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Les	habilitats	d’un	mestre	conscient	de	que	tot	passa	a	l’hora.	
El	valor	d’enraonar		sobre	l’experiència	utilitzant	diversos	suports	per	
pensar	i	comunicar.	
	
Un dels dies que vaig anar a observar 
l’aula, el mestre havia preparat que les 
nenes i les nenes marquessin unes 
parcel·les (en l’espai protegit que 
tenien al patí) per tal de fer un 
recompte de la població d’animalons 
que hi havia en aquest espai.  
 
Per al desenvolupament d’aquesta 
activitat, els alumnes disposaven 
d’instruments i materials diversos que 
els servien tant per mesurar i marcar 
les parcel·les com per fer 
observacions.   
Un parell d’alumnes van agafar una lupa i, com es pot veure en la imatge, es van 
posar a jugar intentant cremar una fulla seca. Al cap d’una estona, quan el mestre es 
va adonar, els va demanar que tornessin a la feina prevista. 
 
De tornada a la classe, l’Iñaki va generar una conversa per parlar sobre com havia 
anat l’activitat. Els nens estaven cansats. Al meu entendre, la conversa no 
funcionava. Va ser en aquest moment quan una nena va fer una proposta i l’Iñaki va 
tenir l’encert de deixar el que havia pensat fer i acceptar la proposta. A partir 
d’aquest moment vaig notar com es va anar despertant l’interés de la classe: 
 

Nena: Nosaltres hem trobat com una fulla que estava desfeta del sol. Quan l’hem mirat per la 
lupa tenia petites partícules. 
 Pablo: quizás se han quemao! 
Mestre: recordem quan van venir els jardiners, (...) ens van comentar (...) que les fulles estan 
exposades als canvis... [ parla sobre que s’estava descomponent] 
Marcel: Nosaltres, el Julián ha agafat una fulla i amb la lupa l’ha cremat. 
Nens: murmuris 
Dani: no arriba a sortir foc. 
Nens: fum 
Mestre: [sembla que li costi acceptar el tema. De fet abans ens havia comentat que hi ha un 
parell d’alumnes que els agrada jugar amb foc i ell ho troba perillós.] 
Aquest experiment si estigués controlat es podria fer(...) 
Per què passa això? 
[Moltes demandes de paraula] [una veu diu] te pones moreno 
Mestre: quina és la idea que tenim perquè passi això? 
Nen: La reflexió del Sol. 
Nen: El Sol és una llum que crema i si l’amplies amb la lupa, que és per ampliar, s’amplia i 
dona més força. 
Nen: Més impuls... 
Didier:  és semblant al que diu l’Amador. És com si tu vas al Sol i en un moment ja estàs 
cremat, estàs desfet. La lupa és com un mirall (...) i passa més potència de calor. 
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Mestre: (...) 
Dani: El Sol és una font de calor. Si tu la multipliques és com el forn, la deixes molta estona i 
acaba cremant-se. 
La lupa és un vidre i (...) la forma augmenta o allunyes i és com si multipliques les coses... 
Pablo: ...també perquè la potència dels rajos del Sol els connectes (...) la potencia dels rajos del 
Sol i la part de la lupa, al fusionar-se fan molta potencia. 
Marcel: (...) no entenc que només serveix per mirar de més a prop, no per res... 
Crec que és el vidre de la lupa que fa que surti llum. Té que ser una propietat que tingui el 
vidre... 
Marcel: És la lupa la que fa (...) hem d’estudiar el vidre de la lupa. 
Maria: jo crec el que hem dit, però quanta quantitat es necessita? 
Perquè a lo millor amb aquesta llum no es pot fer [indica els florescent de la classe]I amb la lupa si 
es pot fer. 
Didier: sí ... 
Mestre: els científics fan hipòtesi i després les comproven(...) 
Itziar: [adreçant-se a la Maria] la llum del sol... no és artificial .... la fan aposta perquè no cremi, si 
no les taules ja estarien cremades.... 
Pablo: perquè la llum aquesta té menys watis 
Marta: jo crec que la lupa només amplia un tros, llavors el Sol quan li toca... 
[el mestre li demana si ho pot repetir, més lentament] La lupa només amplia un tros, llavors el Sol 
es dirigeix amb la part que amplia i fa... 
Mestre:Què dirigeix? 
Nens: els rajos 
Anna: tinc una pregunta. 
La idea de la Marta... els raigs de Sol no estan  
dirigits perquè .... no són dirigibles. 
Pablo: els rajos van per tot arreu. 
Nens: els tens que buscar tu  
Mestre: [demana una mica de calma dient:] 
deixem passar uns segons... 
Thimoti: [observar la fotografia]Tens 
d’enfocar la lupa al Sol. Si la tens aquí no els 
trobaràs. [els raigs] (...) El vidre mirant el raig. 
Mestre: Com arriba la llum a la lupa? 
Thimoti: Que el raig vagi en diagonal a la 
lupa. 
Mestre: Com entraria la llum? 
Thimoti:  recta, vertical 
Mestre: recordeu allò que dèieu (...) que hi ha triangles que no són del tot triangles? [estableix una 
connexió amb un discussió anterior, d’un altre dia i un altre tema)] 
Amador: Quan la Marta ha dit això de que es concentren els raigs. I quan agafes la lupa (...) 
Perquè és una substància la llum del Sol. El raigs es concentren perquè estan esparcits per tot estan 
expandidos por ahí, quan li toca el raig del sol directament la part de la lupa es concentra al centre 
de la lupa, com l’amplia perquè els raig són una substància com la vista. 
Els amplia els dos, llavors els raigs ja els amplia. 
Mestre: acabem amb la idea de l’Alejandro que ens fa com una cadena 
Alejandro: primer està el Sol que te raigs, els raigs anirien a la lupa, la lupa amplia el raig del Sol. 
Multiplica la calor. L’envia a la fulla i la fulla es crema. 
Nen: Per què només es crema un puntet de la fulla? 
Nen: Perquè estava intensa en un puntet. 
Dani: Contra més gran és el puntet menys calor, contra més petit, més calor.  
Maria: I amb la lluna també es podria fer?(...) 

 
Llegint la conversa, un s’adona que aquests alumnes estan acostumats a conversar 
utilitzant objectes que els ajuden a comunicar les seves idees. Això ho podem veure 
en la imatge del Thimoti (imatge de l’entrada del post) que té un llapis a les mans i 
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demana a una companya del costat que li orienti la lupa mentre diu: “Tens d’enfocar 
la lupa al Sol. Si la tens aquí no els trobaràs. [els raigs] (...) El vidre mirant el raig.”  
També ho veiem en el dibuix de la Maria, quan el va acabar, va demanar la paraula 
per explicar el que pensava i ensenyava el dibuix mentre donava els seus arguments.  
Aquests alumnes també estan acostumats a contrastar les seves idees amb les 
d’altres. Això es veu en les paraules del Didier:  “és semblant al que diu l’Amador”. 
També quan l’Anna parla fent referència a la idea de la Marta, o quan  l’Amador va 
dir: “Quan la Marta ha dit això de que es concentren els raigs...” 
 
Trobo molt interessant com va apareixer el tema.  
La manera de viure en aquesta classe fa que apareguin situacions imprevistes 
carregades de potencial d’aprenentatges. De la vida quotidiana d’aquesta aula es 
podria desprendre una intensa i rica experiència de recerca i de coneixement 
científic, matemàtic, artístic, filosòfic,... en definitiva coneixemetn humà.  
 
Destaco la intervenció del mestre. Estic convençut que si passen coses com les que 
hem pogut veure en la darrera conversa, es fruit del temps que fa que el mestre és 
tutor d’aquests alumnes, perquè com diu l’informe escrit per una alumna de 
pràctiques: “l’Iñaki és un mestre que pren decisions perquè els seus alumnes 
prenguin decisions”; per tant, la seva manera d’actuar, els materials, la informació i 
els instruments que aporta a l’aula, i els seu tacte en el tracte generen aquest tipus de 
converses. 
 
Veiem com intervé l’Iñaki en aquesta conversa: 
a. Fa varies intervencions indicant continguts científics: 

o recordem quan van venir els jardiners, (...) ens van comentar (...) que les fulles estàn 
exposades als canvis... 

o Aquest experiment si estigués controlat es podria fer(...) 
o els científics fan hipòtesi i després les comproven 

b. Llença preguntes per orientar el debat i animar a la participació: 
o Per què passa això? 
o quina és la idea que tenim perquè passi això? 

c. Intervé per ajudar a aclarir explicacions: 
o Què dirigeix? 
o Com arriba la llum a la lupa? 
o Com entraria la llum? 

d. Modera i controla la situació (tot i que hi ha una responsable de donar paraules) 
o [demana una mica de calma dient:] deixem passar uns segons... 

e. Situa informacions en altres situacions viscudes pel grup: 
o recordem quan van venir els jardiners, (...) ens van comentar (...) que les fulles estan 

exposades als canvis... 
o recordeu allò que dèieu (...) que hi ha triangles que no són del tot triangles?  

f. Tanca la conversa procurant que es faci una mena de recull: 
o acabem amb la idea de l’Alejandro que ens fa com una cadena 

g. Negociarà i explorarà amb els seus alumnes la possibilitat d’aprofundir sobre 
alguna cosa del que ha sortit, amb la finalitat d’arribar, en aquest cas, a alguna 
generalització. 


