es pogués moure en
llibertat. Que un alumne-a es mogui no agrada massa al professorat però hem de
ser capaços d’entendre-ho com un fet imprescindible. Sovint ens trobem amb
alumnes que fracassen i no sabem ben bé el motiu. Altres aspectes que s’haurien
de facilitar als alumnes és picar rítmicament, associar gestos a conceptes, recitar
seguint un ritme.
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Hi ha d’altres persones que no poden pensar si no és a través d’imatges. Aprendre
a fer mapes conceptuals els ajudarà a memoritzar i aprendre. D’altres necessiten
escoltar, sentir els sorolls, el ritme. Són elements molt útils per aquests alumnes.
Aportar coneixements a tot l’alumnat a través dels diferents sentits permetrà obrir
els seus canals a nous aprenentatges.(5)
Fins ara he parlar de la importància d’activar l’aprenentatge multisensorial que
augmenta la facilitat d’aprendre.
Si un

alumne és auditiu, tindrà més èxit si a la vegada d’emprar el seu estil

d’aprenentatge preferent també utilitza modalitat associades. Si l’estudiant és capaç
d’augmentar l’ús dels estils d ‘aprenentatge, augmentarà així les opcions d’aprendre
amb més facilitat.
Quan un estudiant és

capaç d’accedir a les seves habilitats visuals i quan

descobreix com pot aprendre a través del seu canal kinestèsic se sorprèn de les
noves capacitats que adquireix per a desenvolupar-se en la seva vida.
Tothom podem aprendre a través de processos multisensorials. Des de què som
infants assaborim, olorem el món del qual estem aprenent; creixem gràcies a l’ús
dels nostres sentits, de tots els nostres sentits. Aleshores, perquè sols emprem un
sol sentit per estudiar?
Hi ha una part del nostre cervell, el sistema límbic on es controlen totes les
emocions, la sexualitat i els punts de plaer. Hi ha una altra part que és el neocortex
que controla els processos intel·lectuals i les capacitats auditives i visuals.
Les dificultats d’aprenentatge es creen perquè el sistema límbic és el conducte a
través del qual es filtren els impulsos i les conductes involuntàries que es traslladen
a la zona més racional. És a dir, que hi ha una interacció entre el sistema límbic
(porta cerebral) i el neocortex ( cervell pensant) Així, doncs, s’aprèn per la interacció
entre el vell i el nou cervell a través del sistema límbic. Hi ha indicis que diuen que el
sistema límbic és essencial per a la memòria a llarg termini. De la mateixa manera
que si no hi ha emoció (avorriment) o emoció negativa (ansietat) es produeix una
interferència entre l’habilitat de recordar o aprendre a través de les emocions
( aprenc més si em diverteixo).
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Els estudiants amb problemes d’aprenentatge s’identifiquen generalment com a
kinestèsics.
L’estil d’aprenentatge ideal utilitza un compendi d’activitats visuals, auditives i
kinestèsiques per fer un aprenentatge còmode i provocar un nombre màxim de
respostes.
De vegades evocar una experiència positiva d’aprenentatge ràpid, recordar una
sensació agradable que es va tenir, pot ajudar a tornar a experimentar una sensació
semblant; és el que s’anomena àncora.

OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ
GENERAL
•

Recollir tota una sèrie d’informació de base teòrica imprescindible per
entendre l’ús dels estils d’aprenentatge

•

Conèixer la realitat de l’alumnat nouvingut que arriben a les aules d’Acollida
de secundària en la zona del Vallès Occidental

•

Presentar possibilitats d’ús de diferents estratègies en funció de les activitats
proposades

•

Avaluar els criteris de funcionalitat de les estratègies emprades

ESPECÍFIC
•

Concretar un protocol d’informació de l’alumnat nouvingut a partir del que hi
ha al portal de la XTEC sobre l’aula d’acollida

•

Crear un document d’ús immediat per a poder observar els aspectes
escolars, personals i familiars de l’alumne-a que ajudin a conèixer la situació
immediata.
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•

Elaborar un document que amplii l’anterior on s’incloguin aspectes de
caràcter més cognitiu.

•

Presentar un pla de treball concret basat en els estils d’aprenentatge

•

Presentar estratègies d’aprenentatge en funció del canal preferents

FINAL
•

Adonar-se de la importància de conèixer la llengua catalana com una eina
de comunicació.

•

Facilitar l’aprenentatge de la llengua

•

Utilitzar la llengua catalana oral i escrita com a vehicle de comunicació.

METODOLOGIA
El mètode de treball emprat en el desenvolupament del projecte és diferent d’acord
amb els apartats i objectius a obtenir.
La primera part del treball ha estat més teòrica. He volgut presentar la importància
dels sentits tan en el nostre aprenentatge formal-escola com en l’aprenentatge prop
del dia a dia. ( no-formal)
La segona part , més pràctica pretén presentar materials d’ús immediat per part
dels i de les professionals per tal de poder determinar quin és el seu canal
d’aprenentatge dominant, i les característiques d’aquest alumnat quan es troba a
l’aula en diferents situacions. En un principi aquest material l’he pensat per a l’ús en
una aula d’acollida però és perfectament extrapolable a qualsevol grup classe. Per
poder consolidar la informació pertinent incloc un quadre on es veuen les actuacions
de l’individu en funció del seu canal preferent i fins i tot presento una sèrie
d’estratègies per a poder treballar amb la màxima qualitat i eficàcia les seqüències
d’aprenentatge.
Dins d’aquesta part més pràctica introduiré l’ús d’estratègies per a poder treballar
la llengua de manera sistemàtica. Presentaré diferents maneres de detectar quines
estratègies utilitza l’alumne-a per aprendre l’ortografia, el vocabulari, la comprensió
de textos en llengua materna i llengua estrangera i veure quin-s canal-s predominen
segons la llengua d’ús. ...
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En la tercera part,

en les conclusions del treball introduiré un vocable nou,

dispedagogènia (Moreno 2005)(8) presentat en una revista pedagògica periòdica
relacionat amb la qualitat pedagògica que nosaltres com a docents hem de
pretendre en el decurs del treball diari amb la funció d’educadors ( en plenitud de la
paraula) de futurs-res ciutadans-nes que han de viure i conviure en societat de
manera harmònica amb els seus valors.
La quarta part trobem la bibliografia. Veureu que hi ha molts articles de revista,
sigui en format electrònic o en publicació periòdica en format paper. La major part
d’informació consultada l’he tret d’articles publicats recentment. He considerat
important utilitzar aquest mètode perquè usar la informació actualitzada dóna més
credibilitat al treball que presento.
L’última part del treball es refereix a uns annexos que inclouen diferents bateries
diagnòstiques per poder passar directament a l’alumnat perquè faci les reflexions
sobre el seu canal d’aprenentatge preferent.
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2A PART DEL TREBALL

Aquesta part més pràctica la desenvoluparé fent un simulacre d’un alumne-a de 1r
cicle d’ESO nouvingut-da hispanoparlant que arriba a l’aula d’acollida(AA)
Prèviament a l’entrada al centre com ja sabem, hi ha una reunió amb la família per
informar-la de tota l’organització del centre...
L’alumne-a entra a l’AA el primer que hem de fer és obrir una carpeta on s’hi posarà
tota la informació que s’anirà recollint al llarg de tota l’estada a l’aula.
A la web de l’aula d’acollida tenim una fitxa inicial que jo he completat amb alguns
aspectes més que he considerat d’una importància cabdal: com són les dades
familiars, ...
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http://www.xtec.net/lic/nouvingut/professorat/documenta/instruments/sec/dades_alu
mne.pdf
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa
Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social
FULL DE RECOLLIDA DE DADES
DADES PERSONALS
Cognoms: ..............................................
Nom: .....................................................
Data de naixement (mes i any): ...............
País de procedència: .........................................
Nivell al qual està adscrit: ..................................
Data d’arribada a Catalunya (mes i any): ...............................
Data d’escolarització al centre (mes i any): ....................................
Escolarització prèvia
- Regularitat (regular/irregular/no escolaritzat): ............................................
- Llengua d’escolarització: ...........................................................................
Llengua/es familiars i altres llengües que coneix: ......................................................
..............................................................................................................................
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Aula d’acollida
- Assistència des de: ................................................
- Fins a:.................................
- Hores setmanals (mitjana):........................................................
Observacions: ......................................................................................................................
Número d’inscripció:.........................

El full que presento a continuació l’he ampliat a partir del que es troba a la web del
LIC sobre la recollida de dades.
FULL DE RECOLLIDA DE DADES

Data :

DADES PERSONALS
Cognoms: ............................................................

Nom:..............................

Data de naixement (mes i any): ................................
País de procedència: (Poble).........................................
Nivell al qual està adscrit: ............................ Nom tutor-a…………………………
Data d’arribada a Catalunya (mes i any): ...............................
Data d’escolarització al centre (mes i any): ....................................
Escolarització prèvia
- Regularitat (regular/irregular/no escolaritzat): ............................................
- Llengua d’escolarització: ...........................................................................
Llengua/es familiars i altres llengües que coneix: ......................................................
..............................................................................................................................

DADES FAMILIARS:
Nom de pare……………………

Nom de la mare ………………………………

Amb qui viu …………………………….
Quantes persones formen el nucli familiar ( pare, mare, avis, germans, tiet, tieta, cosins, … ) ………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..

AULA D’ACOLLIDA
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- Assistència des de: ................................................
Hores setmanals a l’AA .................

Llicència d’estudis Curs 2005-06
Fins a:.................................

Assignatures que fa a l’aula (AA) Durant:
- El 1r trim………………………………..
- El 2n trim. ………………………………
- El 3r trim. ……………………………….

OBSERVACIONS:

Aquesta és la fitxa una mica més amplia que la primera però encara incompleta,
segons els objectius establerts:
Continuem amb l’acollida inicial de l’alumne-a i uns aspectes que hem d’observar,
especialment i de ben a prop, són la bona qualitat visual i auditiva. Penseu que un
nen o una nena nouvingut/da amb tots els handicaps que haurà de superar fora de
l’aprenentatge li és molt important tenir les eines de les que disposa per a tot, ben
preparades. Aleshores cal incorporar una observació exhaustiva sobre la visió i
l’audició; per això incorporo uns materials que orienta al professorat per determinar
tant la qualitat visual ( Moreno 2002) (6) com auditiva (Moreno 2004) (7) del seu
alumnat. I així determinar les actuacions pertinents per atendre les dificultats que
puguin aparèixer.
Pretenc crear una fitxa que incorpori totes les dades personals i de nivell lingüístic ...
però amb un apartat on es pugui determinar, primer el canal d‘aprenentatge
preferent de l’alumnat. Aquesta observació es podrà fer a través d’uns ítems que
tindrà el professorat per observar dins de l’aula (+), o de proves diagnòstiques
individuals( veure annexos). En segon lloc, veure la qualitat visual i auditiva de
cadascú, amb l’ajuda de les bateries diagnòstiques que trobareu ( (++) (+++) en el
mateix bloc de materials.
A la vegada que ens dediquem a conèixer característiques rellevants per a iniciar un
bon aprenentatge, el que ens cal saber són els aspectes més significatius de cada
un dels estils d’aprenentatge en relació als diferents aspectes relacionats amb la
recollida d’informació, conducta, manera de processar la informació i de
descodificar-la.
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Hem de tenir molt present que cadascú tenim un canal d’aprenentatge preferent
però es bo poder aprendre a usar-los tots i combinar-los entre ells per adquirir
major habilitat en el moment d’estudiar. Aleshores és una responsabilitat dels i les
docents de ser flexibles en el moment d’ensenyar una matèria i alternar el diferents
canals perquè pugui arribar la informació a tot l’alumnat i que aquest se la pugui fer
seva des dels diferents canals.
L’alumnat que ho té més fàcil, actualment és aquell que té com a canal preferent el
visual o l’auditiu. Els kinestèsics es troben en desavantatge perquè la seva manera
de rebre la informació no està ben acceptada dins de les aules. Són aquells o
aquelles alumnes que presenten més problemes d’aprenentatge i/o de conducta.
Cal entendre aquesta situació i conèixer els interessos del nostre alumnat i ajudar-lo
a poder detectar la seva inquietud i convertir-la en eina que els ajudarà a
transformar o traduir allò que rep en la seva modalitat preferent.
Quants més canals es desenvolupin major facilitat tindrà.
El concepte d’estil d’aprenentatge resulta molt útil para entendre la forma en què
l’alumnat es relaciona amb les matèries escolars i aconsegueixen entendre-les o no.
De fet, els/les estudiants es poden

classificar segons els diferents estils

d’aprenentatge.
Característiques generals:
Aprenentatge visual
•

L’alumnat visual aprèn preferentment a través del contacte visual amb el
material educatiu.

•

Pensa en imatges, és capaç d’importar a la ment molta informació a la
vegada, per això té més facilitat per absorbir grans quantitats d'informació
amb molta rapidesa

•

El costum de visualitzar l’ajuda a establir relacions entre diferents idees i
conceptes, així doncs, desenvolupa una major capacitat de abstracció.

•

Les representacions visuals del material, com gràfics, quadres, làmines,
cartells i diagrames milloren el seu aprenentatge

Encarna Vallespí Doliu evallesp@xtec.cat

27

L’ estil d’aprenentatge com a estratègia per a una aula d’acollida
Llicència d’estudis Curs 2005-06

•

Vídeos, pel·lícules o programes informàtics també milloren el seu
aprenentatge.

•

Recorda millor allò que llegeix que allò que escolta

•

La manera més eficient d'emmagatzemar la informació és visual (en una
classe amb retroprojector, per exemple, preferirà llegir les fotocòpies o
transparències a seguir l’explicació oral, o recollirà apunts per a tenir després
alguna cosa que llegir).

•

Es calcula que entre un 40% i un 50% de la població en general privilegia
l’estil d’aprenentatge visual.

Aprenentatge auditiu
•

L’alumnat auditiu aprèn preferentment escoltant el material educatiu.

•

Pensa i recorda de manera seqüencial i ordenada, per això prefereix els
continguts orals i els assimila millor quan pot explicar-los a una altra persona.

•

Respon amb èxit a l'estil d'aprenentatge més freqüent en el sistema escolar,
perquè s’adapta fàcilment al format de la classe expositiva.

•

Té una gran capacitat per aprendre idiomes i/o música.

•

Els MP3, CDs, les discussions en públic i les lectures en veu alta, milloren el
seu aprenentatge.

•

Recorden millor allò que escolten que allò que llegeixen.

•

La manera d’emmagatzemar informació es traslladant allò auditiu a un mitjà
visual (L'emmagatzematge auditiu acostuma a ser menys eficient).

•

Es calcula que entre un 10% y un 20% de la població en general privilegia
l’estil d’aprenentatge auditiu.

Aprenentatge kinestèsic
•

L’alumnat kinestèsic aprèn preferentment a interactuar físicament amb el
material educativa.

•

Per aprendre necessita associar els continguts amb moviments o sensacions
corporals. D'aquesta manera, en una classe expositiva, es balancejarà des

Encarna Vallespí Doliu evallesp@xtec.cat

28

L’ estil d’aprenentatge com a estratègia per a una aula d’acollida
Llicència d’estudis Curs 2005-06

de la seva cadira, intentarà aixecar-se, Es passarà l’estona fent dibuixos,
caricatures, ....
•

Els seus aprenentatges són més lents, i es desenvolupa millor en tasques de
temps limitat y amb descans freqüent.

•

Les activitats físiques, el dibuix i la pintura, els experiments de laboratori, els
jocs de rol, milloren el seu aprenentatge.

•

Pot recordar millor allò que fa que el que escolta o el que veu.

•

És la manera menys eficient per a emmagatzemar informació acadèmica i la
millor per a emmagatzemar informació que estigui relacionada amb el món
esportiu i artístic.

•

Es calcula que entre un 30% y un 50% de la població en general privilegia
l’estil d’aprenentatge kinestèsic. Aquest percentatge s’incrementa

en la

població masculina.
En funció de la seva modalitat representativa podem observar diferents actuacions
dins a l’aula i que ens ajudarà a poder prevenir si cal, algun problema de diferent
índole que pugui sorgir. A més ens ajudarà a entendre conductes que, de vegades,
les considerem provocadores.
Com podem detectar el canal d’aprenentatge preferent? Dins del mateix treball
trobareu un full d’observació del VAK que us pot ajudar a determinar-lo. A més en
els annexos també trobareu unes proves que poden contestar el mateix alumnat i
que també podeu contestar vosaltres com a professionals, perquè pugueu
determinar el vostre canal preferent. Això us ajudarà a saber com preferiu donar la
classe en funció del vostre canal i com us haureu d’adaptar al canal preferent del
vostre alumnat.
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A continuació trobareu una taula que presenta els recursos més adequats de l’alumne-a i el professor-a en funció del VAK.
Insisteixo que el/la professora-a han de tenir en compte tots els canals quan faci la seva tasca.
ACTIVITATS VAK A L’AULA

VISUAL

AUDITIU

KINESTÉSIC

Alumnes

Professor-a

Alumnes

Professor-a

Alumnes

Professor-a

(Producció)

(Presentació)

(Producció)

(Presentació)

(Producció)

(Presentació
)

Contar una historia a
partir de vinyetes,
fotos, text, ... Dictar a
algú altre.
Realitzar il·lustracions
per al vocabulari nou
Dibuixar còmics amb
text.

Escriure a la pissarra allò
que s'explica oralment
Utilitzar suport visual per a
la informació oral (audició i
fotos...)
Acompanyar els textos de
fotos.

Llegir i visualitzar un
personatge.
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Realitzar un debat.
Preguntar-se entre uns i
altres.
Escoltar una audició i
tenir atenció en
l'entonació.
Escriure el dictat.
Llegir i gravar-se la veu

30

Donar instruccions
verbals.
Repetir sons semblants.
Dictar.
Llegir el mateix text amb
inflexions diferents

Representar role-play.
Representar sons a
través de postures o
gestos
Escriure sobre les
sensacions que senten
davant d'un objecte, so,
olors,...
Llegir un text i dibuixar
alguna imatge que hi
faci referència.

Utilització de
gestos per a
acompanyar les
instruccions
orals
Corregir amb
gestos
Llegir un text
expressant les
emocions.
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Ara ja tenim la primera incursió en les característiques generals de cada canal, i
hem començat a detectar el canal preferents de cada alumne-a podem començar a
realitzar activitats per a activar els altres canals.
Proposta d’exercicis per estimular els canals que considerem menys prioritaris . Són
activitats per a realitzar durant 15 minuts al llarg de 15 dies.

EXERCICIS PER A DESENVOLUPAR LA CAPACITAT DELS CANALS
NO PREFERENTS
VISUAL
DIA 1: Mira els objectes que t’envolten, les formes, els volums. Intenta de distingir
les ombres, els relleus. Mesura’ls en la distància. Tanca els ulls i intenta de recordar
els objectes amb el major nombre de detalls

DIA 2: Fes una excursió pel camp o la ciutat. Intenta de percebre tots els detalls,
colors, els matisos,. Tanca els ulls i intenta’ls veure en la teva imaginació.

DIA 3: Fes una visualització dissociada. Imagina’t a tu mateix en alguna situació de
la vida quotidiana.

DIA 4: Fes-te un autoanclatge visual ( per exemple veient un objecte concret).
Activa’l de tant en tant.

DIA 5: Intenta recordar com és una habitació, un carrer, una ciutat de manera
associada. Veient-t’ho amb els teus ulls.

DIA 6: engega la TV i treu-li el so. Estigues atent-a a les imatges. Tanca els ulls i
intenta de repetir-les a la teva ment. Intenta d’entendre l’argument a traves
d’observar la mímica.

Encarna Vallespí Doliu evallesp@xtec.cat
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DIA 7: Repàs.

AUDITIU
DIA 1: Fes una sortida al camp. Seu i tanca els ulls. Intenta d’escoltar els sons que
t’arriben. Intenta’ls desxifrar. Fes-ne una llista.

DIA 2: Fes una llista amb noms, adjectius i verbs relacionats amb l’audició. Per
exemple: rialla, entonació, melodia, xerrar, dialogar, clamar , ...

DIA 3:Engega la TV i tanca els ulls. Fixa’t en les paraules, els tons, els ritmes, els
timbres, els registres, ... Intenta de repetir-los mentalment

DIA 4: Posa un disc d’algun grup musical i intenta d’identificar els diferents
instruments.
DIA 5: Engega la TV

i tanca els ulls. Intenta identificar l’estat d’ànim d’alguna

persona a través de la seva veu.

DIA 6: Construeix una orquestra imaginària en la teva ment. I intenta d’escoltar cada
un dels instruments.

DIA 7: Repàs

KINESTÈSIC

DIA 1:Seu en una cadira, tanca els ulls i pren consciència de les diferents parts del
teu cos que estan en contacte amb la cadira.

Encarna Vallespí Doliu evallesp@xtec.cat

32

L’ estil d’aprenentatge com a estratègia per a una aula d’acollida
Llicència d’estudis Curs 2005-06

DIA 2: Sense sabates, camina pel terra i nota les diferents sensacions que es
produeixen.

DIA 3: Imagina’t que plou o neva. Pren consciència de les sensacions que es
produirien en el teu cos.

DIA 4: Fes memòria d’algun fet del passat d’una especial importància per a tu. Fixa’t
en les sensacions que es produeixen en el teu cos.

DIA 5: Toca diferents objectes, olora’ls, pren consciència de cadascun.

DIA 6: Imagina’t una muntanya russa. Quines sensacions tens?
DIA 7: Repàs

COMPORTAMENT DE L’ALUMNAT VAK A L’AULA

VISUAL

AUDITIU

Encarna Vallespí Doliu evallesp@xtec.cat
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Conducta
Aprenentatge
memòria
imaginació
Emmagatzematge de la informació
inactivitat
distracció
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VISUAL

AUDITIU

KINESTÈSIC

Parla sol, es distrau

Organitzat, ordenat,

Ortografia
Conducta

observador i tranquil.
No té faltes. "Veu" les
Preocupat pel seu aspecte.
paraules abans d’escriureles.Es veuen les seves
emocions a la cara.
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Imaginació

Respon a las mostres

Mou els llavis en llegir.

físiques d’afecte.

Facilitat de paraula.

L’ agrada tocar-ho tot.

Pot monopolitzar la
Tendeix a cometre faltes.
conversa.
Diu les paraules i les escriu
Li agrada
la música.
segons
el so.

Es mou i gesticula molt.
Comet faltes. Escriu las
Surt ben arreglat
de casa
paraules
i comprova
si i "li
de seguida, s’arruga
agraden".

Modula el to y timbre de

perquè no para.

veu .

Expressa les seves
emocions amb moviments.
Recorda el que va fer, o la

exemple les cares, però no

Expressa les seves
Recorda el que sent. Per
emocions verbalment.
exemple, els noms, però no

els noms.

les cares.

causar, però no els detalls.

Pensa en imatges. Visualitza

Pensa en sons, no recorda

Les imatges són poques i

de manera detallada

tants detalls.

poc detallades,.

Recorda el que veu, per
Memòria

fàcilment .
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De manera seqüencial i per
Com emmagatzema la
informació

Ràpidament i en qualsevol

blocs sencers (té tendència a

a

ordre.

perdre’s si li preguntes per un

"memòria muscular".

través

element aïllat o si li canvies
l’ordre de les preguntes.
Encarna Vallespí Doliu
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Durant els períodes
Mira alguna
cosa fixament,

d’inactivitat

dibuixa, llegeix.

Canta en veu baixa, per a ell
mateix o parla amb algú.

Es mou

de

la
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Gesticula quan parlar. No
S’impacienta si ha d’escoltar
molta estona seguida. Utilitza
Comunicació

paraules com: veure, aspecte,
...

Quan
Es distrau
Encarna
Vallespí Doliu

Li agrada escoltar, però ha de

escolta massa. S’apropa molt

parlar sense espera. Utilitza

al seu interlocutor, s'avorreix

paraules com: sonar,....

fàcilment.

Utilitza

paraules

com: tenir, impressió ....

hi

ha

moviment

desordre visual, encara que el
evallesp@xtec.cat
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soroll no el molesta massa.

Quan las explicacions són

o
Quan hi ha soroll.

bàsicament
visuals

i

auditives
no

d’alguna forma.

l'

o

involucren
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EXPRESSIONS LINGÚÍSTIQUES SEGONS EL SISTEMA
REPRESENTATIU:

VISUAL

•Veure-ho clar
•Està clar
•Salta a la vista
•A cop d’ull
•Obrir-li els ulls
•...

Cantar-li
les
AUDITIU
quaranta
Canviar el to
Fer-se el sord
Sense dir ni piu
Música celestial
...

KINESTÈSIC
• Causar-li bona
impressió
• De tot cor
• M’apassiona
• Estar cremat
• Agafar el toro per les
banyes

Encarna Vallespí Doliu
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Amb els quadres que he presentat en les pàgines anteriors ja tenim una bona noció de
les diferències que podem observar en el nostre alumnat, que ens ajudarà a organitzar
estratègies per atendre les seves necessitats i molt important, per a nosaltres com a
professionals, a entendre certes conductes i certes reaccions que, de vegades, poden
alterar el ritme d’aprenentatge idoni del grup.
Ara introduiré el full de recollida de dades que he confegit a partir del que el Dep.
D’Educació té en l’espai LIC. En aquest document, hi he afegit els aspectes que
considero rellevants per ajudar al nostre alumnat a aprendre amb la millor qualitat
possible.
Vegeu el document.
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FULL DE RECOLLIDA DE DADES

Data :

DADES PERSONALS
Cognoms: ............................................................

Nom:..............................

Data de naixement (mes i any): ................................
País de procedència: (Poble).........................................
Nivell al qual està adscrit: ............................ Nom tutor-a:…………………………
Data d’arribada a Catalunya (mes i any): ...............................
Data d’escolarització al centre (mes i any): ....................................
Escolarització prèvia
- Regularitat (regular/irregular/no escolaritzat): ............................................
- Llengua d’escolarització: ...........................................................................
Llengua/es familiars i altres llengües que coneix: ......................................................
..............................................................................................................................

DADES FAMILIARS:
Nom de pare……………………

Nom de la mare: ………………………………

Amb qui viu …………………………….
Quantes persones formen el nucli familiar ( pare, mare, avis, germans, tiet, tieta, cosins)
............................……………………………………………………………………………………………………

AULA D’ACOLLIDA
- Assistència des de: ................................................
- Fins a:.................................
- Hores setmanals a l’AA .................

Assignatures que fa a l’aula (AA) Durant:
- El 1r trim………………………………..
- El 2n trim. ………………………………
- El 3r trim. ……………………………….

OBSERVACIONS:

Encarna Vallespí Doliu
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RECOLLIDA DE DADES DE CARACTER COGNITIU
- És dretà-na o esquerrà-na ............................................
- Temps d’atenció sostinguda ............ en un mes ........... En acabar el trimestre ..........
- Estil d’aprenentatge dominant: Visual ___ Auditiu ___ Kinestèsic ___ ( + )
- Té un caràcter: Impulsiu ____ Reflexiu ____
- Escreaning de visió: Bona____

Amb problemes: ( Descripció): ( ++ )

- Escreaning d’audició: Bona ____ Amb problemes ( Descripció): ( +++ )

- Actuacions a fer davant del problema de visió- audició:

___ Tutor-a

___ Família

___ EAP

____ Serveis Socials

___ Altres: ______________________
Nivell lingüístic Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de
llengües.
Aquests 6 nivells comuns de referència proposats pel Consell d’Europa són:
A1: Inicial usuari bàsic
A2: Bàsic usuari bàsic
B1: Llindar usuari independent
B2: Avançat usuari independent
C1: Domini funcional efectiu usuari experimentat
C2: Domini usuari experimentat

-

Nivell inicial de l’alumne-a _______

TEST VAK ESCOLAR

( POR RICARDO ROS ( 10) (+))

Quin és el canal sensorial preferent del nostre alumnat? Aquest test ens pot ajudar a
detectar-lo
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Caldrà qualificar cada pregunta amb 0, 1 o 2 punts en funció d’allò que reflecteixi millor
allò que fa o que diu l’alumne-a.
1. Obeeix solament quan li dic les coses vàries vegades i amb un to autoritari
2. Mai està quiet-a . Sempre necessita moure’s
3. En mirar-lo/la seriosament, és suficient perquè obeeixi.
4. Li agrada tocar les coses , els objectes, les persones.
5. És molt ràpid-a comptant les coses
6. Té bona capacitat d’abstracció
7. S’emociona fàcilment.
8. Canvia ràpidament, d’una idea a una altra.
9. Sempre busca la paraula més exacta per a poder expressar una idea.
10. Mentre parla, acostuma a tocar els /les altres.
11. Li costa entendre esquemes
12. Relaciona ràpidament els conceptes
13. Li cal molt de temps per a poder expressar un concepte
14. És capaç de recordar, de manera detallada, com anava vestida una persona
15. Té una especial sensibilitat per les olors
16. Li agrada que l’acaronin
17. Li costa canviar de tema de conversa
16. Té facilitat per a” fotografiar” mentalment situacions i/o persones
19. Quan parla sembla que estigui dibuixant objectes en l’espai
20. Té molta facilitat per a entendre els esquemes
21. Quan comença a parlar no para, encara que li pugui costar expressar-se de forma
oral
22. Explica les coses de manera molt detallada
23. Gesticula molt quan parla

Encarna Vallespí Doliu
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24. Parla amb els ulls, amb la mirada
25. Sembla que dins seu tingui un disc rallat, repeteix insistentment les coses
26. Li costa fer abstraccions
27. És molt afectuós-a
28. És capaç de recordar una conversa fil per randa.
29. Mentre llegeix, va fent dibuixos a l’espai
30. Té una memòria visual extraordinària
31. Quan estudia, repeteix les frases varies vegades perquè se li quedin fàcilment
32. Obeeix quan allò que se li demana li arriba al cor.
33. Te molta imaginació ( construeix moltes imatges mentals ).
34. Li agrada tocar els llibres, olorar-los, acaronar-los, ...
35. En lloc de memoritzar al peu de la lletra, busca el seu propi vocabulari
36. Se sap totes les lletres de les cançons
37. Es queda amb les conceptes , no amb les frases textuals
38. Sols tenir faltes d’ortografia
39. Estudia dret-a , mentre es passeja per la classe, l’habitació
40. Té facilitat per aprendre poesies
41. De vegades actua de forma impulsiva, sense reflexionar
42. Aparentment sempre està nerviós-a.
43. No acostuma a fer faltes d’ortografia
44. Li agraden les activitats manuals o manipulatives
45. Té un interès especial per allò que passa al seu voltant
Correcció del Test
Traslladeu les puntuacions a la taula següent. Sumeu les columnes i fixeu’s en quina
surt major puntuació. La columna que té més punts és la que ens indica el canal
sensorial predominant de l’alumne-a.
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RESULTAT
DEL TEST

VISUAL

AUDITIU

KINESTÉSIC

3

1

2

5

6

4

8

9

7

12

11

10

14

13

15

18

17

16

20

21

19

24

22

23

26

25

27

30

29

28

33

31

32

35

36

34

37

38

39

41

40

42

43

45

44

TOTALS
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BATERIA DIAGNÒSTICA SOBRE LA VISIÓ (++) MORENO (2002)(6)
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BATERIA DIAGNÒSTICA SOBRE L’AUDICIÓ
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49

L’ estil d’aprenentatge com a estratègia per a una aula d’acollida
Llicència d’estudis Curs 2005-06

Encarna Vallespí Doliu

evallesp@xtec.cat

50

L’ estil d’aprenentatge com a estratègia per a una aula d’acollida
Llicència d’estudis Curs 2005-06

Encarna Vallespí Doliu

evallesp@xtec.cat

51

L’ estil d’aprenentatge com a estratègia per a una aula d’acollida
Llicència d’estudis Curs 2005-06

Ja hem vist quina pot ser la recollida de dades inicial de l’alumnat nouvingut i detectar
les seves característiques VAK.
Aleshores cal començar a treballar les estratègies més idònies per a l’aprenentatge de
la llengua i de les àrees instrumentals.
Com diu l’Ana Robles (9), No existeixen estratègies ni bones ni dolentes en elles
mateixes, però si que existeixen estratègies adequades o inadequades.
Quan un grup d’alumnes utilitza unes estratègies inadequades es pot convertir en un
problema de motivació i d’actituds.

TREBALLAR ESTRATÈGIES A L’AULA
suposa:

Encarna Vallespí Doliu
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http://www.galeon.com/aprenderaaprender/estrategias/estrategias.htm(9)

A principi de curs , l’objectiu prioritari amb grups nous, és establir i crear un bon
ambient de treball.
Un segon objectiu ve determinat per ser capaç de generar moltes respostes i poder
trobar la més adequada . Cada alumne-a és un món i cada grup està en el seu univers.
D’aquí que unes activitats són vàlides per un grup i no per un altre.
És important tenir en compte l’atenció sobre els estils d’aprenentatge juntament amb
les diferents motivacions i interessos dels grup.
Un altre aspecte molt important a tenir en compte des de principi de curs, és el tenir
una bona agudesa sensorial per notar les reaccions d’altri. Sabem que la major part
dels missatges que ens envia el nostre alumnat, des de l’aula, és no-verbal. Un
exemple molt obvi que veiem en totes les aules és el soroll que genera el grup quan ha
minvat el seu grau d’atenció. Per a nosaltres, el missatge és que ja és hora de canviar
d’activitat per tornar a recuperar l’atenció perduda.
Els indicadors no verbals estan relacionats amb la manera de processar la informació.
Una persona que processa la informació visualment té tendència a parlar en un to més
alt i amb més rapidesa que algú que processa la informació de manera kinestèsica.
Poder observar el procés mental del nostre alumnat ens permet adequar la nostra
manera de donar classe i no solament en relació al tipus d’activitats sinó en la manera
de presentar-les.
El to de veu que emprem, la nostra postura, els nostres gestos, la nostra manera de
moure’ns són una part important del missatge que rep el nostre alumnat. Un-a
professor-a preferentment visual parlarà a una velocitat que un–a alumne-a kinestèsica li pot resultar agressiva pel ritme i el to de veu.
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Les estratègies són mètodes de treball. En funció del que volem aprendre o que
aprengui el nostre alumnat n’utilitzarem unes o unes altres.
El nostre sistema educatiu té com a finalitat explicar conceptes, donar informació
realitzar un seguit d’exercicis per comprovar si

i

els conceptes s’han entès. Moltes

vegades no es treballa quines són les estratègies que poden usar per a realitzar
l’activitat i consolidar la informació.
Quan les estratègies no s’expliquen a la classe cada alumne-a les ha de descobrir de
manera intuïtiva. Aleshores, molt del nostre alumnat aprèn a emprar les estratègies
adequades. Són aquells que diem que no tenen problemes d’aprenentatge a l’aula.
Però ens troben amb un altre grup d’alumnes que per molt que s’esforcen, no
aconsegueixen uns resultats adients al seu treball. Direm que són els que empren unes
estratègies inadequades. Moltes vegades, aquest alumnat creu que la manca de bons
resultats són conseqüència de la seva capacitat intel.lectual més que de l’ús
d’estratègies inadequades. Apareix , així la manca de motivació i actituds negatives. El
que cal tenir en compte és que una estratègia s’aprèn i per tant, es pot canviar.
Fer conscient al nostre alumnat de quina estratègia empra per aprendre és un bon
començament per a poder ampliar modificar introduir-ne de noves en funció de l’èxit
que s’obté.
La pregunta bàsica que hem de fer al nostre alumnat per descobrir quines estratègies
usa és:
COM HO FAS?
Els qüestionaris sobre estratègies ens serveix per extreure una informació general.
Però moltes vegades hem de treballar individualment amb els nostre alumnat fins a
identificar les principals estratègies d’ús.
COM IDENTIFICAR ESTRATÈGIES
•

Quin tipus d’elements necessiten per aprendre en una àrea en concret.?

•

Què és el que caracteritza l’alumne-a que realitza correctament l’aprenentatge?

•

Què distingeix entre un bon i un no tant bon alumne-a?

•

Quin tipus d’habilitats necessiten desenvolupar per poder fer bé la matèria?
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•

Com definiries algú amb aquest tipus d’activitats?

•

Quines característiques comunes tenen les persones amb aquestes habilitats?

•

Quines actituds tenen aquelles persones que tenen aquestes habilitats?

Una volta sabem les estratègies que ens interessa desenvolupar amb el nostre alumnat
les podem presentar i explicar. És a dir, crear consciència en el nostre alumnat de les
estratègies que poden ser útils i conscienciar-los de la seva importància d’ús. Una
altra manera de treballar les estratègies consisteix a ajudar-los a reflexionar sobre el
seu procés d’aprenentatge. Fer-los preguntes perquè reflexionin sobre com ho han fet
per obtenir bons resultats.
Les estratègies s’aprenen a base de practicar-les. La pregunta que ens hem de fer és:
Quin procès mental ha d’activar l’alumne-a per a fer aquesta activitat?

EXEMPLES

( Ana Robles (9))

MEMORITZACIÓ DE VOCABULARI
Dictar al teu alumnat una llista de 20 paraules . Digues –los que les has de memoritzar
però que no poden escriure-les. En acabar de dictar-les demana que les escriguin en
un full.
Tot seguit , demana que contestin les preguntes següents:
Quantes paraules has recordat?
Que has fet per a recordar-les?
a. Les has imaginat d’una en una
b. Has anat creant una història, foto i les has anat col.locant unides d’alguna
manera
c. T’has escoltat a tu mateix-a repetint le paraules que ha dictat el/la professor-a
d. De qualsevol altra manera. Quina?
Les dues primeres respostes indiquen estratègies visuals, la tercera és una estratègia
auditiva. Les estratègies kinestèsiques, moltes vegades, no saben explicar com
memoritzen.
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L’alumnat amb estratègies visuals, normalment recorden més quantitat de paraules que
qui les tingui un altre tipus d’estratègies. Qui tria la segona resposta acostuma recordarles totes.

VISUALITZACIÓ DE SÍMBOLS ABSTRACTES
Dicta a l’alumnat unes quantes operacions aritmètiques. Demana’ls que les resolguin
mentalment i que després contestin les preguntes:
Quines operacions mentals has fet per a resoldre-les?
Com has pensat el resultat?
a. Has vist els nombres com si estiguessin escrits a la pissarra?
b. T’has escoltat fent l’operació?
c. Qualsevol altra manera. Quina?
La primera resposta indica una estratègia visual, la segona, auditiva; els kinestèsics
acostumen a triar la tercera. Molt de l’alumnat combina les dues primeres.
La visualització de símbols abstractes és fonamental en assignatures com les
matemàtiques, però també és molt vàlida quan es tracta d’aprendre regles gramaticals.
ORTOGRAFIA
Digues al teu alumnat que els dictaràs algunes paraules, d’una en una. Cal triar
paraules que tinguin una ortografia difícil. L’alumne-a les ha d’escoltar i escriure-les en
un paper.
En acabar s’escriuen a la pissarra la llista de paraules perquè puguin comprovar que
les han escrit correctament.
En acabar, pregunta’ls :
Com has pensat la resposta
a. Has vist la paraula escrita mentalment?
b. Has vist la paraula escrita mentalment i has notat si estava ben o mal escrita?
c. Has escoltat al/la professor-a i has notat si estava ben o mal escrita?
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d. T’has escoltat repetint-la mentalment i has notat si estava bé o malament?

L’alumnat amb faltes d’ortografia, moltes vegades utilitza estratègies auditives, o
auditives i kinestèsiques. L’alumnat sense faltes d’ortografia utilitza una estratègia
visual i kinestèsica ( veuen les paraules escrites mentalment i noten si és correcta o no)
.
ESTRATÈGIES DE LECTURA, ACTIVITATS D’AULA
Els bons lectors són aquells que saben perquè llegeixen i quin tipus d’informació
busquen. És a dir, es marquen objectius clars i es concentren en obtenir-los.
L’activitat que veureu a continuació, desenvolupa aquest estratègia

Lee el texto siguiente. Tienes 30 segundos para contar el número de veces que aparece
la palabra estrategias
Desgraciadamente no conozco ningún libro sobre estrategias que sea realmente útil para
el trabajo en el aula. Lo que he leído sobre estrategias es muy teórico y se centra en
clasificar las estrategias en categorías como estrategias cognitivas o meta-cognitivas.
Tengo que reconocer que cuando estoy en el aula con mis alumnos me preocupa muy
poco

saber

si

las

estrategias

que

utilizan

son

meta-cognitivas

o

no.

Aquest tipus d’activitat, a banda de practicar la lectura com objectiu concret, ens
presenta que hi ha moltes maneres de llegir. I que no sempre ens interessa una lectura
detallada. A més quan és llegeix amb un objectiu i un temps marcat, és una activitat
molt útil per a l’alumnat acostumat a llegir-ho sempre tot , paraula per paraula. És molt
important establir un objectiu fàcil perquè tot l’alumnat el pugui obtenir fàcilment.
Els bons lectors llegeixen frases senceres per trobar el sentit del missatge.

Encarna Vallespí Doliu

evallesp@xtec.cat

57

L’ estil d’aprenentatge com a estratègia per a una aula d’acollida
Llicència d’estudis Curs 2005-06

Tria un text que sigui més difícil del que els és habitual. Dóna’ls còpies i demana’ls que
subratllin ( si pot ser en retolador fluorescent) tot el que entenen . Cal insistir que han de
subratllar tot el que entenen, encara que sigui poc.
Encara que el text sigui difícil tothom es trobarà que subratllen més del que deixen de
marcar .
Demana’ls que tornin a llegir el text però aquesta vegada s’han de fixar únicament en el
text subratllat.
A través de la art del text que han entès, demana’ls que expliquin de que tracta el text.

Aquest tipus d’activitat ajuda a l’alumnat a centrar l’atenció en el que saben i no en allò
que no saben.Com ho subratllen amb fluorescent, els demostra que saben més del que
es creien
Quan no saben alguna cosa , no es bloquegen sinó que endevinen , elaboren hipòtesis
i s‘arrisquen a entendre.
Aquesta activitat els ensenya a endevinar a partir del context:

La mejor manera de aprender nuevas palabras y sus significados es a base de
trompetacion. Cuando una palabra se repite varias veces en el mismo congrojo, te
resulta fácil hacerte una idea bomberana del significado aproximado. Este método es
mucho más eficaz que el gluntar continuamente a un jantele para consultar el significado
de las palabras altortas.
¿Qué significan las palabras en cursiva?
Trompetacion, congrojo, .bomberana, gluntar, jantele, altortas
En realitzar, en la seva llengua materna, una activitat similar, amb paraules inexistents,
els i les alumnes poden centrar-se en el procés d’endevinar i elaborar hipòtesis.
Aleshores empren tota la informació que tenen a les seves mans: títol, dibuixos,
esquemes, coneixements previs, etc.
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Abans de començar a llegir, demana’ls que t’expliquin allò que saben del tema i allò que
poden deduir a partir del títol, les il.lustracions, etc.
•

Identificar els conceptes claus i relacionar-los entre ells veient, també, els seus
coneixements previs.

Llegeix un text i construeix un mapa conceptual dels personatges implicats.
Són flexibles, usen diferents estratègies de lectura segons el text, la complexitat del
tema, els seus coneixements previs, etc.

Realitzar activitats per practicar les estratègies de lectura, i explicar perquè ho estem
fent, perquè serveixen, i quina estratègia concreta ens ajuda a desenvolupar aquesta
activitat, és el mateix que desenvolupar la flexibilitat i la capacitat d’utilitzar estratègies
diferents segons el context en què ens trobem.

No hi ha cap activitat de les presentades anteriorment que sigui nova. Treballar
estratègies a l’aula no ha d’implicar necessàriament, canviar allò que estem fent, sinó
fer-ho d’una manera més sistemàtica i explicant en tot moment, el perquè ho fem..
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COM TREBALLAR UN TEMPS VERBAL EN VAK

Presentació

Producció

VI
SU

Presentar

l’estructura

a

través Llegir i identificar l’estructura: subratllar les frases

d’exemples d’un text.

del text en el temps verbal a estudiar.

AL
AU
DI

Llegir en veu alta les frases escrites Escoltar i repetir en veu alta
en el tems verbal a estudiar

TIU
KI
NES
TÈ

Realitzar accions a la vegada que es Realitzar accions i descriure-les usant el temps
descriuen oralment usant els temps verbal a estudiar
verbal que s’estudia.

SIC
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ESTRATÈGIES DE LECTURA EN LLENGUA MATERNA I LLENGUA ESTRANGERA

Lectura en llengua materna
Lee este texto

El viejo monje estaba sentado junto al camino, con su escudilla al lado. El viejo monje
de la cara arrugada meditaba con los ojos cerrados. De pronto, la voz áspera e
imperiosa de un guerrero samurai interrumpió su serena meditación. "Viejo, enséñame
ahora mismo qué es el cielo y qué es el infierno".
En un primer momento pareció que el viejo monje no había oído la orden del guerrero,
pero poco a poco, abrió los ojos, con la sombra de una sonrisa irónica en las comisuras
de los labios.
"¿Quieres saber que es el cielo y que es el infierno? ¿Tú? Tan sucio, tan descuidado,
despeinado, con mal aliento ¿Tú? Vestido con ropa manchada y con una espada
oxidada y vieja ¿Tu? ¿Te atreves a preguntarme a mi qué es el cielo y qué es el
infierno?"
El samurai enfurecido lanzó una maldición y, con la cara roja de furia y rabia, levantó su
espada para matar al viejo.
"Eso es el infierno", le dijo el viejo monje suavemente al tiempo que la espada
empezaba a descender hacia él.
El samurai bajó la espada y le miró lleno de admiración y agradecimiento por aquel viejo
monje que había arriesgado su vida para contestar su pregunta.
"Y eso es el cielo", terminó el monje.

Contesta ahora estas preguntas. Si no sabes como contestar, vuélvelo a leer fijándote
en cómo lo haces para poder contestarlas.
1.¿Lees palabra por palabra o lees frases enteras?
2.Cuándo lees ¿cómo haces para entender lo que lees?
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•

te oyes a ti mismo repetir las palabras

•

vas "viendo" imágenes

•

formas impresiones del texto

•

varias de esas cosas a la vez (dime cuales y en que orden):

3. Cuándo te encuentras palabras que no entiendes ¿qué haces?
•

te las saltas y sigues leyendo sin prestarles más atención

•

te paras y no sigues leyendo porque no te enteras bien si no entiendes
todas las palabras, preguntas, buscas en un diccionario, etc.

•

te paras a pensar y deduces más o menos el significado utilizando lo que
entendiste del texto

•

cualquier otra cosa ¿cual?

4. ¿Te vas imaginando lo que estás leyendo a la vez que lees; o paras de vez en
cuando y entonces piensas en lo que has leído?
1. Cuándo te pones a imaginar lo que estás leyendo, ¿cómo te lo imaginas?
(subraya la respuesta)
•

¿en colores o en blanco y negro?

•

¿imágenes quietas o con movimiento?

•

¿con sonido o como cine mudo?

•

¿te lo imaginas de forma vaga y general o con muchos detalles?

•

¿te imaginas cosas que no están escritas, como por ejemplo, la cara de
Edison, el fuego, el ruido de las llamas, etc.

•

no ves imagines sino que oyes a los personajes hablar y contarse la
historia unos a otros, o una única voz que la cuenta.

•

¿te emocionas con lo que lees y sientes lo que sienten los personajes?

6. Subraya lo que prefieres: libros con mucho dialogo, libros de acción, cualquier
cosa, te encanta leer.
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Estrategias de lectura en lengua extranjera
Ahora vamos a repetir el experimento con un texto en catalán. Léelo las veces que te
haga falta, prestándole atención a tu manera de pensar para entender el texto.

Les aus són animals que tenen el cos recobert de plomes. Moltes d’elles poden volar,
però algunes, com el pingüí, no.
Les plomes les ajuden a conservar l’escalfor, a volar i a dirigir el vol.
Tenen la boca en forma de bec. El bec és diferents segons el que mengen.
Les aus que s’alimenten de peixos tenen un bec llarg i estret per posar-lo dins l’aigua.
Les que s’alimenten de gra el tenen curt i fort. Les aus que s’alimenten d’altres
animals el tenen gros i fort, i en forma de ganxo.
Les aus es reprodueixen per ous que normalment ponen als seus nius. De nius en
podem trobar als arbres, a terra, en forats de les roques, a les teulades de les cases i
a molts altres llocs.

Contesta ahora estas preguntas. Si no sabes como contestar, vuélvelo a leer fijándote
en cómo lo haces para poder contestarlas.
1.¿Lees palabra por palabra o lees frases enteras?
2. Cuándo lees ¿cómo haces para entender lo que lees?
•

¿Te oyes a ti mismo repetir las palabras en catalán y después en
castellano ?

•

¿ Repites las palabras oralmente y vas "viendo" imágenes ?

•

¿ Ves imágenes directamente, sin repetir las palabras ?

•

¿ Formas impresiones del texto, pero sin ver ni oír nada?

•

¿ Qué harias de esas cosas a la vez (dime cuales y en que orden)

3. Cuándo te encuentras palabras que no entiendes, ¿qué haces? :
Encarna Vallespí Doliu

evallesp@xtec.cat

63

L’ estil d’aprenentatge com a estratègia per a una aula d’acollida
Llicència d’estudis Curs 2005-06

•

Te las saltas y sigues leyendo sin prestarles más atención

•

Te paras y no sigues leyendo porque no te enteras bien si no entiendes
todas las palabras, preguntas, buscas en un diccionario, etc.

•

Te paras a pensar y deduces más o menos el significado utilizando lo que
entendiste del texto

•

Cualquier otra cosa ¿cual?

4. ¿Te vas imaginando lo que estás leyendo a la vez que lees? ¿O paras de vez
en cuando y entonces piensas en lo que has leído?
5. Cuándo te pones a imaginar lo que estás leyendo, ¿cómo te lo imaginas?
(subraya la respuesta)
•

¿en colores o en blanco y negro?

•

¿imágenes quietas o con movimiento?

•

¿con sonido o como cine mudo?

•

¿te lo imaginas de forma vaga y general o con muchos detalles?

•

¿te imaginas cosas que no están escritas, como por ejemplo, la cara de
Brad Pitt?.

6. no ves imágenes, sino que oyes a los personajes hablar y contarse la historia
unos a otros, o una única voz que la cuenta.
•

¿te emocionas con lo que lees y sientes lo que sienten los personajes?

Respostes al qüestionari sobre les estratègies de lectura
La primera pregunta
Paraula a paraula és una estratègia típica dels/les lectors-es auditius-ves
Frases senceres és una estratègia pròpia del/les lectors –es visuals
La pregunta dos

Encarna Vallespí Doliu

evallesp@xtec.cat

64

L’ estil d’aprenentatge com a estratègia per a una aula d’acollida
Llicència d’estudis Curs 2005-06

Auditiu+ Auditiu + significat
Auditiu+ Visual (significat)
Visual (significat )
Kinestèsic (significat)
La pregunta tres
Visual (Es forma una idea general el text que li permet emplenar els buits)
Auditiu (treballa el text de manera seqüenciada i es perd si se salta un pas)
Preferentment auditiu amb capacitat de visualitzar en cas necessari
La pregunta quatre
Imaginar-se el text directament indica visualització directa, si vas aturant-te
normalment indica lectura auditiva
La pregunta cinc
Ens dóna informació sobre la riquesa de la representació mental del text i una vegada
més , sobre el sistema de representació preferit. Quants més sistemes s’utilitzen més
rica és la representació interna del text
La pregunta sis
L’alumnat més kinestèsic prefereixen llibres d’acció, els auditius, llibres amb molts
diàlegs i els visuals llegeixen el que els cau a les mans.
Un alumne-a amb estratègies de lectura visuals en tots dos idiomes no tindrà
problemes en llegir una llengua estrangera. L’alumnat amb estratègies visuals en
llengua materna i que tinguin estratègies auditivo-kinestèsiques en llengua estrangera
desenvolupen sense problemes les estratègies visuals. L’alumnat amb estratègies de
lectura auditives o kinestèsiques en llengua materna necessitaran més temps i atenció

LA TEVA VALORACIÓ
En acabar una activitat és bo fer conscient a l’alumne-a de com a treballat i quines
estratègies ha utilitzat perquè allò que ha fet li ha sortit d’aquella manera i no d’una
altra.
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Si l’exercici li ha sortit bé podrà interioritzar les estratègies que podrà utilitzar en
properes ocasions . Si en cas contrari no ha sortit com volia, podrà pensar com
modificar-les. Per tot això va molt bé fer una sèrie de preguntes que l’obliguen a pensar
en tot allò que ha fet o podria haver fet.
L’Ana Robles les presenta en la seva pàg web (Ana Robles ( 9))

•

T’ha sortit bé l’exercici?

•

Com l’has preparat?

•

Què has fet per preparar-lo i que et sortís bé?

•

Què has fet per preparar-lo que consideris que has de canviar o millorar?

•

Coneixes algú que li surti bé aquest tipus d’exercici?

•

Què fa aquesta persona que sigui diferent a allò que tu fas normalment?

•

Com pots practicar i revisar allò que has après?
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CONCLUSIONS
El treball que estic acabant, m’ha suposat un repte des dels primer moment. Quan vaig
presentar el projecte estava convençuda de la utilitat del estils d’aprenentatge VAK com
una eina important per a l’èxit de l’aprenentatge dins de l’aula d’acollida (AA) i també en
una aula ordinària. He intentat ser molt pragmàtica en l’elaboració de la hipòtesi de
treball perquè vull que aquest treball pugui servir d’ajuda per a estimular al professor-a
què utilitzi diferents estratègies per ensenyar, basades en l’observació sistemàtica del
llenguatge verbal i no verbal que ens aporta el nostre alumnat. D’aquesta manera ben
segur que podrem ser més capaços de donar allò que cal però de la manera que
l’alumne-a pugui rebre-ho més fàcilment.
L’estil d’aprenentatge és un conjunt d’estratègies apreses i assolides que s’utilitzen de
forma majoritària. Hi ha moltes estratègies per a treballar amb el nostre alumnat. Amb
tot cal estar oberts a modificar-les o adaptar-les a cada situació que ho requereixi. Si
som conscients de la realitat que tenim dins de les aules podrem prevenir les
dispedagogènies( Moreno 2005(8)) causades per la dispedagogia escolar. El rebuig
agressiu d’un alumne-a vers al seu professor-a pot venir provocat per una mala praxis
del/la docent en un moment donat. El baix rendiment de l’alumne que no acaba
d’adaptar-se a la dinàmica (horàris, cansament psíquic i físic, ...), totes aquestes
dispedagogies poden suposar factors de risc dins de l’aula que ajuden a interrompre la
dinàmica activa de l’aprenentatge.
Observar, interpretar, sistematitzar les actuacions de l’alumnat facilita la dinàmica del
grup. Respectar el ritme d’aprenentatge de cadascú a partir del coneixement que ens
donen els canals preferents VAK ens ajuda a actuar d’una manera més efectiva i a la
vegada, respecta les diferències de cada alumne-a en les seves dinàmiques
d’aprenentatge.
L’aprenentatge multisensorial ajuda a accelerar el procés d’integració de continguts i
d’estratègies d’aprenentatge. Aleshores hem d’estimular el màxim de sentits en funció
del seu canal preferent. Fer conscient al nostre alumnat de cada una de les estratègies
que fa servir per aprendre més i millor és una de les tasques que manquen més en les
nostres aules. Volem acabar els continguts del curs, però no ens aturem a observar qui,
de tot el grup, haurà interioritzat la informació rebuda; si ens aturem una mica, i i
ensenyem a buscar els camins perquè cadascú sigui capaç de trobar el seu, per obtenir
Encarna Vallespí Doliu

evallesp@xtec.cat

67

L’ estil d’aprenentatge com a estratègia per a una aula d’acollida
Llicència d’estudis Curs 2005-06

el màxim de profit,

els resultats escolars i en conseqüència, l’èxit professional i

personal, ajudarien a pal·liar aquesta gran crisi social que vivim actualment.
Cal optimitzar l’aprenentatge de la llengua des del punt de vista funcional.
L’aprenentatge funcional: és aquell aprenentatge que té la finalitat d’apropar la realitat als
conceptes ensenyats a l’aula

Observem el quadre que trobem a continuació. Ens indica que des d’allò que volem dir
al que rep el receptor del missatge, la comunicació es redueix considerablement. Si el
fet el traslladem a l’aula, podem dir que de tota la informació que el/la docent dóna al
seu alumnat, la recepció és, considerablement, més baixa. Si volem que augmenti la
quantitat i la qualitat de la informació rebuda hem d’estimular tots els canals
d’aprenentatge. Tant els primaris (VAK) com els secundaris.

http://www.mtas.es/Insht/ntp/ntp_424.htm (14)
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ANNEXOS
EL TEST BIAS
El test BIAS permite hacer una aproximación al sistema representacional preferente de
cada persona
Para cada una de las siguientes afirmaciones pon un 4 en la frase que mejor te
describa, un 3 en la siguiente frase que mejor te describa, un 2 en la próxima y,
finalmente, un 1 en la que peor te describa. Haz esto para cada una de las cinco
afirmaciones.
1. Yo tomo decisiones importantes según:
a) sensaciones de tipo gustativo
b) de qué forma suena mejor
c) qué parece mejor a mi vista
d) un preciso y diligente estudio del caso.
2. Durante una discusión, yo tiendo a sentirme más influenciado por:
a) el tono de voz de la otra persona
b) si puedo o no ver el punto de vista de la otra persona
c) la lógica del argumento de la otra persona
d) si siento o no que estoy en contacto con los verdaderos sentimientos de la
otra persona
3. Yo puedo comunicar más fácilmente que me suceda mediante:
a) mi forma de vestir
b) los sentimientos que comparto
c) las palabras que elijo
d) mi tono de voz
Es facil para mi:
a) encontrar el volumen y el tono ideal de un sistema de música estereo
b) seleccionar los puntos más relevantes intelectualmente que conciernen al
interés del
sujeto.
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c) seleccionar estupendamente los muebles más cómodos.
d) hacer un bonito diseño con preciosas combinaciones de colores.
4. Elige lo que más se adapta a ti:
a) yo estoy muy acoplado con los sonidos de mi entorno
b) yo soy partidario de dar siempre un sentido a los acontecimientos nuevos que
se presentan en mi vida.
c) yo soy muy sensible a cómo me sientan los vestidos que me pongo
d) yo soy muy sensible a los colores en los que está pintada una habitación

Una vez hayas respondido a estas preguntas, sigue los siguientes pasos:
A) Copia tus puntuaciones en las filas de debajo
1a: ____ K

2a: ____ A

3a: ____ V

1b: ____ A

2b: ____ V

3b: ____ K

1c: ____ V

2c: ____ D

3c: ____ D

1d: ____ D

2d: ____ K

3d: ____ A

4a: ____ A

5a: ____ A

4b: ____ D

5b: ____ D

4c: ____ K

5c: ____ K

4d: ____ V

5d: ____ V

B) Asocia cada número con su letra. Hay cinco entradas para cada letra:
Claves:
V= Visual

K= Kinestésico

A= Auditivo

D= Digital ("rollo interno")

Test: ¿es usted visual, auditivo o kinestésico?
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¿Cual es su registro predominante? Este test le ayudará a comprobarlo
Califique cada pregunta con 0, 1 ó 2 puntos, según refleje mejor lo que le ocurre a
usted.
A) Cuando le presentan a una persona:
1. Le es suficiente verlo para saber cómo es.
2. Necesita hablar con él unos minutos para poder conocerlo.
3. Le basta estrecharle la mano para saber con quién está tratando.
B) Ante una cita importante de trabajo con alguien a quien no conoce:
4. Lleva preparado todo lo que le va a decir.
5. Ha estado viendo fotos de esa persona o leyendo todos sus escritos.
6. Lo que más le preocupa y si se sentirá bien o mal durante la entrevista
C) En sus ratos libres prefiere:
7. Ver la TV
8. Practicar algún deporte o reunirse con sus amistades
9. Escuchar su música favorita
D) Ante su automóvil:
10. Lo compró fijándose en su diseño.
11. Está muy atento a los ruidos del motor o de la suspensión.
12. Lo que más le importa es que sea cómodo, veloz y silencioso.
E) Cuando va a comer a un restaurante:
13. Lo elige en función del sabor y el olor de sus platos.
14. Lo importante para usted es la presentación, el colorido de los alimentos
15. No soporta un local lleno de ruidos o de música a alto volumen
F) Ante su jefe:
16. Prefiere que le diga las cosas, no que le envíe escritos
17. Las instrucciones son más claras por escrito
18. Lo importante es que cree un ambiente de comodidad.
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G) En general,
19. Le gusta observar a los demás
20. No puede estarse quieto sin moverse mas de diez minutos seguidos
21. Se habla a sí mismo en voz alta

H) Con un amigo:
22. Se fija en la expresión de su cara
23. Se fija en su actitud
24. Se fija en lo que dice y en el tono de su voz
I) Cuando recibe una carta:
25. La lee usted mismo, no soporta que se la lean
26. Es importante el olor y la textura del papel
27. Vuelve a releerla en su mente
J) Cuando alguien le explica cómo ir a un sitio:
28. Anota todas las explicaciones en un papel y hace un esquema
29. Escucha con atención y se lo repite interiormente
30. Escucha todo hasta el final y se lo agradece con confianza
K) En un lugar
31. El ruido no le molesta para trabajar
32. Percibe inmediatamente el ambiente de ese sitio
33. No soporta los ruidos de los niños, los timbres o las sirenas.

L) En una charla
34. Las proyecciones visuales le molestan
35. Necesita ver proyecciones y esquemas
36. Lo que importa es la temperatura de la sala.

M) Ante un conocido:
37. Para saber que le escucha es imprescindible que le esté mirando
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38. Le importa el tono, el ritmo, el timbre de su voz.
39. Lo que importa de verdad son los sentimientos que siente hacia él.
N) Viendo la TV:
40. La imagen sólo sirve para enriquecer los diálogos y la música.
41. Llora o rie según el argumento de la película
42. Hace comentarios en voz alta
Ñ) Es primavera
43. Se nota por el canto de los pájaros al despuntar la mañana
44. Lo maravilloso es la mezcla de distintos tonos de verde
45. Nota una sensación interior dificil de explicar con palabras

Traslade las cifras a las columnas y sume el total de cada columna:
RESULTADO
DEL TEST
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5

6

4

7

8

9

10

12

11

14

13

15

17

18

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

29

31

32

33

35

36

34

37

39

38

42

41

40

44

45

43

TOTALES

V= Visual
K= Kinestésico
A= Auditivo
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CUESTIONARIOS PARA ESTILOS DE APRENDIZAJE
Pablo Cazau (15) http://cursodeajedrez.tripod.com/Neurolinguistica.htm
SUMARIO
•

INVENTARIO SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE (De acuerdo al modelo
PNL)

•

TEST DE SISTEMA DE REPRESENTACIÓN FAVORITO (De acuerdo al modelo
PNL)

•

TEST DE PREFERENCIAS NEUROLINGUISTICAS PARA EDUCACION (De
acuerdo al modelo PNL)

•

INVENTARIO DE CANALES DE APRENDIZAJE (De acuerdo al modelo PNL)
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INVENTARIO SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE
(De acuerdo al modelo PNL)
Nombre:………………… Fecha:…………………
Este inventario es para ayudarle a descubrir su manera preferida de aprender. Cada
persona tiene su manera preferida de aprender. Reconocer sus preferencias le ayudará
a comprender sus fuerzas en cualquier situación de aprendizaje.
Por favor, responda Ud. verdaderamente a cada pregunta. Responda Ud. según lo que
hace actualmente, no según lo que piense que sea la respuesta correcta.
Use Ud. la escala siguiente para responder a cada pregunta: Ponga un círculo sobre su
respuesta.
1 = Nunca
2 = Raramente
3 = Ocasionalmente
4 = Usualmente
5 = Siempre
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1

Me ayuda trazar o escribir a mano las palabras cuando tengo 1 2 3 4 5
que aprenderlas de memoria

2

Recuerdo mejor un tema al escuchar una conferencia en vez 1 2 3 4 5
de leer un libro de texto

3

Prefiero las clases que requieren una prueba sobre lo que se 1 2 3 4 5
lee en el libro de texto

4

Me gusta comer bocados y mascar chicle, cuando estudio

1 2 3 4 5

5

Al prestar atención a una conferencia, puedo recordar las 1 2 3 4 5
ideas principales sin anotarlas

6

Prefiero las instrucciones escritas sobre las orales

1 2 3 4 5

7

Yo resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos

1 2 3 4 5

8

Prefiero las clases que requieran una prueba sobre lo que se 1 2 3 4 5
presenta durante una conferencia

9

Me ayuda ver diapositivas y videos para comprender un tema

1 2 3 4 5

10 Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una 1 2 3 4 5
conferencia
11 Por lo general, tengo que escribir los números del teléfono 1 2 3 4 5
para recordarlos bien
12 Prefiero recibir las noticias escuchando la radio en vez de 1 2 3 4 5
leerlas en un periódico
13 Me gusta tener algo como un bolígrafo o un lápiz en la mano 1 2 3 4 5
cuando estudio
14 Necesito copiar los ejemplos de la pizarra del maestro para 1 2 3 4 5
examinarlos más tarde
15 Prefiero las instrucciones orales del maestro a aquellas 1 2 3 4 5
escritas en un examen o en la pizarra
16 Prefiero que un libro de texto tenga diagramas gráficos y 1 2 3 4 5
cuadros porque me ayudan mejor a entender el material
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17 Me gusta escuchar música al estudiar una obra, novela, etc.

1 2 3 4 5

18 Tengo que apuntar listas de cosas que quiero hacer para 1 2 3 4 5
recordarlas
19 Puedo corregir mi tarea examinándola y encontrando la 1 2 3 4 5
mayoría de los errores
20 Prefiero leer el periódico en vez de escuchar las noticias

1 2 3 4 5

21 Puedo recordar los números de teléfono cuando los oigo

1 2 3 4 5

22 Gozo el trabajo que me exige usar la mano o herramientas

1 2 3 4 5

23 Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír 1 2 3 4 5
como suena
24 Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo moverme 1 2 3 4 5
mientras estoy aprendiéndolas, por ej. caminar al estudiar, o
participar en una actividad que me permita moverme, etc.

Fuente: Metts Ralph (1999) “Teorías y ejercicios”, Santiago de Chile, pp. 32.
Derechos de propiedad literaria 1987 Ralph Metts S.J. (12)

Aunque el autor de este Inventario no ha proporcionado una forma de evaluarlo,
proponemos aquí al lector una manera de hacerlo llenando la siguiente planilla en base
a las respuestas del alumno:

VISUAL

Pregunta

1 3 6

9

10 11 14

Puntaje (1 a 5)
AUDITIVO

Pregunta

Total visual:
2 5 12 15 17 21 23

Puntaje (1 a 5)
KINESTESICO Pregunta

Total auditivo:
4 7 8

Puntaje (1 a 5)
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Fueron eliminadas las preguntas 16-18-20 para que quedaran la misma cantidad de
preguntas por cada estilo.
Una vez completada la planilla, deberán obtenerse tres puntajes, correspondientes a
los tres estilos de aprendizaje, los que definirán el perfil del estilo del alumno.
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TEST DE SISTEMA DE REPRESENTACIÓN FAVORITO
(De acuerdo al modelo PNL)
Elige la opción más adecuada:
1.- Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en la pizarra o en
tu libro, te es más fácil seguir las explicaciones:
a) escuchando al profesor
b) leyendo el libro o la pizarra
c) te aburres y esperas que te den algo que hacer a ti
2.- Cuando estás en clase:
a) te distraen los ruidos
b) te distrae el movimiento
c) te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas.
3.- Cuando te dan instrucciones:
a) te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay que
hacer.
b) te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan por
escrito
c) recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron.
4.- Cuando tienes que aprender algo de memoria:
a) memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del libro)
b) memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso
c) memorizas a base de pasear y mirar y recuerdas una idea general mejor que los
detalles
5.- En clase lo que más te gusta es que:
a) se organicen debates y que haya dialogo
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b) que se organicen actividades en que los alumnos tengan que hacer cosas y puedan
moverse.
c) que te den el material escrito y con fotos, diagramas.
6.- Marca las dos frases con las que te identifiques más:
a) Cuando escuchas al profesor te gusta hacer garabatos en un papel.
b) Eres visceral e intuitivo, muchas veces te gusta/disgusta la gente sin saber bien
porqué.
c) Te gusta tocar las cosas y tiendes a acercarte mucho a la gente cuando hablas con
alguien.
d) Tus cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados, te molestan los
tachones y las correcciones.
e) Prefieres los chistes a los cómics.
f) Sueles hablar contigo mismo cuando estás haciendo algún trabajo.

Respuestas:
1.- a) auditivo b) visual c) kinestésico
2.- a) auditivo b) visual c) kinestésico
3.- a) kinestésico b) visual c) auditivo
4.- a) visual b) auditivo c) kinestésico
5.- a) auditivo b) kinestésico c) visual
6.- a) visual; b) kinestésico; c) kinestésico; d) visual; e) auditivo; f) auditivo.

Fuente: Robles Ana, http://www.galeon.com/aprenderaaprender/general/indice.html (9)
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TEST DE PREFERENCIAS NEUROLINGUISTICAS PARA EDUCACION
(Modificado por Pablo Cazau de "http://www.galeon.com/aprenderaaprender")
Elige una sola opción en cada pregunta:
1- En clase te resulta más fácil seguir las explicaciones:
a) Escuchando al profesor
b) Leyendo el libro o el pizarrón
c) Si te dan algo para hacer
2- Cuando estás en clase:
a) Te distraen las luces
b) Te distraen los ruidos
c) Te distrae el movimiento
3- Marca la frase que más corresponde a tu manera de ser:
a) Sueles hablar contigo mismo cuando estás haciendo algún trabajo
b) Cuando escuchas al profesor te gusta hacer garabatos en un papel
c) Te gusta tocar las cosas y tiendes a acercarte mucho a la gente cuando
hablas con alguien
4- Cuando te dan instrucciones:
a) te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay
que hacer
b) te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan
por escrito
c) recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron

5- Cuando tienes que aprender algo de memoria:
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a) memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del libro)
b) memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso
c) memorizas mejor si escuchas la clase grabada
6- En clase lo que más te gusta es que:
a) se organicen debates y que haya dialogo
b) que se organicen actividades en que los alumnos tengan que hacer cosas y
puedan moverse
c) que te den el material escrito y con fotos y diagramas
7- Marca la frase que más corresponde a tu manera de ser:
a) Eres visceral e intuitivo, muchas veces te gusta/disgusta la gente sin saber
bien porqué
b) Tus cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados, te molestan los
tachones y las correcciones
c) Prefieres los chistes a los cómics

Registro de las respuestas: rodea con un círculo la respuesta correspondiente.
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Pregunta

Respuesta A

Respuesta

Respuesta C

B
1

auditivo

visual

kinestésico

2

visual

auditivo

kinestésico

3

auditivo

visual

kinestésico

4

kinestésico

visual

auditivo

5

visual

kinestésico

auditivo

6

auditivo

kinestésico

visual

7

kinestésico

visual

auditivo

Resultado:

Cantidad de respuestas Visual =
Cantidad de respuestas Auditivo =
Cantidad de respuestas Kinestésico =

INVENTARIO DE CANALES DE APRENDIZAJE
(De acuerdo al modelo PNL)
En el cuadro después de cada enunciado coloque el número 1, 2 o 3 que indique su
mejor preferencia. Por favor, utilice:
Número 3 = Frecuentemente.
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Número 2 = Algunas veces.
Número 1 = Rara vez.
1. Yo puedo recordar algo un poco más, si lo digo en voz alta.
2. Prefiero seguir instrucciones escritas y no orales.
3. Cuando estudio, me gusta masticar chicle o comer algo.
4. Recuerdo las cosas mejor cuando las veo escritas.
5. Prefiero aprender por medio de simulacros, juegos y sociodramas.
6. Disfruto aprendiendo cuando tengo a alguien que me explica las cosas.
7. Aprendo mejor de dibujos, diagramas y mapas.
8. Disfruto trabajar con mis manos.
9. Disfruto la lectura y leo rápidamente.
10. Prefiero escuchar las noticias en el radio en lugar de leerlas en el diario.
11. Disfruto estar cerca de otros. Yo gozo con los abrazos y saludos.
12. Escucho el radio, cintas y grabaciones.
13. Cuando me piden deletrear una palabra, simplemente veo la palabra en mi
memoria visual.
14. Cuando aprendo nuevo material, me encuentro yo mismo actuando,
dibujando y haciendo garabatos.
15. Cuando leo en silencio, me digo cada palabra a mí mísmo.

Para obtener una indicación de su aprendizaje preferido, por favor sume los números
en los cuadros de los siguientes aspectos:

Puntaje de preferencia Visual: 2 4 7 9 13 = Total
Puntaje de preferencia Auditiva: 1 6 10 12 15 = Total
Puntaje de preferencia Táctil: 3 5 8 11 14 = Total
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El puntaje más alto indica que mi preferencia de aprendizaje es: -----------------------Ahora que yo sé cuál es mi estilo de aprendizaje dominante puedo aprender mejor

Fuente: Pérez Jiménez J, “Programación neurolinguística y sus estilos de aprendizaje”,
disponible en http://www.aldeaeducativa.com/ (13)
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