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2. OBJECTIUS 3. MARC TEÒRIC 4. METODOLOGIA

Descriure i estudiar l'actuació d'una docent

experta a 6è de Primària.

Explorar i analitzar una sessió de classe amb

l'eina FIR-THOR (Coiduras et al., 2020).

1. INTRODUCCIÓ
Aquest estudi analitza el contrast entre l'ús intensiu i extensiu de l'eina FIR-THOR (Coiduras et al., 2020) en l'anàlisi d'una classe.

Estudi d'una lliçó.

Sistemes d'observació.

Anàlisi per vídeo o videoanàlisi.

Instruments d'observació de classes.
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Metodologia quantitativa, estudi de cas (Yin, 2014).
Participants: 1 mestra experta d'Educació Primària
a l'aula de 6è.
Instruments: rúbrica FIR-THOR  i ELAN (Nijmegen:
Instituto Max Planck de Psicolingüística, 2022).

6. CONCLUSIONS

7. LIMITACIONS 8. PROJECCIÓ EN L'ESTUDI

Contrastar l'estudi amb un altre investigador per aconseguir més objectivitat.

Fer l'estudi amb un docent novell.

Aplicar una altra rúbrica per contrastar els resultats.

Valoració realitzada per una única persona.

Manca d'aplicació de l'anàlisi de nou amb un marge de temps superior.

Tractament d'un nombre elevat de dades.

L'ús de vídeo afavoreix l'observació focalitzada

en accions concretes (Kersting et al., 2020).

L’aplicació d’un sistema d’anàlisi permet estudiar

i comparar les dades per millorar la qualitat de

l’ensenyament (Le Fevre, 2004).

Ambdues anàlisis fomenten la visió professional

pels procediments avaluatius sobre les

competències docents (Santagata, 2014; Sherin,

2007).

L'anàlisi extensiva és més rigorosa, eficaç i

productiva per la segmentació del vídeo en

fragments manejables (Le Fevre, 2004).

La rúbrica FIR-THOR esdevé un instrument

eficaç per considerar el rendiment de l'actuació

docent.

9. REFERÈNCIES

Gran símil en les mitjanes aconseguides en l'anàlisi
intensiva i extensiva.
En l'anàlisi intensiva les mitjanes són inferiors per la
minuciositat o la intensificació d'accions insignificants
(Blikstad-Balas, 2016).

L’avaluació presenta menys anotacions perquè hi ha
ítems que es recullen en la programació (Good, 2006). 
En l'anàlisi intensiva es recull el màxim d'anotacions en
el segon i tercer temps i en l'extensiva en el primer.

A3 i C5 recullen menys anotacions en l'intensiva
perquè s'observen quan la mestra realitza l'acció
concreta.
G4 i C1 recullen el màxim d'anotacions en l'intensiva
perquè la mestra en la lliçó vetlla pel comportament i
empra els recursos.

La conducció té la mitjana més alta perquè els ítems de
la dimensió recullen els valors més elevats.
L'avaluació té la mitjana més baixa perquè A4 té la
valoració més baixa de l'estudi.
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