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Es van analitzar 48 mapes conceptuals sobre la proporcionalitat realitzats per 24 estudiants del Doble Grau d’Educació Infantil i
Primària per identificar el seu coneixement comú i especialitzat del contingut. Els futurs mestres van elaborar individualment dos
mapes conceptuals: un abans de treballar durant varies sessions en un context d’avaluació formadora la proporcionalitat i les
escales en particular i, l’altre, a l’acabar l’experiència.

METODOLOGIA
L’ experiència es va basar en:
•
L’ avaluació formadora.
•
L’Espiral del Coneixement de Wells (2004).
Com a instruments es van utilitzar els mapes
conceptuals perquè són útils per:
•
Detectar coneixements previs i analitzar com
evoluciona l’aprenentatge (González i Pozueta,
2015).
•
La seva elaboració promou l’aprenentatge
significatiu (González, 2008).

B

ANÀLISIS I RESULTATS
Es van observar tres tipus de mapes:
•
(A) Els que només indiquen que la
proporcionalitat pot ser directa o inversa.
•
(B) Els que indiquen que la proporcionalitat
pot ser directa o inversa i expliquen en què
consisteix cada tipus.
•
(C) Aquells que, a més de contenir els
conceptes de proporcionalitat, directa i inversa,
inclouen el concepte d’escala.
•

•

20 dels mapes inicials són del tipus A. 9 passen
a incloure el concepte d’escala al mapa final. La
resta d’aquests continuen essent un mapa del
tipus A o B.
4 estudiants han fet un mapa inicial del tipus B.
D’aquests 4, 2 inclouen les escales en els seus
mapes finals, 1 presenta un mapa del tipus A i
1 segueix fent-ho del B.

A

CONCLUSIONS
•

•

Els mapes finals segueixen sent simples en quant a contingut i estructura. És més, es pot pensar que el
tema treballat és un altre ja que en molts casos els mapes no mostren contingut específic de la
proporcionalitat geomètrica.
Els futurs mestres no interpreten les escales com un exemple de situació de proporcionalitat directa.
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