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5 Objectius de la recerca 
 
Situats en el període evolutiu dels 2 als 4 anys d'edat, i en el marc del joc espontani, 

podem definir l'objectiu següent: 

 

Analitzar les manifestacions del procés evolutiu cognitiu, concretament la representació 

mental i la capacitat lògica - causal de forma seqüencial i longitudinal, en els infants amb 

síndrome de Down a partir dels dos anys d'edat cognitiva. 

 

 

 

A partir d'aquest objectiu global i general n'hem elaborat d'altres més específics, objectius 

que hauran de menester unes propostes metodològiques específiques i que guiaran la 

nostra recerca empírica. Són els següents: 

 

1. Analitzar els aspectes representatius i lògics que l'infant amb síndrome de Down i 

l'infant normal manifesten en la seva activitat lúdica espontània.  

1.1. Conèixer les diferències segons els tipus d'esquemes d'acció més rellevants. 

1.2. Valorar-ne les diferències, el nivell de complexitat que poden arribar a assumir. 

1.3. Contrastar les diferències segons el ritme de l'activitat lúdica. 

 

2. Aprofundir específicament en la interrelació dels esquemes d'acció que es produeixen en 

les seqüències de joc dels infants amb síndrome de Down. 

2.1. Relacionar els esquemes d’acció més vinculats amb l’activitat lúdica exploratòria i 

experimental amb el que és el joc simbòlic.  

2.2. Valorar l'increment i/o reducció del nivell de complexitat de les accions 

desenvolupades. Per a fer-ho partim de la proposta de Cambrodí, de la combinatòria 

relacional i tenim en compte la quantitat d'elements reals,  joguines  i/o  objectes 

físics ambientals. 

2.3. Conèixer les conductes que poden potenciar-ne d'altres de nivell evolutiu més 

elevat.  

2.4. Identificar els conjunts d'accions que configuren seqüències de joc significatius. 

2.5. Estudiar el ritme de l'activitat de joc i  les possibles regularitats. (R3) 
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3. Observar el procés que es dóna des de l'inici a la fi del període estudiat.  

3.1. Relacionar de forma encadenada els resultats per tal de poder dibuixar 

evolutivament com es manifesten els processos cognitius en el joc espontani dels 

infants amb síndrome de Down. 

3.2. Contrastar les diferències més significatives entre els infants normals i els infants 

amb síndrome de Down. 
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5 Opció metodològica: el mètode observacional 
 

Recordem que l'objectiu del treball està centrat en l’estudi del desenvolupament cognitiu 

del nen amb síndrome de Down. Som conscients de les dificultats implícites que hi ha per 

a la investigació en l’àmbit  psicològic i educatiu dels deficients mentals (Guerrero López, 

1991; Garanto & del Rincón, 1992; Sanahuja, 1996; Grupo de Atención Temprana, 2001) i 

del fet que aquestes dificultats s’incrementen quan es porta a terme la investigació durant 

la primera infància. Indiquem a continuació les problemàtiques més significatives:  

 

La quantitat de models en l’atenció precoç, fet que en alguns casos pot esdevenir 

contradictori. 

La gran heterogeneïtat dels grups.  

L’heterogeneïtat intrasubjectes.  

El dinamisme que porta implícit el mateix procés d’intervenció. 

La impossibilitat de constituir grups de control ja que no es pot negar l’atenció 

precoç a cap nen.  

La impossibilitat de manipulació experimental.  

Les consideracions ètiques que deriven de tots els punts fins ara comentats. 

 

Així doncs, hi ha dificultats considerables per a la recerca i s'acoten clarament les 

possibilitats metodològiques. El mateix Llibre Blanc d'Atenció Precoç acaba afirmant: 
Sempre s’ha de recórrer a investigacions de camp, en el context natural, on apareixeran 

necessàriament tots els problemes metodològics intrínsecs a l’objecte d’estudi ja descrits. (GAT, 

2001, p. 88)  

 

 

5.1 Sobre la discussió entre els mètodes quantitatius i qualitatius 
 
Voler comprendre i saber el perquè i el com del comportament del nen a partir dels 2 anys 

d'edat ens porta a fer l'estudi en el seu medi habitual. Això comporta, tal i com anomena 

Guerrero López (1991), actuar com un "voyeur" submergit en el context. Comentant les 

limitacions metodològiques de l’estudi realitzat sobre la interacció comunicativa entre 

educadora / bebè, Riberas Bargalló ens indica:  
No se puede manipular, ni cambiar y mucho menos reducir a variables, un contexto relacional donde 

se observan bebés carenciales y abandonados que viven en un centro de acogida.  (1998, p.171).  
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A partir de la descripció del comportament iniciarem un treball sistemàtic, definint 

categories, fent associacions entre fenòmens, construint possibles relacions 

encadenades, patrons o models de conducta i elaborant possibles hipòtesis exploratòries.   

 

Podem, doncs, a partir dels paràmetres enunciats entre d'altres per Cook & Reichardt 

(1986), Bisquerra (1989), Anguera (2001), concretar en els següents punts la nostra 

fonamentació metodològica:  

• L’interès per la comprensió de la conducta, no sols pel fenomen aïllat, ens porta a un 

estudi en profunditat que ens obliga a l’ús de mostres reduïdes, en aquest cas concret a 

estudis de casos, a fi de poder aplicar les tècniques de recollida i anàlisi de dades més 

apropiades. 

• L’interès per estudiar els fenòmens en el seu context natural i en conjunt ens porta a un 

plantejament holístic i integral. Treballem sense una hipòtesi confirmatòria plantejada ni 

un control exhaustiu de variables. La investigació és més aviat de naturalesa flexible i 

recursiva. Així doncs, és de naturalesa inductiva. Més que verificar o provar teories, 

ens interessa ampliar el coneixement i en tot cas generar més interrogants per a la 

recerca i, en conseqüència, possibilitar una millora qualitativa en la intervenció  

psicopedagògica.   

 

Aquests plantejaments porten com a conseqüència un darrer punt: 

• Atès que les dades estan tractades pel criteri de l’investigador, es fa imprescindible 

usar estratègies que afavoreixin una disciplina de control de la subjectivitat. 

Aquestes estratègies van des de l’autoconsciència de l’investigador i la reflexió 

contínua, a l’explicació minuciosa del procés de codificació de les conductes, 

l’aplicació de l'índex de fiabilitat més adient, etc. Totes elles ens ajudaran a donar 

el rigor científic necessari al treball que ara ens ocupa. 

 

És clàssic i de tots conegut el debat entre el paradigma quantitatiu i qualitatiu, les 

discussions que es generen i els posicionaments respecte del tema. Cook & Reichardt 

(1986) defineixen un i altre model amb força claredat, però es qüestionen el fet que siguin 

incompatibles. De fet valoren la necessària adequació metodològica per a cada treball 

d'investigació amb les característiques concretes i diferencials que tingui.  
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Els trets definitoris del treball que s'han comentat fins ara s'identifiquen amb el paradigma 

i les tècniques qualitatives, no obstant això, quan ho considerem oportú farem ús 

d'algunes tècniques quantitatives. 

 

A la taula que mostrem a continuació es pot observar quines són les característiques que 

s'atribueixen a un i altre mètode.  

 
Taula 2  Característiques dels mètodes qualitatiu i quantitatiu  

PARADIGMA QUALITATIU 

Mètodes qualitatius 

PARADIGMA QUANTITATIU 
Mètodes quantitatius 

• Fenomenològic 
• Observació naturista i sense control 
• Subjectiu 
• Perspectiva des de dins 
• Fonamentat en la realitat, orientat als 

descobriments, exploratoris, descriptiu i 
inductiu 

• Orientat al procés 
• Vàlid: dades reals, riques i profundes  
• No generalitzable: estudis de casos aïllats 
• Holístic 
• Assumeix una realitat dinàmica 

• Positivisme 
• Medició penetrant i controlada 
• Objectiu 
• Llunyà a les dades, des de fora 
• No fonamentat en la realitat, més aviat a la 

comprovació, confirmació, és reduccionista, 
inferencial, hipotètic  i deductiu 

• Fiable: dades sòlides i replicables 
• Generalitzable: estudis de casos múltiples 
• Particularista 
• Assumeix una realitat estable 

(Adaptat de Cook & Reichardt, 1986) 

 

 

Goetz & Lecompte (1984) i Guerrero López (1991) també valoren la conciliació entre el 

model quantitatiu i qualitatiu com a complexa i difícil, però no impossible.  

 

Anguera s’afegeix a aquesta complementarietat quan explicita, referint-se a la 

metodologia observacional:    
Podemos afirmar de forma rotunda que la metodología observacional es la que mejor se adapta a la 

complementariedad entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ya que simplificando drásticamente, siempre 

requerirá de la elaboración de un instrumento ad-hoc a partir del cual se elaborará un registro -

metodología cualitativa-, y éste deberá someterse a un control de calidad y un análisis adecuado -

metodología cuantitativa-. (1999, p.53-54) 

 

Finalment volem indicar els beneficis o avantatges que suposa l’aplicació de la metodologia 

observacional. Anguera (2001) assenyala com a avantantges la flexibilitat d’adaptació a 

conductes i situacions diverses, el rigor que acompanya l’aplicació dels instruments i la 

naturalesa no restrictiva ni manipuladora de les situacions i el fet d'ésser molt respectuosa 

per la naturalitat de la situació.  També en comenta els inconvenients, que bàsicament són: 
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la quantitat de temps que demana, les dificultats per a reduir i / o eliminar els biaixos, la 

formació dels observadors i les possibles limitacions ètiques.  A aquests inconvenients es 

podrien afegir els que Cook & Reichardt (1986) anomenen, referint-se a la combinació dels 

models qualitatius i quantitatius. Concretament són: la dificultat de conèixer i dominar les 

dues tècniques i el factor moda que segons ells condiciona més del que ens podem suposar.    

 
Intentarem aprofitar els avantatges indicats i minimitzar en la mesura de les nostres 

possibilitats els inconvenients que hi ha implícits i que ja  a l’inici d’aquesta introducció 

s’indicaven. 

 

 

5.2  Estudi longitudinal de casos 

 

A partir del que s’ha exposat fins ara i d’acord amb els objectius i la naturalesa del nostre 

treball, arribem a plantejar-nos el següent disseny metodològic. 
 

 

Estudi de casos a partir de l’observació sistemàtica en contextos naturals, durant 

un període de 2 anys 

 

 

Plantegem la recerca en una perspectiva longitudinal de dos anys, fet que possibilita l’estudi 

del procés de desenvolupament a partir dels dos anys d'edat cognitiva per als infants del 

grup SD i durant el període dels 2 als 4 anys d’edat per als infants ND.  

 

Partirem d’una observació sistemàtica, d’una microanàlisi i arribarem a un estudi 

seqüencial i longitudinal: una macroanàlisi  focalitzada en les àrees de coneixement ja 

explicitades. També podem afirmar que des d’una anàlisi molecular del comportament 

lúdic, arribarem a poder conèixer el desenvolupament en aquest període des d’una 

perspectiva molar. Utilitzem els termes microanàlisi / macroanàlisi, molecular / molar, com 

a sinònims.  

 

Considerem l’estudi de casos com aquella opció metodològica que té com a objectiu de 

treball l’anàlisi sistemàtica d’un cas, entenent que pot referir-se a un sol subjecte o a un grup 

reduït considerat de forma global com un cas (Bisquerra,1989, p.127). Per ser tan específic 
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facilita metodològicament l’estudi en el propi context i aporta informació molt concreta, 

completa i també integral.   

 

Stake (1994) en els seus treballs sobre l’estudi de casos es pregunta què és el que es pot 

aprendre dels casos particulars. Segons l’autor, les aportacions d’aquest tipus 

d’investigació ens ajuden a valorar aquesta unicitat, pròpia del cas, com la possible font 

de noves investigacions. Defensa que l’epistemologia formal del desenvolupament 

necessita d’aquest tipus de recerca per a poder portar a terme una discussió, una 

dialèctica que acceleri i generi nou coneixement. Tanmateix es qüestiona sobre la 

necessitat de les generalitzacions, fins i tot afirma que a partir de l’estudi de casos, en 

algunes situacions d’estudi concretes, es pot arribar també a generalitzacions. No obstant 

això, el que està molt clar en el seu discurs és que el propòsit d’aquest tipus de recerca no 

és representar l’àmbit al qual es refereix, sinó més aviat representar el cas i, a partir d’ell, 

plantejar noves interpretacions de la realitat.  

 

Finalment, volem referir-nos al treball de Sanahuja (1996), sobre l’aplicació de l’estudi de 

casos en educació especial. Bàsicament comenta els avantatges i dificultats d'aquesta 

opció metodològica de recerca.  

 
 Taula 3  Avantatges i inconvenients de l'estudi de casos en educació especial    

Avantatges Inconvenients 

 
• S'adequa a l'educació especial per la 

individualització del procés 
• Capacita la generació d'hipòtesis 
• Permet aproximacions diagnòstiques que 

possibiliten una intervenció educativa 
• S'amplia, a partir de l'estudi, el coneixement 
• Complementa la recerca d'altres investigacions 
• Permet estudis longitudinals 

 
• Manca de validesa interna i externa 
• Manca de fiabilitat 
• Hi ha limitades opcions de disseny 
• Hi ha problemes en la recollida i interpretació 

de les dades, derivats dels biaxos de 
l'observador 

• Hi ha problemes respecte de la publicació 
donada la confidencialitat de les dades 
obtingudes 

(Sanahuja, 1996, p. 30) 

 
No obstant això, pel que fa a la possible generalització dels resultats, l'autor fa un 

comentari que considerem important quan ens referim a l’educació especial; concretament 

qüestiona la utilitat de la generalització ja que en aquest àmbit educatiu la variabilitat entre 

els subjectes és notòria i evident. 

 

Nosaltres hem escollit l’estudi de casos per ser aquest un model d’investigació que s’ajusta 

als objectius de treball i que, com hem vist, estudia la realitat mitjançant una anàlisi detallada 
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dels elements en interacció dins el seu context i en fa una anàlisi en profunditat. El nostre 

propòsit és posar de manifest les atribucions del desenvolupament específic dels infants 

amb síndrome de Down (SD), donant prioritat a l’estudi dels processos, mecanismes i 

estratègies que es van desenvolupant de forma espontània en l’activitat infantil.  

 
 

5.3 L’observació participativa i sistemàtica 
 

És obvi que la metodologia que més s’adequa a l‘estudi de la conducta en aquest període 

del desenvolupament és l’observació. Aquesta observació, com a mètode de recollida de 

dades, pot tenir diferents tipus d’aplicació i hem considerat important posar en evidència 

quines són les característiques de l’opció que nosaltres hem dut a terme.  

  

Entenem per observació participativa aquella en què l’observador interactua amb el 

subjecte observat i entenem per observació sistemàtica la que compta amb els 

instruments que possibiliten una anàlisi ordenada i rigorosa de les dades recollides. Així 

doncs, amb aquesta doble qualificació hem volgut assenyalar ja d’entrada que 

l’observació participativa, per les seves pròpies característiques, no té per què ser menys 

sistemàtica que l'altra. I que aquesta sistematització és la que pot donar a l’observació les 

condicions essencials de tot treball científic.  

  

La nostra recerca bibliogràfica ens ha dut a considerar els treballs d'Anguera (1995) com 

els més operatius i beneficiosos per a la nostra investigació, fonamentalment per afavorir 

la sistematització en un marc natural, tret que dóna, per ell mateix, un abordatge molt 

complet de la metodologia observacional. Aquesta investigadora assenyala com a 

característiques de l’observació participant les següents:  

a) Les dades es manifesten en situacions naturals. “Ningún fenómeno puede ser 

entendido fuera de sus referencias espacio-temporales y de su contexto” (Anguera, 

1995, p.75). 

b) L’investigador és el principal instrument de recollida de dades. Amb els avantatges 

que això suposa respecte de l’adaptabilitat a la situació, la visió holística que pot 

mantenir, l’amplitud de coneixements i l’exploració de respostes atípiques que 

possibiliten una recerca més àmplia. 

c) Hi ha una incorporació del coneixement tàcit. Hi ha matisos de la realitat. 

d) L’ aplicació de tècniques de recollida de dades és oberta. 
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e) La mostra és intencional. No es pretén representar una població, en tot cas es pretén 

ampliar les possibilitats de recollida d’informació per a poder tenir el màxim de 

coneixements referits al cas objecte d’estudi. 

f) L’anàlisi de les dades és de caire inductiu i també sistemàtic. De la descripció de 

situacions concretes d’estudi, es dedueixen unes regularitats que poden plantejar 

interrogants i esdevenir inici de noves teories. La teoria que es genera és fruit de 

l’anàlisi de les dades empíriques recollides, no de generalitzacions prèvies. Cita Goetz 

& Lecompte (1984), que defineixen la teoria com: generativa, inductiva, constructiva i 

subjectiva. 

g) El disseny de la investigació és emergent i en cascada, es va adaptant a les 

circumstàncies de la investigació. 

h) Finalment indica que la metodologia qualitativa planteja criteris de validesa específics, 

avaladors de la categoria científica dels treballs. 

 

Trobem, en els punts citats, aspectes que hauran de guiar el nostre treball empíric.  

 

S'hauria pogut imaginar que el disseny metodològic de la recerca s'hagués fonamentat en 

l’ús de l’observació no participativa perquè es pretenia no interferir en l’activitat del nen, 

facilitant l’objectivitat i l'anàlisi posterior. Però per les condicions de la recollida de dades, 

s’ha derivat de l'observació no participativa vers l’observació participativa, i s'ha donat 

bàsicament una interacció a nivell comunicatiu. Les circumstàncies  en les quals 

s’enregistrava els infants estaven condicionades pel fet que el mateix investigador era el 

càmera que realitzava els enregistraments. Així doncs, ha estat gairebé inevitable la 

nostra participació. No obstant això, la participació ha estat activa únicament quan hi ha 

hagut una demanda directa de l’infant. Per exemple, "demanant ajuda per..."  i sempre 

s’ha utilitzat la comunicació oral i gestual, no interactuant directament entre l’infant i els 

objectes. Aquesta derivació metodològica s’ha acceptat perquè hem considerat prioritari 

vetllar per aconseguir el màxim de naturalitat durant els enregistraments, considerant 

l’edat dels infants amb els quals es treballa i la situació més o menys “artificiosa” que es 

produeix.   

 

Així doncs, un cop obtinguts els enregistraments i un cop realitzades les descripcions del 

comportament, haurem de poder posar ordre a les dades recollides. Aquesta necessitat 

demanarà la reducció de dades, acotant els elements d’anàlisi. Podem afirmar que aquest 

és un dels reptes més importants de la nostra investigació. S’ha de portar a terme 
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mantenint però, el caràcter integrador de la metodologia qualitativa i sempre d’acord amb 

els objectius del treball.  De la descripció global passarem a considerar els elements 

acotats dins un sistema de segmentació del comportament que tindrà a veure amb el fet 

de voler realitzar una anàlisi de tipus molecular o molar. Posteriorment es portarà a terme 

la codificació de la conducta, procés que sovint resulta complex i costós i ens adaptarem a 

noves situacions amb la finalitat de fer les dades més completes i clares, també per a les 

posteriors anàlisis. Durant tot el procés s’explicarà amb tot detall el procediment i la 

normativa aplicada. Segons Behar & Riba (1993) les errades que podem realitzar 

corresponen a biaixos de l’observador que no produeixen reactivitat; són els errors de 

registre, de la interpretació del sistema de categories i els errors perceptius1. 

  

Com es pot deduir pel contingut del text exposat fins ara, hem assumit els inconvenients i 

els reptes que l’aplicació d’aquesta metodologia planteja. També hem assumit els perills 

de biaixos, tant per les condicions de l’observador, l’expectància, com per la situació de 

l’observació, la reactivitat. Aquests reptes  metodològics s’han superat seguint un procés 

específic de rigorositat i cura. Ho explicitem tot seguit al proper apartat. 

 

 

5.4 Validesa de les dades: control de l'expectància i la reactivitat 
 

Voler apropar-nos amb exactitud als objectius del treball ens obliga a tenir en compte el 

control del biaix en referència a l’expectància i la reactivitat, com també ens obliga a plantejar 

les iniciatives oportunes per a corregir-ho. 

 

Behar & Riba (1993) diferencien entre els biaixos de l’observador i els de l’observat. Els 

primers vénen donats per errades de mesura de les dades, pel mateix observador i per 

l’instrument i el registre utilitzat. Els segons, els biaixos de l’observat, neixen de les 

condicions de l’observació. Bàsicament per la presència de l’observador, possible causa 

de reactivitat, més que no pas per la situació concreta d’observació, ja que la mateixa 

metodologia observacional defensa una actuació respectuosa i poc artificiosa amb els 

participants.  

 

Les errades de l’observador que no produeixen reactivitat són els errors de registre, de la 

interpretació del sistema de categories i els errors perceptius anomenats a l’apartat 

                                                 
1 Vegeu el capítol 7. 
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anterior. De les errades que sí poden produir reactivitat, els mateixos autors assenyalen 

com la més significativa, l’expectància, col·loquialment entesa com quan 

l’observador/investigador troba allò que l’interessa trobar. No obstant això, les 

característiques de la metodologia observacional -la preferència per les investigacions de 

caire exploratori, inductiu, el fet que molts cops no es plantegen hipòtesis, i el fet que 

l’observador i l’investigador siguin preferentment persones diferents- fan que gairebé no 

existeixi l’expectància.  

 

A causa que en el nostre treball l’observador i l’investigador són la mateixa persona com 

ja s’ha dit anteriorment,  aquestes mesures han estat les següents: 

• Els objectius del treball són oberts, encara que estiguin focalitzats en unes àrees 

concretes. No es formulen hipòtesis.  

• No s’han esperat conductes concretes i ens hem mantingut oberts a qualsevol 

manifestació de la conducta sempre que s’hagi ajustat a les condicions del registre. 

Per exemple: no s'ha agafat altre material que no fos l’indicat per a la recerca i el 

registre concret. 

 

 

En relació a la reactivitat, Behar & Riba (1993) defineixen el concepte a partir dels canvis 

que manifesta la conducta d'un individu quan esdevé subjecte en una investigació 

psicològica. Així doncs, la reactivitat pot venir donada per la artificialitat de la situació o per 

saber-se observat, sigui o no l’observador davant.  

 

La reactivitat es pot abordar des de dues perspectives:  

• Per una banda, l’observador pot contemplar la possibilitat de l’habituació encara que no 

es pot considerar que aquesta arribi a ser total,  i hem de tenir en compte que no tothom 

té els mateixos índexs de reactivitat.  

• Per altra banda, l’observador pot plantejar la recerca des de l’etnologia, on es dubtós que 

la reactivitat sigui interpretada com a biaix o amenaça per a la validesa externa.  

 

Hi ha una gran diversitat de postures, la conclusió a la qual arriba aquest autor és que sols 

es pot considerar biaix quan la reactivitat esdevé fora del control de l’investigador. Sempre 

que s’assumeix de forma conscient serà reactivitat, però no necessàriament es considerarà 

com a biaix. Respecte a aquesta perspectiva s’assenyala la possibilitat del consentiment 

responsable d’aquesta reactivitat per part de l’investigador.  
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Tal actitud no sería excesivamente criticable si los objetivos del trabajo científico quedaran a salvo, 

incluso contando con el error cometido. Así, en la práctica profesional clínica o escolar el comportamiento 

reactivo raramente impedirá sacar conclusiones aplicables. (Behar & Riba, 1993, p.93) 

 

En aquest treball ens interessa disminuir al màxim aquesta reactivitat: l’infant ens veu i voldrà 

adequar la seva conducta a les nostres expectatives, fet que encara és més clar al grup SD2. 

Si les dades obtingudes estan carregades de reactivitat el que és evident és que crearan 

problemes metodològics i impediran la possible generalització de dades. En el nostre cas no 

tenim plantejat poder arribar a generalitzar les dades, així doncs, tenim uns índexs 

importants de tolerància. No obstant això, i encara que partim d’una perspectiva més propera 

a l'etnologia, volem tenir presents uns indicadors de detecció de la reactivitat i portar-ne un 

control.  

 

Per a nosaltres la conducta infantil que manifesta implícitament aquesta reactivitat són 

comportaments com ara: la mirada vers l’adult cercant un consentiment i portant al mateix 

temps una sèrie d’accions no relacionades i també la mirada interrogativa. Durant el procés 

de codificació de la conducta infantil s’han descartat els fragments dels registres on hi ha 

més reactivitat. Per altra banda, considerem un nivell d’habituació acceptable quan es 

manifesta bàsicament un comportament infantil engrescat amb el material, autònom i natural.  

 

S'hauran de tenir en compte aquestes qüestions, evitant, eliminant, minimitzant els efectes 

de la reactivitat. La nostra intenció serà reduir el caràcter artificiós de l’entorn i fer-nos fins a 

cert punt imperceptibles. Els punts a considerar són els següents: 

• L’experiència de l'observadora / investigadora en el camp de l’educació especial ens 

ha ajudat a crear una situació confortable i natural.  

• El fet de treballar concretament en una línia psicopedagògica no directiva també ens 

ha ajudat a l’hora de tenir un tipus de comunicació afable, però neutra quant a la 

conducta infantil. 

• Finalment s’ha fet una tasca d’autocontrol, mantenint una distància afectiva mínima 

que ha ajudat en aquest seguiment “empíric” de dos anys. 

 

 

5.5 Avaluació de la concordància.  Fiabilitat de les dades 
 

                                                 
2 Consulteu el capítol 3 on s'han explicitat les recerques realitzades amb infants SD. 
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L’observació sistemàtica que portarem a terme permet la rèplica analítica, no obstant això, 

per arribar a confirmar-la s’han de seguir unes passes concretes que tot seguit indiquem. 

Ens basem en els treballs de Bakeman & Gottman (1989) que consideren la concordància 

com la mesura de coincidència en els acords presos a l’hora d’aplicar la metodologia 

científica. Les bases de la concordància són: 

• Assegurar la precisió dels nostres observadors i que els procediments siguin 

replicables. 

• Calibrar entre els observadors l’aplicació de l’instrument. Sempre és més complicat 

quan el sistema de codificació no és un instrument estàndard, que ja ha estat treballat 

prèviament. 

• Assegurar-se que els observadors estan observant allò que volem per a l’estudi.     

 

La concordància es pot referir a la codificació de la conducta i també a com s’han 

establert les unitats d’anàlisi.  

 

Quan les unitats d’anàlisi són intervals de temps no hi ha problema. El problema és més 

evident quan la unitat d’anàlisi és un fet, un “esdeveniment”. Com arribem a fragmentar un 

continu per a poder codificar-lo després? En el nostre treball les unitats d'anàlisi 

coincideixen amb les unitats de fets i corresponen a cada una de les configuracions 

establertes. Hem explicitat extensament3 com hem portat a terme aquesta segmentació.  

 

En el nostre treball la concordància no es podrà referir a una concordància entre diferents 

investigadors o jutges car l’observador/investigador ha estat únic. Els treballs de Brownlee 

& Bakeman (1981) assenyalen que per segons quins estudis, el fet d’haver-hi sols un 

observador possibilita una millor consistència en les dades. Així doncs, el que farem serà 

portar a terme un procés de codificació repetit per a tots els registres fins a 3 cops. Per 

avaluar i mesurar la concordància, la fiabilitat entre les diferents observacions, tant pel 

que fa a la codificació com pel que fa a la fragmentació en unitats de anàlisi, utilitzarem 

l’índex Kappa de Cohen 1960. 

 

                                                 
3 Vegeu els apartats 7.2 i 7.4 del treball. 
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6  Procediment de recollida de dades  
 

6.1 Selecció dels subjectes 
 

El fet de plantejar un estudi d’aquestes característiques ens porta d'entrada a deixar ben 

definits els següents punts: 

- Els casos estudiats no els considerem representatius de la població amb SD 

d’aquestes edats. Així doncs, no pretenem generalitzar els resultats de l'estudi, sols es 

podran aplicar a casos similars (Goetz & Lecompte, 1984; Cook & Reichardt, 1986; 

Stake, 1994; i Anguera, 1995). 

- La nostra ha estat una selecció de casos a partir d’uns criteris molt clars i que en els 

següents apartats definirem. Aquest tipus de selecció és eficaç en poblacions petites, 

heterogènies i permeables (Goetz & Lecompte 1984). 

- Tots els casos estudiats s'han localitzat a les comarques de Tarragona i el  Penedès. 

 
 
6.1.1 Grup SD 
 

S’intenta localitzar entre dos i tres casos d’infants amb SD que estiguin situats 

evolutivament al voltant dels dos anys. Que no tinguin associada cap altra patologia o 

trastorn i que no superin els 4 anys 6 mesos d’edat cronològica. 

 

S’estableix relació amb els equips dels centres d’atenció precoç de la zona, amb els 

professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAPs) i també amb altres 

entitats representatives d’aquest col·lectiu de la població, sense aconseguir agrupar els 

casos suficients per a l’estudi. Realitzades aquestes gestions, assumim les dificultats 

implícites que hi ha i iniciem la cerca en diferents llocs. També assumim la possibilitat 

d’enregistrar els infants en els domicilis particulars a fi de garantir al màxim la continuïtat. 

Finalment es localitzen tres casos. S’inicia el contacte amb els pares, explicant quin és 

l’objectiu de l’estudi i què els pot suposar el fet de col·laborar-hi, (bàsicament la 

necessària continuïtat durant dos anys). Es demana l’autorització corresponent. 

 

Per a situar els infants en el període dels 2 anys d'edat valorem les exploracions 

realitzades pels professionals dels centres on són atesos i una exploració complementària 

realitzada per nosaltres en una primera sessió amb l’infant.  
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La primera sessió realitzada amb els infants individualment no tenia un caràcter formal de 

recollida de dades, però es va portar a terme amb la finalitat de possibilitar el primer 

contacte amb una persona estranya i que, a més a més, els feia fotografies. Durant la 

sessió i en un marc lúdic i informal es va recollir informació relativa a unes referències que 

considerem representatives del sector cognitiu, referències que s’han extret de l’Escala 

d’Observació Sistemàtica de 0-3 anys de Cambrodí  & Sastre (1992). 

 

a) L’ús funcional d’objectes com el telèfon, la cullera, la pinta, aplicat en una activitat 

de joc simbòlic de més de dues accions sobre... Referència situada als 22 mesos. 

b) El seguiment de l’objecte ocult amb tres gots. Referència situada als 23 mesos.  

c) La grafia d’una rodona, un cercle, encara que no tanqui bé, i sigui irregular. La 

referència on es demana la grafia correcta correspon, a les Escales d’Observació 

Sistemàtica, als 30 mesos. 

 

 

Dels tres infants localitzats s’ha pogut concretar en dos els casos a estudiar, per ser els 

més similars. El tercer cas, a més de ser cronològicament més gran, també anava més 

avançat, i encara que la nostra intenció no és realitzar un estudi comparatiu, ens interessa 

poder contrastar informacions entre un i altre grup. Així doncs, s’ha definit el grup SD en 

dos casos. Els dos infants seleccionats, un nen i una nena, l'Anton i la Sílvia, han estat 

atesos des de l'inici al mateix centre d’atenció precoç. Han estat situats en aquest període 

amb les escales evolutives de Brunet - Lezine i  l’escala Battelle. És important assenyalar 

que el marc psicopedagògic del centre és constructivista, parteix d’una atenció integral al/ 

a la nen/a i a les seves famílies, i es fonamenten en les teories cognitives i més 

concretament en el que és l’aprenentatge significatiu i ofereixen als infants els models 

d’aprenentatge que poden anar incorporant a la seva vida quotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Infants SD 
2 anys evolutius cognitius 
3a 6m /4 anys (edat cronològica)                  5a6m / 6 anys           
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6.1.2  Grup ND 
 

Agrupem dins el grup ND aquells infants que no manifesten problemes en el seu 

desenvolupament, més específicament respecte del procés evolutiu intel·lectual.  

 

Per a localitzar els infants es demana la col·laboració de l’Ajuntament més proper i es 

visita el responsable coordinador de les Llars Infantils Municipals. En principi no es 

manifesta cap problema i ens adreça a la llar que té més població en les edats 

sol·licitades. A través d’un primer contacte amb la llar, s’informa del projecte de recerca i 

de la demanda que es realitza. Un cop aclarit l’objectiu del treball i com pot implicar els 

infants escollits, la mestra i la mateixa llar estableixen les puntualitzacions necessàries 

amb la finalitat d’interferir el menys possible en la dinàmica habitual del centre.  

 

Les sessions individuals de recollida de dades es faran sempre durant el període de 

descans, a mig matí. Concretament entre les  11h i les 12h. La seva durada pot oscil·lar 

entre 10 i 15 minuts segons l’estat de l’infant. 

 

S’inicia el procés fent un enregistrament de prova amb els infants d’entre 22 i 26 mesos. 

La finalitat del qual és poder observar de quina manera es mostren davant d’un 

desconegut i de l’aparell de vídeo. Tenim en compte que és l’investigador el que fa de 

càmera, ara i en les posteriors sessions.  Aquesta prova és totalment informal i es fa amb 

els nens junts i amb el material escollit únicament per a aquesta finalitat. Un cop 

visualitzat el vídeo es decideix conjuntament amb la mestra quins són els nens 

seleccionats. Es tenen en compte els següents criteris: 

- Tenir entre 22 i 26 mesos. 

- Manifestar un procés evolutiu correcte. 

- No presentar problemes de dependència. Es valora l’autonomia a l’hora de 

jugar, no estar pendent de l’adult i tenir iniciativa pròpia. 

- La predisposició de la família, ja que el treball requereix fer-ne un seguiment 

durant dos anys. 

- També es considera el grau d’incidència d’absències a la llar. 

 

Els nens seleccionats són quatre: el Guillem, la Carme, la Sílvia i l'Anton.  S’elabora una 

carta de presentació on es demana l’autorització dels pares. Aquesta carta està precedida 

per una altra de l’Ajuntament.  
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Es temporalitzen, trimestralment,  les 3 primeres sessions a la mateixa llar. Posteriorment 

la continuïtat de les sessions passa pel canvi de la llar a l’escola ordinària, tenint en 

compte que la sessió s’hauria de portar a  terme al setembre i valorant la conveniència de 

mantenir les mateixes condicions que en els casos del grup SD, s’opta per continuar els 

enregistraments al domicili familiar. 

 

Amb la finalitat de mantenir les mateixes variables que en els infants del grup SD, dels 

quatre casos enregistrats s’han seleccionat solament dos, un nen i una nena, en Guillem i 

la Carme,  que són els que mantenien els enregistraments durant els dos anys en millors 

condicions. 

 

 

Infants SD 
 Sílvia i Anton  
       seguiment de dos anys   

 
 
 
 
 
 

6.2 Les sessions videogràfiques 
 

6.2.1 Consideracions generals 
 

Les sessions d’enregistrament es realitzen estant l’investigador i l’infant sols, exceptuant 

un cas SD.  En aquest cas les primeres sessions es van portar a terme al centre d’atenció 

precoç i la tutora va voler estar-hi present. No obstant això, no hi va haver cap problema ja 

que va entendre molt bé el perquè no podia intervenir directament amb l’infant i es va 

mostrar en tot moment únicament com a “observadora natural”. Amb aquesta expressió 

volem fer entendre que va interactuar amb el nen sols en començar la sessió donant les 

explicacions pertinents i en el moment que se li demanava. Val a dir que aquest fet es va 

donar en comptades vegades. 

 

Infants ND 
Carme i Guillem   
       seguiment de dos anys 



 165

Tot seguit argumentem el perquè s’ha optat per fer els enregistraments individualment, 

cas per cas. 

- Som defensors d’una perspectiva constructivista del desenvolupament i aquesta 

posició ens porta a indicar que el procés s'inicia des del moment en què l’infant es 

relaciona amb el medi, les persones i els objectes. No obstant això, considerem que 

les conductes de l'infant quan està sol són el resultat de la seva maduració, l'evidència 

d'uns aprenentatges assumits i incorporats en el seu quefer habitual.  Valorem 

especialment aquest argument quan ens apropem al nivell de desenvolupament real, 

primer referent de la tan coneguda ZDP “Zona de Desenvolupament Proper” 

proposada per Vigotski, i comentada ja anteriorment. Podem suposar que l’augment 

de coneixements en el desenvolupament real de l’infant amb SD possibilitarà una 

intervenció psicopedagògica més significativa. 

 

- Volem analitzar amb profunditat la capacitat logicorepresentativa  i per fer-ho volem 

donar la possibilitat de manifestació dels esquemes d’acció en un medi natural, lliure i 

espontani com és l’activitat lúdica personal. Considerem que en aquesta activitat es 

manifestaran prioritàriament els esquemes d’acció assumits per l’infant.  

 

- Partim del fet que el nen durant el primer període del seguiment, els 2 anys, realitza 

bàsicament el joc en paral·lel.  De fet, aquesta categoria de joc ha estat fins a cert punt 

qüestionada. El treball de recerca sobre el joc paral·lel  realitzat per Bakeman & 

Brownlee (1980) planteja com a conclusió que aquest no té el caràcter de pilar o 

estadi evolutiu pel qual s’hagi de passar de forma obligada. Es valora més aviat per la 

qualitat intrínseca, positiva d’aquest tipus d’activitat. No obstant aquests 

posicionaments, és força clar que els infants juguen amb més freqüència de forma 

individualitzada -que no vol dir que sigui en solitari- durant aquest període. 

 

- És de tots coneguda la capacitat d’imitació que manifesten en el seu comportament 

els infants amb S. Down. Per tant es planteja l’activitat sense donar a l’infant possibles 

models a reproduir, fet que ens podria dur a falses interpretacions. Es vol evitar la 

resposta imitativa per part dels infants SD. Recordem els resultats obtinguts per 

Lalueza  (1991). 
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6.2.2 Temporalització  
 

El seguiment dels casos es farà, com hem dit abans, durant un període de dos anys.  

Concretament en el grup ND, dels 2 anys als 4 anys cronològics. En el grup SD, a partir 

dels 2 anys d'edat cognitiva i, durant un període de dos anys cronològics.  

 

Cada subjecte haurà estat enregistrat amb una periodicitat trimestral, perquè es considera 

suficient com per a poder observar el procés i s'haurà arribat a un total de 8 sessions per 

a cada un d'ells. 

 

D’acord amb els punts indicats anteriorment, respecte a la quotidianitat, intentarem incidir 

el mínim en les sessions d’enregistrament. Així doncs, la recollida de dades es portarà a 

terme al lloc habitual d’estada del nen, a concretar en cada cas.  

 

 

6.2.3 Material 
 

A l’hora de triar el material que s’ofereix al nen s’ha considerat el següent: 

- El material ha de convidar l'infant a manifestar esquemes d’acció lògics i simbòlics. 

Ens hem basat en treballs com ara els realitzats per Sinclair et al. (1982), estudis que 

han posat de manifest la importància del material a l’hora de potenciar o afavorir un 

tipus d’activitat. Concretament indiquen les diferències entre els materials proposats 

per estudiar les activitats de caire logicomatemàtic i físic i les activitats de caire 

simbòlic.  

- S'ha de donar continuïtat en el temps a aquesta activitat i per tant hi ha d'haver un 

material que no es modifiqui, en el seu significat, en el transcurs de totes les sessions. 

- Per altra banda, s’ha pensat a donar elements engrescadors. Aquest fet ens ha portat 

al canvi parcial i matisat del material. Aquests canvis han estat més centrats en la 

nova forma externa dels objectes més que no pas en les seves propietats. Hi ha 

alguna incorporació de més peces iguals a altres ja conegudes i també de nous 

elements. (Vegeu la llista posterior del material presentat a cada sessió). 

- El material concret s'ha ofert únicament a l’hora de fer els enregistraments.  No 

obstant això, és molt senzill i  habitual en totes les llars.  

 

El material ofert a la 1a i 2a sessió ha estat el següent:  
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Un cistell de vímet d’uns 60 cm per uns 20 cm, 3 plats, 3 tasses i 3 culleres de plàstic de 

color groc, blau i verd. Un contingent (ampolla de Dan-up), un possible contingut (entre 

15-20 pedretes de 1/2 cm de diàmetre), 2 mocadors de paper, 2 ninos de goma d’uns 12 

cm d’alçada i una nina de dimensions habituals. 

 
El material ofert a la 3a  i 4a sessió  s’ha ampliat amb:  

Un joc de plat-tassa de color vermell, un cotxet senzill fet amb peces de construcció del 

joc Clippo (un rectangle gran verd, 4 rodes, un pal groc i un cap de nino). 

 

El material ofert a la 5a, 6a i 7a sessió ha estat el següent: 

Un joc de 4 plats i 4 tasses dels 4 colors base i d’una mida més petita, una nina petita 

amb cabells de plàstic, una pinta, un mirallet i dos mocadors de paper.  

Un tub de plàstic transparent amb un tap a cada extrem amb 4 pals dins,  de fusta,  dels 4 

colors base, una argolla de plàstic marró (un braçalet), una caixeta petita de cartró d’uns 6 

X 7 cm de costat, amb unes 10 peces de plàstic rodones blanques i 10 més de color 

negre. La capsa es manté tancada amb una goma elàstica. Un fil de telèfon de joguina 

blanc, amb l’efecte molla donada.  Un conte  -Els cabells d’en Jan. Món Menut, Noguer-  i 

una capsa de sabates on és tot i que es tanca amb una altra goma elàstica. 
 

El material ofert a la 8a sessió ha estat: 

El mateix de la 7a sessió. També s'han ofert algunes peces del joc de construccions 

Clippo per a l’activitat final. 

 

Totes les sessions s’iniciaven oferint el material a l’infant i amb la consigna següent: “Pots 

jugar amb tot això i com tu vulguis”. 

  

 

6.2.4  Exemple  il·lustratiu del tipus de comunicació 
 

Respecte del tipus de comunicació verbal que s’ha desenvolupat s’han de fer constar els 

punts següents: 

• El llenguatge és bàsicament de reafirmació i en tot cas de qüestionament del 

comportament de l’infant. Amb preguntes i/o comentaris com ara: què fas?, estàs 

segur?, molt bé!... 
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• L’investigador pot ajudar a definir i explicitar allò que l’infant realitza. En aquest cas es 

refereix a una conducta de joc simbòlic, introduint personatges de la vida quotidiana. 

Sílvia (7) 1:42.44 
 

Se’l torna a posar, li llisca  Que fas de professora ? 
Hi torna i manté agafats els extrems amb una mà No…doctor De doctor ? 
Continua agafant el fil i mirant-me. Assenyala la nina Sí … ita … otooo És la Patrícia? 

I tu ets el Dr.? 
Se’l lliga més bé. Se’l treu altre cop …sí …i jugues a metges? 
Deixa el fil a sobre de la taula Sí  

 

• També pot incidir, donant suggeriments  prou directes. En aquest cas la conducta no 

es codifica. Sílvia (7) 1:59.30 //1:59.45 

 
N’agafa una altra, la deixa caure a terra i l’assenyala  Oooi… Jo no l’agafo 
Em mira (nega amb el cap) … no Aquí tens més coses… 
Aparta la nina   Ai! mira  

 

• La intervenció de l’observador pot afavorir la realització de converses no relacionades 

amb allò que l’infant està fent. En aquest cas la conducta tampoc es codifica. Guillem 

(6) 1:03.00 

 
Les agafa i les fica també dins,  
(ha mantingut tota l’estona la caixeta agafada amb l’altra 
mà, la dreta) 

  

M’ensenya la caixeta plena Mira Molt bé. Quants anys tens ara?
- Indica amb els dits de la mà el 3 -  Tres 

 
 

Segons Behar & Riba (1993) hi ha aspectes referits a l'observació post facto que 

suprimeixen i disminueixen la reactivitat.  En el nostre treball podem trobar-ne dos: el primer, 

perquè quan estem amb els infants filmem, no observem. I el segon, perquè l’observació 

pròpiament dita s’esdevé un cop s’han fet les transcripcions descriptives corresponents de 

les sessions d’enregistrament i s’inicia la codificació. Així doncs, podem dir que controlem 

quan hi hagut reactivitat i si aquesta interfereix o no en els objectius del nostre estudi. En 

aquest cas el fragment afectat no es codifica. També podem assenyalar, com a factors que 

han disminuït globalment la reactivitat, l’habituació a l’observador i al context específic de les 

sessions, mantingut durant els dos anys de seguiment. 

 

 
 

                                                 
4 Adreça del subjecte en el corpus de dades. 
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Introducció 

Consideracions prèvies 

Instrument d’anàlisi de dades: Sistema de Categories (SC) 

Els Formats de Camp (FC): nou instrument d’anàlisi de dades 
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7 Anàlisi de les dades recollides 
 
 
7.1 Introducció 
 
 

Durant el procés d’anàlisi ens hem aproximat al desenvolupament cognitiu, entès no per la 

manifestació de l’assoliment d’unes fites maduratives, d’uns aprenentatges, sinó més aviat 

pel coneixement i domini dels mecanismes, estratègies, recursos, que l’infant posa en joc 

a l’hora d’interactuar amb el medi.  Es pretén fer una anàlisi en profunditat, molt 

específica, relacionada amb els processos cognitius, però alhora àmplia i integradora. 

Podem dir que està molt focalitzada en els aspectes cognitius, però al mateix temps està 

oberta a tots els factors que hi són implícits. 

 

Aquest objectiu ens portarà a una recerca metodològica important, buscant els 

instruments més adients, per la necessitat d’adequar-nos als objectius de la recerca i per 

la disponibilitat i exigències que poden requerir. Així doncs, a més de fer un estudi 

longitudinal, un seguiment de dos anys en els 4 casos estudiats, s’ha aprofundit també 

realitzant una anàlisi seqüencial de la conducta. Bàsicament s’ha realitzat una 

microanàlisi, però no s’ha descartat, en tot cas també s’ha pretès, arribar a un 

coneixement en una perspectiva més àmplia del desenvolupament cognitiu durant aquest 

període. Si es prefereix podem indicar-ho dient que partirem d’una perspectiva més 

molecular per arribar a una molar. 

 

Per a poder portar a terme l'anàlisi de les dades recollides, s’ha tingut present en tot 

moment el concepte d’esquema d’acció. Aquest constructe, definit a la part teòrica, ha 

estat fonamental per a la delimitació d’unitats d’anàlisi, fet que ha permès la posterior 

codificació. Al llarg d'aquestes línies explicarem tot el procés d’anàlisi realitzat, començant 

per l’aplicació del sistema de categories i els seus resultats. Explicarem per què s’ha dut a 

terme el canvi vers els Formats de Camp. Durant tot el procés anirem explicant el 

procediment que s’ha seguit i la normativa que s’ha creat per a la codificació. Passarem a 

mostrar els resultats obtinguts, tant l'anàlisi estadística descriptiva com l'anàlisi 

seqüencial.  
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7.2 Consideracions prèvies 
 

Comencem aquest apartat del treball recordant els conceptes claus i els termes 

corresponents que s’utilitzen al text, amb una doble finalitat: per una banda, evitar 

interpretacions equívoques i per l’altra, facilitar una comprensió clara de la lectura del 

treball. 

 

 

7.2.1 Definició de la unitat d’anàlisi 
 

Recordem que entenem per esquema d’acció el conjunt d’accions coordinades que de 

forma coherent persegueixen l'acompliment d'una fita o objectiu, encara que sigui 

simplement exploratori. Segons com siguin aquestes accions, el seu nombre i els factors 

reals o representats que s’han de considerar per a realitzar-les, s’aniran donant les 

diferents categories, en diferents nivells de complexitat.  

 

A partir d’aquesta definició conceptual de l’esquema d’acció passem ara a explicar quina 

és la unitat d’anàlisi del nostre treball, la qual és fruit i de la segmentació del continuum 

comportamental de l’infant i ve determinada pel concepte d’esquema d’acció de tipus 

representatiu anticipatori anteriorment comentat. Les nostres unitats d’anàlisi 

corresponen, en principi, a 2/3/4 accions coordinades i poden tenir una llargada en el 

temps de 3 a 7 segons. Aquesta no és una referència exacta ja que el nostre criteri ha 

estat la segmentació segons els fets i les conductes infantils i no pas segons els intervals 

de temps. Per altra banda, aquesta unitat esdevé generalment part d’una seqüència 

d’accions més àmplia i que tot seguit comentarem. 

 
 
7.2.2 Definició de les seqüències 
 

Ens plantegem, doncs, un problema metodològic: com a partir de la segmentació de la 

conducta infantil en unitats d’anàlisi, passem a abordar la relació que hi ha entre aquestes 

unitats, les dependències seqüencials i les associacions per arribar a poder delimitar les 
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seqüències.  Així, a partir de la descripció dels fets farem una microanàlisi de la conducta, 

però en uns marges de temps més amplis. Però, com definim aquests períodes?  

 

En el nostre treball hem delimitat en seqüències l’activitat infantil. El requisit indispensable 

ha estat el lligam entre les diferents unitats d’anàlisi, el fet que estiguessin encadenades. 

Tant era si manifestaven un caire de  tipus exploratori i experimental o un caire simbòlic. 

Concretament ens hem guiat pels criteris de Rodríguez (1996) a l’hora de marcar els límits 

de les seqüències. Són: 

 

• Criteri d’inici:  inici generalment manifestat pel nen. En el nostre treball, quan ho fa 

l’adult és per la presentació del material i la situació. 

• Criteri de continuïtat: manifestat únicament pel manteniment de l’atenció i/o per les 

verbalitzacions que fa mentre juga. 

• Criteri de trencament: el/la nen/a ja no s’interessa per l’activitat. Pot passar per 

distorsions de l’adult o per altres causes externes a la nostra voluntat. 

• Criteri de finalització: quan el/la nen/a deixa l’activitat i passa a fer-ne una altra. Pot 

acompanyar l’acció verbalment o no. 

 

Per altra banda Bakeman & Gottman (1989) a l’hora de plantejar estudis seqüencials del 

comportament també defensen que els sistemes més apropiats són els registres de fets, 

amb o sense temporalització, que són millors que el registre d’intervals o la mostra de 

temps.  

 

La nostra opció està clarament definida pels registres de fets. No obstant aquests 

aclariments i amb la finalitat d’orientar el lector podem indicar que les seqüències 

establertes han de tenir un mínim de 2 unitats d’anàlisi, però poden tenir-ne un màxim de 

fins a 7/8 unitats. El temps que comprenen pot oscil·lar entre 30 segons i passar del minut.  

És en el següent apartat, on es dóna més informació d’aquest sistema d’anàlisi, en què 

passarem de l’anàlisi molt concreta i focalitzada a l’anàlisi global i integrada. 

 

 

7.2.3 De l’anàlisi molecular a la molar 
 

Hem indicat amb anterioritat que durant el treball que ens ocupa es farà ús dels termes 

molecular / molar i els termes microanàlisi / macroanàlisi de forma sinònima. Considerem 
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que tenen un contingut similar i per tant els podrem trobar  d’una i altra forma. El que sí és 

important per a nosaltres és definir  els conceptes que hi ha implícits.  

 

Hem fet ús, amb aquesta finalitat, de les explicacions exposades per Anguera (1993, 

p.605) que  defineix el terme molar com un terme relatiu, que es pot aplicar a les unitats 

de conducta macroscòpiques, terme que té una càrrega considerable d’interpretació, de 

funcionalitat, de projecció temporal i corporal. I que és una unitat de conducta global, 

sintètica i comprehensiva. Quant al terme molecular el defineix com un terme relatiu a les 

unitats de conducta microscòpiques, unitats descriptives, de curta durada, concretes, 

analítiques i intensives.  

 

Per altra banda, la mateixa Anguera aborda el problema de la segmentació de la conducta 

en aquest continuum entre l’anàlisi molar i molecular:  

 
Las unidades de conducta presentan los problemas básicos de cuándo dividirse y cuándo agruparse, 

y en eso subyace el problema de contiuum establecido entre molaridad y molecularidad, con sus 

contrapesos respectivos de alto nivel de abstracción (con la ventaja de la globalidad y la no pérdida 

de vista del contexto) y  la desmembración de unidades mínimas vacías de contenido (con la ventaja 

de la objetividad). En un extremo de dicho continuum cabría una progresiva molecularización  del 

tamaño de la unidad, pero incurriríamos en el grave riesgo de aislar unidades sin sentido, que nada 

aportarían a evaluación de la cotidianeidad; la principal ventaja de la molecularización es la 

objetividad, pero el inconveniente que comporta es una desvertebración del registro que nos 

imposibilita una cabal interpretación de los resultados. En el otro extremo, una molarización, nos 

llevaría ante el no menos grave riesgo de subjetividad, aunque tienen la ventaja de permitir una 

integración holística de la información. (Anguera, 2001, p.22-23) 

 

En el nostre treball passarem de la delimitació de seqüències a la segmentació en unitats 

d’anàlisi.  La seqüència estarà també codificada i a partir d’aquesta posterior codificació, 

més àmplia, podrem elaborar un estudi més molar del comportament. Per a dur-ho a 

terme comptem amb el seguiment del comportament durant dos anys. Aprofitem la 

proposta manifestada per Anguera (1998) i considerem que amb aquest plantejament 

podem donar solució als problemes que la mateixa Anguera (2001) i Lalueza (1991) 

manifestaven a l’hora de valorar els estudis moleculars o microanalítics del comportament. 

Concretament Lalueza explica com en finalitzar l’estudi seqüencial, amb els resultats ja 

obtinguts, tornava a visualitzar els enregistraments de la conducta i valorava que s’havia 

perdut una aportació més global, integradora del quefer de l’infant.   

 



 175

Esperem trobar l’equilibri i la mesura per a poder realitzar una anàlisi el més completa i 

rica possible. 

 

Intentem, al gràfic següent, fer més clara aquesta perspectiva d'anàlisi: com passem de la 

perspectiva més específica, microanalítica, a la més holística, servint-nos de la visió 

longitudinal, del seguiment realitzat durant dos anys.   

 

 

 

 

 

   
Codificació de seqüències      

 
  Macroanàlisi: 

  Suma de les seqüències codificades durant els dos anys de seguiment 

 
       

 

Fig. 7  De la microanàlisi a la macroanàlisi 

 

 

 

7.3 Instrument d'anàlisi de dades: Sistema de Categories (SC) 
 
El procés d’anàlisi de dades es va iniciar amb el Sistema de Categories. Per explicar-ne la 

seva funció ens sembla molt clara la definició que en fa Rodríguez (1996) quan ens diu: 

“Las categorias tienen que poner orden, sistematizar la gran cantidad de datos que 

aparecen  en la observación” (p. 159). 

 
 
7.3.1 Tipus de categories 
 

Hem tingut en compte l' aportació que fa la psicologia cognitiva, i concretament Perinat 

(1998), quan recorda la diferenciació entre COM es fa i QUÈ es fa.  Els primers són els 

coneixements aplicats als procediments i els segons són els coneixements declaratius o 

Microanàlisi: 
 
Codificació dels 
esquemes d'acció  
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expressables. Els coneixements declaratius són accessibles a la consciència i es poden 

explicar amb el llenguatge, els coneixements procedimentals són indescriptibles. Una de 

les dades que els infants són capaços de la representació declarativa, accessible a la 

consciència, és la capacitat de recordar on són els objectes que desitgen. 

 

Hem definit tres grans dimensions, la representació mental, la lògica i l’aplicació 

combinada de les dues, que són les que aborden els objectius d’estudi del treball. Ens 

indiquen QUÈ és el que ens interessa estudiar. Així doncs, es van definir aquestes 

dimensions, les categories i les corresponents subcategories. Han estat molt valuosos, 

per a poder-ho dur a terme, els treballs de Sinclair, 1982; Lalueza, 1991; Cambrodí & 

Sastre, 1992; Bondioli, 1996; i Bondioli & Savio, 1994,  entre altres. 

 

Així doncs, a l’hora d’establir les categories tenim en compte els esquemes d’acció 

cognitius, representació i lògica, a més del llenguatge i la combinatòria relacional. 

Aquestes categories parteixen de l’acció de l'infant sobre un objecte, per anar augmentant 

en nombre i en nivell de dificultat segons com es manifesten els esquemes d’acció 

expressats per un i altre grup. (Grup ND i grup SD) 

 

Categories lògiques (L) 

 

Les categories elaborades parteixen aproximadament dels 2 anys i estan ordenades 

seguint un criteri evolutiu. 

Les hem agrupat en tres tipus: 

• L’exploració del medi i l’experimentació: causa-efecte / mitjans-fi / resistència física i 

l’espai.   

• La construcció de la identitat quantitativa:  col·leccionar objectes iguals, conèixer els 

termes relatius a les quantitats contínues, com ara, molts, pocs. Coneixement dels 

primers números i comptar.  

• Les operacions lògiques: les addicions, les substraccions, les classificacions i les  

correspondències unívoques. 

 
Categories simbòliques (S) 

 

Les categories parteixen dels 2 anys aproximats i també estan ordenades. Seguint un 

criteri evolutiu, les hem agrupat en tres tipus diferents: 
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• Situacions espai-temps: com ara, l’inici  al coneixement dels termes referits a 

conceptes com ara,  dins / fora, aquí / allà. Manifestar amb anticipació allò que es vol 

realitzar o l’acabament d’una activitat. 

• Identitat qualitativa: coneixement de les propietats dels objectes, les seves atribucions, 

la seva identitat. Té molt a veure amb la permanència de l’objecte, la representació 

mental  i l’evocació. 

• Joc simbòlic: des del joc convencional, funcional, amb objectes coneguts a la imitació 

de fets quotidians complets i complexos.  

 

 

7.3.2 Procés de categorització 
 

El procés de categorització va portar-se a terme  seguint les passes següents: 

• Transcripció íntegra dels enregistraments realitzats amb el vídeo, fent una transcripció 

descriptiva íntegra de l’activitat realitzada per l’infant, les seves expressions verbals i 

també les de l’investigador.  

• Fragmentació d’aquesta transcripció de l’activitat infantil. Hem considerat el criteri de 

fragmentació segons l’activitat infantil, ajustant la unitat d’anàlisi als esquemes d’acció 

més complexos, de caire anticipatiu, tal i com ja ha quedat explicitat anteriorment. 

Encara que resulta complex és una fragmentació que està més d’acord amb els 

objectius de la recerca que ens ocupa. 

• Es treballa simultàniament amb el protocol del registre de la sessió corresponent i la 

relació general de categories. 

• A l’hora de categoritzar sols s’ha fet amb les accions de l’infant que fan referència a la 

lògica, la representació mental i la funció simbòlica. 

• Es té en compte el llenguatge i la capacitat de combinatòria relacional i es multiplica la 

quantitat de categories de forma molt notòria. 

 

7.3.3  Protocol de registre i  codificació 
 

Ens vam plantejar com a objectiu fer una codificació clara i funcional. Per a poder valorar 

convenientment el sistema utilitzat passem a indicar els codis i la seva aplicació en un 

exemple que creiem pot ser prou aclaridor. 
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En referència al QUÈ: el tipus de categoria i la subcategoria corresponent.  

S per a les categories de la dimensió representativa-simbòlica i  

L per a les categories de la dimensió lògica.  

La numeració de les subcategories s’indica després de la lletra corresponent. Per 

exemple, S03. 

 

En referència al COM: la combinatòria relacional i el llenguatge, s’ha estipulat el següent 

mètode.     

 

  Combinatòria relacional  

(N x N’) N = quantitat d’accions i N’ = quantitat de receptors   

(Y:Y’)  Y = quantitat d’elements per a cada sèrie i Y’ = quantitat de variables 

(X: X’ x X’’)  X = quantitat total d’elements, X’ = quantitat de variables i X’’ = 

quantitat de subvariables. Ex: 9 objectes, 3 tipus (plats, culleres i tasses), 3 colors 

de cada. 

 
Llenguatge 

Ce = Expressió verbal espontània explicativa de l’acció que realitza el/la nen/a. 

Cf  = Expressió verbal anticipativa de l’acció (futur). 

 

 

7.3.4 Exemple il·lustratiu: primeres reflexions 
 

⇒ Nena del grup SD 
⇒ De 5 anys d’edat 
⇒ Situada evolutivament al voltant dels 3 anys 

 
 
 Accions realitzades pel/per la nen/a Exp. nen/a Exp. investigador Codi 
     
 Pica de mans  Va   
 Mira els ninos (els dos ninos són de goma i la 

nina és més gran, la té al seu davant) 
   

 Agafa un nino altre cop  a  fila ! a veure S14 Cf 
42’30 Agafa l’altre nino amb la mà lliure  a veure com ho fas L12a 
 Els fa caminar saltant en fila en fila ? S141x2 

Ce 
 Els deixa drets davant seu    
 Un darrere l’altre  Sí Mira L01b 
 Els compta un, dos molt bé L19 
 Agafa la nina gran    
42’45 Assenyala l’espai de davant els ninos l’altre ... aquí al davant ? S12d Cf 
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 S’aixeca amb la nina     
 Va caminant amb la nina Sí la gran, davant?  S14 1x1 
 La posa davant de la fila Sí ...mi o .. bé, S12d 
   ja van en fila totes  
 Cauen els ninos de darrere Totes molt bé aquesta fila  
 Els posa bé  i tu et poses a la fila ? L01b 
 Manté amb la mà la nina gran asseguda No tu no ? L10 
43’00 Em mira no, jo ...eta tu qui ets ? S13a Ce 
 S’assenyala ella mateixa ...eta la senyoreta ets tu?  
 Posa bé els ninos 

Es mantenen drets al lloc  
sí   

a sí ? 
L01b 

43’15 S’aixeca i s’ho mira ...ta  molt bé  
 Es posa al seu davant i s’ho mira  a veure com va la fila S12d 
 Pica de mans  que fas de senyoreta tu S13 
 Els posa bé sí  que es porten bé ? L01b 
 Els fa avançar un a un a classe ! a classe aneu ? S142x3Cf 
43’33 Continua... Sí Vale  
 Agafa junts els ninos xut xut,  xut... tots junts L10 
 Es desplaça asseguda amb els ninos  agafats uuuuu uuuu  tots junts   
   S20 2x3 Ce/f   

L12a  L01b L19   L10 
 
 
1ª unitat  S + L 

S14Cf  
• S14, la joguina esdevé activa. Pot rebre ordres, pot actuar com a protagonista. 

• Cf, exp. verbal espontània que manifesta una anticipació d’una acció futura. (No és 

necessari que s’apliqui el temps verbal de forma correcta).  

L12a 
Inici a les correspondències entre dues sèries de dos objectes i parts del  cos. 

S14 1x2 Ce 

• S14, joc simbòlic aplicat a una joguina activa. 

• 1x2, realitza una acció sobre dues joguines. 

• Ce,  expressió verbal espontània explicativa. 

 

2a unitat  L 

L01b 
Composicions espacials horitzontals. Alinea objectes iguals. 

L19 

Inici a comptar objectes, ajudant-se amb el gest. 

 

3a unitat  S 

S12dCf 

• S12d, introducció al coneixement espacial en las posicions davant/ darrere. 
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• Cf, expressió verbal de futur. 
S14 1x1 

• S14, joc simbòlic aplicat a una joguina activa. 

• 1x1, aplica una acció sobre un objecte. 

S12d 
Introducció al coneixement espacial en las posicions davant/darrere. 

En aquest cas realitza el que anteriorment anticipava. Posa davant la nina. 

 

4a unitat  L 

L01b 
Composicions espacials horitzontals, alinea 3 objectes. 

L10 
Superació dels obstacles amb què es troba aplicant una estratègia manipulativa. 

 

5a unitat  S + L 

S13aCe 

• S13, s’assumeixen rols de forma clara i manifesta. 

• Ce, acompanya la expressió verbal espontània i explicativa. 

L01b 
Composicions espacials horitzontals, alinea 3 objectes. 
 

6a unitat S 

S12d 
Introducció al coneixement espacial en las posicions davant / darrere. 

S13 
S’assumeixen rols de forma clara  i manifesta. 

 

7a unitat  S + L 

L01b 
Composicions espacials horitzontals, alinea 3 objectes. 
S14 2x3 Cf 

• S14, joc simbòlic aplicat a una joguina activa. 

• 2x3, dues accions: manar fer fila i  fer caminar els 3 ninos. 

• Cf, anticipa la propera acció, amb expressió verbal espontània. 

L10 
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Superació dels obstacles amb què es troba aplicant una estratègia manipulativa. 

 

La valoració realitzada de tota la seqüència correspon al codi S20 2x3 Ce/f  

• S20, joc simbòlic narrat. Representació d’episodis lligats a la vida quotidiana, amb 

atribució explícita de rols. En aquest cas, primer fa una fila amb els dos ninos, després 

afegeix la nina gran i finalment s’incorpora ella en el joc amb l’atribució explícita d'un 

rol: el de senyoreta.  

• 2x3, aplica dues accions: manar fer fila i fer avançar els ninos.  

• Ce/f, amb expressió verbal espontània explicativa i anticipant accions futures. 
 

Aquesta primera aproximació a l'anàlisi de les dades recollides ens ha posat de manifest la 

possibilitat real de fer un treball exhaustiu. Tenint en compte però, les expectatives que hi ha 

plantejades, l’aprofitament que se'n fa es considera insuficient. Es pretén un assoliment dels 

objectius més vàlid. Perdem una informació important; en l'exemple anterior es manifesta 

concretament amb les conductes codificades relatives a la dimensió lògica i al coneixement 

de l’espai. Es planteja la possibilitat de canviar d’instrument. Fins ara hi ha un treball iniciat 

de categorització que creiem que es pot aprofitar, però amb una perspectiva d’ampliació 

flexible i interrelacionada.    

 

Sarrià (1991) es troba en els seus treballs, amb una problemàtica metodològica similar. Fa 

una anàlisi de la comunicació preverbal combinant 4 sistemes de categories i opta pel SC 

(Sistema de Categories) per considerar que té més precisió i objectivitat,  però al mateix 

temps admet que hi ha unes limitacions per a poder assolir l’objectiu de la recerca de forma 

completa i manifesta: "Era necesario buscar vias de aproximación a la definición de 

categorias que permitieran la observación rigurosa sin renunciar a su significado” (1991, 

p.363).  

 

És en aquesta línia on es troba també el nostre treball.  

 
 
 
7.4 Els Formats de Camp (FC): nou instrument d'anàlisi de dades 
 
En un principi, i d’acord amb els objectius del treball, es van concretar dues grans 

categories, la representativosimbòlica i la lògica, amb la possibilitat d'una tercera, que era 



 182

combinada. D’aquestes tres categories es desprenien una quantitat prou nombrosa de 

subcategories. També s’abordaven durant el procés de categorització, la combinatoria 

relacional i el llenguatge tal i com s’ha explicitat anteriorment. 

 

No obstant ser prou completa aquesta metodologia, s’ha considerat la possibilitat de 

canviar a un instrument que ens oferís un millor aprofitament de les dades. Una de les 

raons fonamentals, si tenim en compte els objectius, és  arribar a l’estudi dels esquemes 

d’acció de  forma combinada, per tant no podem crear categories excloents, perquè 

justament ens interessa tot el contrari, és a dir, la interrelació simultània de diferents 

variables. Aquest abordatge d’anàlisi troba el seu marc metodològic en els Formats de 

Camp, instrument que entre altres beneficis ens presenta la possibilitat de mantenir oberta la 

creació de nous codis fins al final del procés de codificació. Dels criteris que s’estableixin i 

dels codis corresponents a cada un d’ells, en traurem l'anàlisi específica i concreta que 

ens portarà a poder valorar el procés, els mecanismes que utilitza l’infant en la seva 

activitat lúdica. Posteriorment a aquesta microanàlisi, podrem derivar, gràcies a l’estudi 

seqüencial i longitudinal, a una anàlisi més global o si es prefereix a una macroanàlisi.  

 

 
7.4.1  Característiques de l’instrument  
 

Un dels obstacles i també beneficis que cal superar en la metodologia observacional és la 

creació ad-hoc de l’instrument de sistematització d’anàlisi de les dades. En aquest cas els 

Formats de Camp (FC) han ofert una possibilitat d’adaptació als objectius del treball molt 

completa i que comentarem en el proper apartat. 

 

L’instrument va néixer en el camp social i a mesura que s’ha anat definint  s’ha pogut aplicar 

a més àrees d’estudi, com ara la psicologia. El tret diferencial més important és que els FC 

permeten el registre sistemàtic de diferents aspectes, en aquest cas, de la conducta lúdica 

infantil, en un mateix moment o fet eventual. 

 

Per a poder copsar les diferències entre els Formats de Camp i el Sistema de Categories 

mostrem una taula comparativa elaborada a partir dels treballs d'Anguera (1999, 2001) i 

Castellano Paulis (2000). 
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Taula 4   Trets diferencials del Sistema de Categories i els Formats de Camp 
 

SC -Sistemes de Categories- 

 
FC -Formats de Camp- 

 
1. Difícil aplicació en situacions complexes 

 
1. Fàcil aplicació en situacions complexes 

 
2. Requereix un marc conceptual i dades reals 

 
2. Es pot elaborar sense un marc teòric, amb les 

dades empíriques 
 
3. És un sistema tancat 

 
3. És un sistema obert, sempre es poden anar 

afegint més codis 
 
4. És un sistema unidimensional 

 
4. És multidimensional 

 
5. Sistema de codi únic 

 
5. Codi múltiple 

 
6. Un cop elaborat, és rígid 

 
6. És autoregulable 

 

 
A partir de l’estudi contrastat de totes aquestes característiques es dedueix que l’instrument 

dels FC pot arribar a ser molt funcional, bàsicament per la facilitat amb la qual pot adaptar-se 

a qualsevol tipus de recerca, principalment a les que estan fonamentades en l’observació en 

contextos naturals.   

 

Per a dur a terme el procés, cal conèixer les passes a seguir. Rifà & Anguera (1995) i 

Izquierdo & Anguera (2000), Castellano Paulis (2000) ens indiquen  les pautes que han 

aplicat en els seus treballs i que nosaltres replantegem de la forma següent: 

I. Elaboració dels criteris.  Evidentment s’han de fixar en relació als objectius del 

treball. Un equivalent podrien ser les grans categories o dimensions a estudiar.  

II. Elaboració d’una llista de conductes per a cada criteri. Aquestes conductes vénen 

donades principalment per les dades empíriques obtingudes; el nostre és un estudi  

inductiu, no obstant això, també ens basem en el corpus teòric. Les conductes 

reben un codi que pot ampliar-se si es necessari amb subcodis.  S’utilitza un 

sistema de doble codi: el que correspon al criteri i el que correspon a la 

manifestació conductual.  

III. Elaboració de configuracions. Les configuracions són les dades indicades a través 

dels codis que corresponen a una mateixa unitat d’anàlisi, a un mateix moment o 

fet eventual (estudi sincrònic).  L’encadenament de diferents configuracions ens 

pot indicar una seqüència (estudi diacrònic). 

IV. Anàlisi de les dades. Els resultats obtinguts seran analitzats en aquest treball fent 

en primer terme una anàlisi descriptiva global, per grups i per cada cas. 

Posteriorment realitzarem una anàlisi seqüencial de la conducta. 
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7.4.2 Adequació als objectius del treball 
 

Quan explicàvem anteriorment com s’havia desenvolupat el Sistema de Categories es 

diferenciava entre QUÈ es volia analitzar del comportament i COM es portava a terme.  

 

El QUÈ estava explicat amb la codificació que corresponia als esquemes  cognitius que es 

manifesten en les accions dels infants i quedaven enregistrats amb els codis de les 

categories establertes. I el COM venia determinat en l’anterior forma de codificació per les 

dades numèriques que s’indicaven entre parèntesi, indicant la quantitat d’elements que es 

tenien en compte i la quantitat de variables implícites (combinatòria relacional). I també 

venia determinat per l’ús del llenguatge quan acompanyava l’acció de l’infant 

espontàniament, amb un caràcter explicatiu o anticipatiu. 

 
Amb el nou instrument, els FC, els esquemes cognitius que volem analitzar, el QUÈ, 

continua incorporat als codis corresponents als diferents criteris que avaluen els 

esquemes d’acció de caire lògic i representatiu. El COM ve determinat per les pròpies 

característiques dels Formats de Camp. Així doncs, els aspectes assenyalats relatius a la 

combinatòria relacional i el llenguatge es manifesten a les mateixes configuracions, amb 

el nombre de codis que hi hagi, i amb la qualitat intrínseca d’alguns d’ells. Així en una 

mateixa configuració -unitat d’anàlisi-, hi pot haver d’un a sis codis i cada un d’ells amb 

uns nivells de complexitat variables.  

 

Hem d’assenyalar a més:  

• Que el llenguatge que acompanya l’acció es dóna en molts codis que consideren les 

verbalitzacions en diferents nivells de complexitat com a indicadors diferencials. 

• Que la quantitat d’elements reals que són presents en la conducta infantil també s’ha 

inclòs dins de les diferents codificacions del criteri 2 i 3, referits a les relacions lògiques 

i a la identitat quantitativa. 

• Que l’ús correcte dels termes nominals i atribucionals també queda indicat 

explícitament en alguns codis, majoritàriament del criteri 5, referit a la identitat 

qualitativa. 

• Que la verbalització d’anticipació i/o finalització d’una activitat, també està inclosa en 

alguns codis diferenciats del criteri 4, referit al coneixement i domini de l’espai i el 

temps.  
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7.4.3 Elaboració de criteris 
 

L’aplicació del sistema de categories elaborat anteriorment ens va indicar que dintre de les 

diferents dimensions, la simbòlica i la lògica, es creaven unes agrupacions de categories 

amb les subcategories corresponents.  

 

Dins de la dimensió lògica hi ha tres agrupacions de categories:  

• Referida a l’exploració del medi 

• Referida a les operacions lògiques 

• Referida a la identitat quantitativa 

 

Per altra banda, dins de la dimensió simbòlica van sorgir les agrupacions següents:  

• Referida a la identitat qualitativa 

• Referida al domini de la situació espaciotemporal  

• Referida al joc simbòlic 

 

Així doncs, s’han establert per a l’aplicació dels FC els següents criteris:  

1. Exploració del medi i experimentació 

2. Operacions lògiques 

3. Identitat quantitativa 

4. Coneixement espaciotemporal 

5. Identitat qualitativa 

6. Joc simbòlic 

 

 

1 Exploració del medi i experimentació  

 

Aquest criteri acull totes les conductes infantils que afavoreixen el coneixement de 

l’entorn, des del descobriment de les atribucions dels objectes: funció, resistència, 

equilibri, producció d’efectes, etc.  fins a valorar saber organitzar les accions amb una 

finalitat determinada, vèncer les dificultats, saber utilitzar recursos combinats, entre 

d'altres. 
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2  Operacions lògiques       

 

Abordem en aquest criteri les conductes dels infants quan posen en relació un nombre 

determinat d’objectes, tenint en compte les relacions implícites o explícites que hi ha entre 

ells. S’inclouen les operacions lògiques com les correspondències unívoques, les 

addicions, les sostraccions, el fet de repartir un contingut entre diferents contingents, la 

classificació d’objectes, etc. Per arribar finalment en el nostre estudi, a operacions com 

ara, les seriacions i les permutacions. 

 

3  Identitat quantitativa      

 

Aquest criteri inclou les conductes de l’infant que estan relacionades amb la composició i 

descomposició d’un tot quantitatiu (una bola de plastilina, un grapat de pedres...)  amb 

col·leccionar objectes iguals, l’aplicació de termes relacionats amb les quantitats 

contínues com ara: molts, pocs, cap, tots, un; per passar a l’ús de dels termes un, dos i 

tres. També es considera en aquest criteri el compte.  

 

En els codis d’aquest criteri comença a valorar-se més freqüentment l’ús del llenguatge, 

les expressions verbals utilitzades per l’infant, com a indicadores de l’inici o domini d’un 

aprenentatge adquirit, d'un nou coneixement. Per exemple: quan l’infant de forma 

espontània i correcta està utilitzant en el seu joc el terme quantitatiu, dos.  

 

4  Situacions espai i temps  

 

Les conductes avaluades en aquest criteri estan relacionades amb el criteri 1, el que 

correspon a l’exploració del medi i l’experimentació. Podem afirmar que la causalitat 

implica fenòmens que tenen lloc en l'espai i el temps i per tant afavoreixen el coneixement 

espaciotemporal. 

 

S’han valorat per aquest criteri les conductes com omplir i buidar, implícites als termes 

dins i fora, la producció coherent d’aquests i altres termes espacials com ara, alt / baix, 



 187

sobre, dalt; l’exploració d’espais oberts i tancats, les composicions horitzontals i verticals, 

les alineacions i les torres, i també la capacitat de descentració o de poder-se posar en 

una altra perspectiva. No s’han deixat de valorar les qüestions relacionades directament 

amb la temporalitat, quan l’infant anticipa allò que vol fer, quan verbalitza la seva 

finalització, quan comenta propostes futures o accions passades... 

 

Aquest criteri també ha tingut en compte la producció verbal iniciada i/o correcta del 

vocabulari corresponent.  

 

5  Identitat qualitativa       

 

Volem tenir present en aquest criteri les manifestacions de la conducta infantil que posen 

en evidència l’adquisició dels coneixements que hi ha implícits en la identitat qualitativa 

dels objectes. Així doncs, valorarem: el seu reconeixement explícit, per la seva aplicació 

funcional canònica i/o pel llenguatge, la relació part - tot, la permanència de l’objecte ocult 

i la identificació de les atribucions aplicables a ells mateixos. 

 

Les conductes codificades d'aquest criteri també tenen diferents nivells de complexitat i 

poden incloure el coneixement i la correcta aplicació d’atributs variats com ara les 

dimensions, els colors  i altres qualificatius específics de les persones, objectes i 

situacions que es tenen en compte durant l’activitat. 

 

Finalment, voldríem indicar que aquest ha estat el criteri més relacionat amb el llenguatge, 

ja que les expressions verbals de l'infant mentre està jugant són molt sovint explicatives 

d’allò que fa, afirmen la seva acció, com ho fa, com és el material i amb quines 

circumstàncies es troba.  

 

6  Joc simbòlic   

 

Aquest és l’últim dels criteris establerts i engloba les conductes imitatives de l’infant que 

van des d’esquemes d’acció més senzills com ara l’aplicació funcional / convencional dels 

objectes, a esquemes d’acció més complexos on el joc simbòlic es manifesta de forma 

rica i completa, encadenant diferents accions, fent petites representacions narratives 

d’aspectes de la vida quotidiana. 
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En la valoració que nosaltres desenvoluparem tenim en compte el nombre d’accions 

relacionades, la seva aplicació a un o més d’un subjecte / objecte, si es fa ús del gest / 

objecte substitut, si es marquen rols, etc. És a dir, s'estudien tots els factors directament 

vinculats amb els aspectes cognitius, objecte del nostre estudi. Aquesta focalització no 

implica que es menystinguin els aspectes socialitzadors del joc simbòlic. És més, els 

considerem fonamentals per al desenvolupament i d’alguna manera hi són implícits en 

tota l'anàlisi que portem a terme. 

 

Finalment i abans d'anar endavant, volem aclarir el fet que crear fins a 6 criteris diferents 

va sorgir, tal i com s’ha dit a l’inici d’aquest apartat, de l’aplicació de l'antic Sistema de 

Categories5. Recordem que es valora com insuficient i es proposa utilitzar un altre sistema 

a fi de poder aprofitar al màxim les dades recollides. El fet d'haver  creat els criteris ens 

ofereix la possibilitat de fer-ho, no obstant això, volem incidir de forma clara que aquesta 

ha estat una maniobra metodològica a fi i efecte de poder recollir i analitzar les dades amb 

la rigorositat científica que es mereix un treball com el que ens ocupa. Val a dir però, que 

estem, com és de suposar, convençuts que en la vida real aquestes àrees del 

coneixement estan íntimament relacionades i que es manifesten de forma interconnectada 

en la conducta infantil. 

 

         

7.4.4  Elaboració de codis 
 
Un cop definits els criteris i un cop explicat quin és el tipus de conductes de cada un d’ells, 

s'ha elaborat una relació de codis per a cada un, incorporant-hi les categories ja definides 

que hi estan directament vinculades. Aquestes categories estan extretes de les escales 

maduratives que coneixem, centrades de forma més exhaustiva en els aspectes cognitius. 

També es fonamenten en diferents aportacions teòriques i en els treballs de recerca 

comentats a la fonamentació teòrica d'aquest treball. 

 

Així doncs, s’ha iniciat la codificació amb els FC tenint en compte uns codis que s’han 

definit per un o altre criteri i que s'han considerat vàlids. No obstant això, el volum més 

                                                 
5 Vegeu els últims paràgrafs de l'apartat 7.3.4. 
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elevat de codis ha sorgit de la pròpia conducta infantil. Hem de recordar que l’instrument 

emprat permet afegir les conductes codificades que es consideren significatives, de tal 

manera que hem graduat la dificultat dels codis, els hem reorganitzat  i així hem pogut 

anar configurant i definint la llista definitiva. És evident que aquesta ha estat una de les 

tasques més complexes i extenses de l’actual treball d’investigació.  

 

Com hem assenyalat, els codis de cada criteri segueixen una dificultat creixent, encara 

que no sempre es compleix això per a tots els codis, ja que es poden donar de forma 

gairebé simultània. Tanmateix es segueix una perspectiva evolutiva, per tant hi ha molts 

codis que són inclusius. Com que a les configuracions solament se’n pot indicar un, 

codifiquem sempre el de nivell més alt. Així i tot, els codis de cada criteri respecte dels 

altres criteris, sí que són excloents, per tant hi ha codis de diferents criteris que són 

incompatibles.  

 

Els subcodis que s'han generat han incrementat de forma notòria la quantitat de possibles 

codificacions. Aquest increment està causat per la delimitació específica i concreta 

d'alguns aspectes com ara la quantitat d'objectes amb els quals s'actua. És evident que si 

hi ha més objectes és més complexa l'activitat (criteri 2). O quan es produeix l'aplicació de 

segons quins atributs com ara els colors, les dimensions o les formes amb un marge 

d'error (criteri 5) és evident que la qualitat de la conducta mereix una codificació 

diferenciada. 

 

La quantitat de codis i subcodis finals a què s’ha arribat ha estat la següent: 

Taula 5  Codis elaborats a partir de l'aplicació dels FC, agrupats per criteris 

Criteri Codis subcodis TOTAL 

1.Exploració – Medi 12 0 12 

2.Operacions lògiques  14 39 53 

3.Identitat quantitativa 12 6 18 

4.Coneixement espaciotemporal 19 25 44 

5.Identitat qualitativa 16 18 34 

6.Joc simbòlic 11 18 29 

TOTALS 84 106 190 
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Som conscients que l'instrument elaborat encara es pot millorar, però també som 

conscients que s'ofereix una possibilitat d'anàlisi exhaustiva i completa. Recordem que els 

aspectes a codificar pertanyen únicament a les dimensions cognitives. Les aplicacions en 

el camp de la recerca i en el camp de la psicopedagogia aplicada poden ser molt 

substancioses.  A l'annex núm. 5 es pot consultar la llista definitiva de codis. 

 
 
7.4.5.- Protocol de registre 
 

Hem vist a l'apartat 7.3.4 un exemple del registre i codificació del sistema de categories, 

ara presentem el protocol de registre dels Formats de Camp, instrument que s'ha adaptat 

a les necessitats d'aquest treball de recerca en poder registrar fins a 6 codis diferenciats 

per a cada unitat d'anàlisi. Aquest fet  genera un benefici de gran significació en el 

moment de l'anàlisi de dades. 

 

Contingut de cada columna: 

1a columna: Indicació del temps. 

2a columna: Accions que realitza l’infant6. 

• Les accions que realitza amb els objectes. 

• Les expressions gestuals i /o posturals . 

• S’inclouen les mirades tant a l’investigador com les mirades al voltant. 

• (Íd), indica que l’activitat es manté durant un període de més de 15 segons. 

• Quan es vol indicar alguna qüestió referida a les actituds, es fa entre 

parèntesis.   
3a columna: Expressions de l’infant. 

• Transcripció gràfica de les expressions infantils.  

• (?) indica que l'audició no és clara. 

• (…) indica que l'expressió és inintel·ligible.  

4a columna: Expressions de l’investigador. 

• (…) indica continuïtat en el tipus d'expressions realitzades anteriorment. 

5a columna: S’indiquen els codis dels diferents criteris. Una columna per a cada 

criteri, fins arribar al total de 6.  
 

                                                 
6 Quan hi ha parades en l’enregistrament, per diferents causes: des de problemes tècnics a col·locació del 
material  i/o per la retirada d’obstacles per a poder visualitzar bé, s'indica amb el terme RESITUACIÓ. 
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 Accions que realitza l’infant Exp. infant Exp. investig 1 2 3 4 5 6 
          
          
          
          
 

 

Cada una de les línies horitzontals marcades, de separació, en el protocol, és una 

configuració amb la codificació corresponent segons cada criteri. 

 
 
7.4.6 Procediment  
 

7.4.6.1 - Segmentació de la conducta descrita 

  

S’entén que les configuracions són les unitats d’anàlisi dels FC, així doncs, hem delimitat 

aquestes tenint en compte que es mantingui una coherència en l’activitat interna de cada 

una de elles. Rifà & Anguera (1995) parteixen del mateix criteri en la delimitació de les 

unitats d’anàlisi. Ho expliquen, a més, considerant la configuració com l'encadenament de 

codis concurrents. 

 

Amb altres paraules, però coincidint en aquesta idea i contextualitzant-la en una 

perspectiva seqüencial,  Oliveira es manifesta dient: 
La configuración es la unidad básica de registro en los F.C., y consiste en el encadenamiento de 

códigos que corresponden a las conductas simultáneas o concurrentes. Las configuraciones se 

suceden entre sí de forma diacrónica o secuencial, en función del paso del tiempo, permitiendo el 

desarrollo de un registro exhaustivo del flujo de la conducta y una facilitación considerable respecto a 

los análisis de datos subsecuentes. (Oliveira i al., 2001, p. 273) 
  

Mostrem a continuació un fragment de protocol complimentat. S’indiquen les diferents 

accions que fa l’infant en una configuració (espai entre horitzontals), el llenguatge de 

l’infant i el de l’investigador. 
 Accions que realitza l’infant Exp. infant Exp. Investig. 1 2 3 4 5 6 
 …         
 Agafa pedres         
 Les fica dins l’ampolla         
18.15 Agafa uns plats acoblats del cistell, amb 

pedres 
 
(…) 

       

 Els apropa a l’ampolla         
 Aboca les pedres, cauen fora Oooh ! Vaja!       
 Agafa el tap…         
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7.4.6.2  Gramàtica elaborada per a la codificació 
 
Un cop finalitzada la fragmentació s’ha d'interpretar i codificar la conducta infantil. Per a 

fer-ho amb rigor científic ens hem ajustat a les descripcions conductuals definides de 

forma exhaustiva per a cada un dels codis. És així com s’ha evitat el perill de poder 

codificar dos cops el mateix contingut en la mateixa unitat d’anàlisi. També s'ha elaborat 

una gramàtica, una norma de codificació que explicitem tot seguit.  

 

Els punts bàsics són tres, però el primer té uns continguts específics referits a grups 

concrets de codis que fan més extensa l'explicació corresponent. 

 

1. Quan una conducta es pot codificar de dues maneres distintes en criteris diferents, 

s’opta per una de les dues (no es poden posar els dos codis).  Anguera & Losada 

(1999) anomenen aquests codis incompatibles. No obstant això, mantenint-los, es 

poden fer més completes les configuracions ja que ens podem trobar amb 

configuracions que ho requereixin i ho permetin. Passem ara a explicitar quins són 

aquests codis i en quines circumstàncies poden figurar plegats. 

 

• Els codis 1.2  // 5.0 // 6.1. Tenen un contingut similar i no poden figurar plegats. 

Són incompatibles.  

El codi 1.2 pertany al criteri de l’exploració del medi i es refereix a conductes que 

manifesten un domini en l’aplicació funcional dels objectes, dels seus atributs, 

adequa el seu ús i arriba a corregir l’acció de forma no atzarosa.  

El codi 5.0 pertany al criteri que valora la identitat qualitativa i es refereix a 

conductes que manifesten el reconeixement d’objectes no figuratius, per tal de 

realitzar una aplicació funcional correcta. Si es manifesta amb conductes imitatives 

en diferit i amb objectes figuratius i l’acció correspon a l’aplicació convencional, es 

considera l’inici del joc de ficció i per tant correspon al criteri 6.  

El codi 6.1 pertany al criteri que valora el desenvolupament del joc simbòlic i es 

refereix al joc funcional amb model absent. Es poden codificar totes aquelles 

conductes que fan un ús convencional dels objectes, són imitacions en diferit, 

poden entendre’s com  “una projecció de l’activitat funcional pròpia de l’objecte o 

joguina figurativa”.  (Cambrodí & Sastre ,1992. p.131).   
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El fet de comptar amb aquestes 3 opcions, incompatibles entre elles, obre les 

possibilitats per fer les configuracions més completes en donar opcions a altres codis 

en els criteris no utilitzats.  

 

• Els codis 1.4 // 6.2 … i posteriors. També tenen un contingut similar i són 

incompatibles. 

El codi 1.4  pertany al criteri  de l’exploració del medi i es refereix concretament a 

quan l’infant agrupa o agafa objectes amb una finalitat.  

El codi 6.2 pertany al criteri que valora el desenvolupament del joc simbòlic i en 

aquest cas es refereix a les manifestacions de joc simbòlic on s’aplica de forma 

organitzada una acció funcional, amb un objecte, una joguina o sobre un altre. Els 

codis que segueixen el 6.2 en el mateix criteri són també incompatibles per 

demanar implícitament l’organització de l’acció. Sols escapen a aquesta premissa 

el 6.7, 6.8 i 6.9.  

 

• Els codis 2.3 // 3.2 // 4.3. En aquest cas ens trobem que poden ser  incompatibles, 

però també alguns d’ells, poden donar-se plegats, segons el contingut de les 

accions realitzades.   

El codi 2.3 pertany al criteri de les operacions lògiques i està referit concretament a 

l’addició. Valorem aquesta conducta quan es manifesta  en incorporar elements a 

un conjunt, d’un en un, o de grapat en grapat.  

El codi 3.2 pertany al criteri de la identitat quantitativa i es refereix concretament al 

fet de col·leccionar objectes iguals dins un contingent o dins de la mà.   

Finalment el codi  4.3  pertany al criteri de les relacions espaciotemporals i es 

refereix concretament a l’inici al coneixement del concepte espacial dintre / dins, 

en contrast amb fora. S’ha de  manifestar en la seva acció, per la coherència 

respecte d’allò que està fent, o d’allò que diu o sent, amb una intencionalitat clara 

(quan verbalitza el terme correspon a un subcodi).  

-Ens podem trobar en situacions en què realment els codis siguin 

incompatibles i donin la possibilitat de registrar la conducta amb altres 

codificacions.  

-Però també poden combinar-se, per exemple, quan es té en compte a més 

de l’addició  la situació a l’espai dins-fora. 

-O quan a l’acció de col·leccionar a la mà s’uneix l'acció de posar dins.  
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• Són incompatibles els codis 5.3.1, 5.3.2 o 5.3.3  i qualsevol altre codi que consideri 

implícit l’ús del llenguatge.  

El codi 5.3 pertany al criteri de la identitat qualitativa i es refereix al reconeixement 

explícit d’un objecte, una acció, de forma simple o combinada. No es té en compte 

la correcció fonètica, però és important que s’entengui allò que diu encara que 

sigui amb l’ajuda del context i l’expressió gestual. 

 5.3.1 Verbalització correcta d’un objecte. 

 5.3.2 Verbalització correcta d’una acció, ús d’onomatopeies. 

 5.3.3 Verbalització combinada (objecte i/o acció i/o atribucions).  

Queda justificada la doble codificació quan el llenguatge utilitzat es distingeix per la 

seva qualitat, riquesa i correcció.  

 

• Els codis 4.10 o 4.13 // 3.1 També en aquest cas ens podem trobar que puguin ser 

compatibles. 

Els codis 4.10  i  4.13  pertanyen al criteri de les relacions espai-temps, 

concretament fan referència a les composicions espacials de 3 i 4  elements, 

siguin iguals o diferents i es combinin horitzontalment i verticalment.  

El codi 3.1 pertany al criteri de la identitat quantitativa i es refereix específicament 

al fet de col·leccionar objectes iguals sense necessitat de contingent. 

Són incompatibles encara que els objectes siguin iguals, atès que el codi 3.1 

correspon a un nivell més elemental, bàsic de la conducta. Sols es pot fer 

compatible, i per tant es pot justificar la doble notació, quan forma part de 

l’estratègia per a fer torres o alineacions.  

 

2. Quan una conducta es pot codificar de dues maneres dins un mateix criteri, en una 

mateixa configuració s’ha optat per la de nivell evolutiu més elevat. Martínez Criado 

(1998) en els seus treballs sobre la valoració del joc infantil ens indica que per a ell el 

concepte clau és la jerarquia, en un sentit integrador. I, com exemple, ens posa que 

entre el joc funcional i el dramàtic s'opta per aquest últim.  

Posarem un exemple de cada criteri: 

• Exploració del medi. Hi ha codis que corresponen a la suma de dos anteriors per 

exemple el codi 1.9 que correspon a la superació dels obstacles físics amb 

estratègies elaborades, això és, encadenant diferents accions, dues o més, amb 

una lògica, no sols manipulativa.  
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• Operacions lògiques. Mostrarem el codi 2.5 que té un codi previ, el 2.1 i dos codis 

posteriors: el 2.9 i el 2.14.  Les diferències es manifesten per la quantitat 

d’elements que hi ha directament en l’acció. Concretament el codi 2.5: Combina, 

relaciona, associa 3 objectes. I té els subcodis següents: 

2.5.0.- Combinació de 3 objectes, un s’aparta per agafar-ne un altre (inici a la 

permuta), que es relaciona amb els dos objectes restants.    

2.5.1.- Segons una variable, encara que incompleta. 

2.5.2.- Segons una variable de forma completa, per a tots els elements. O dues 

variables, encara que no s’acompleixi per a tots.  

2.5.3.- Segons dues variables, de forma completa. 

• Identitat quantitativa. En aquest criteri trobem, de forma molt clara, codis que 

evidencien aquesta inclusivitat amb d’altres anteriors. Per exemple, el codi 3.9.1 

manifesta de forma explícita el coneixement del terme dos, i la seva correcta 

utilització. És obvi que aquest domini indica que ja s’han assumit d'altres més 

senzills com ara molts o un.   

• Coneixement espaciotemporal. Per exemple l’ expressió: “Aquí dalt”, pot ser 4.2.1 i 

4.4.1, es codifica amb el codi més avançat, és a dir, el 4.4.2.  

• Identitat qualitativa. Anomenem en aquest criteri un codi que per les 

consideracions que demana, suposa que ja s’han realitzat conductes relacionades 

amb l’exploració de l’objecte i el reconeixement de les seves parts. El codi 5.6 

implica el reconeixement explícit d’una part d’un objecte. També es considera vàlid 

quan l’infant busca una part de l’objecte, ho manifesta i també pot preguntar on és.  

• Joc simbòlic. Com ja indicàvem anteriorment, en comentar els codis incompatibles 

entre el codi 1.4 i la majoria dels codis d’aquest criteri, hi ha entre ells una relació 

de augment progressiu de complexitat, fet que evidencia altre cop la inclusivitat en 

un codi superior, d’altres més simples. Posarem com exemple el codi  6.4: Joc 

simbòlic fent ús d’un objecte  substitut. Per poder codificar la conducta en aquest 

codi,  l’objecte substitut ha d’estar incorporat en una dinàmica de joc simbòlic prou 

rica, amb un mínim de dues accions. Si hi ha expressions verbals que 

l’acompanyen es codifica com 6.4.1. 

 

3. Respecte de les expressions verbals s’han de descartar i no es codificaran les 

expressions que són únicament per cridar l’ atenció. Per exemple: mira ! o ei !  
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Finalment volem indicar un cop més, àdhuc la seva complexitat, que considerem l’ús dels 

FC amb aquest sistema de codificació específic (on per a cada unitat d’anàlisi, on poden 

constar fins a 6 codis) un instrument d’anàlisi que possibilita un millor aprofitament de les 

dades recollides i un ajustament als objectius de la recerca vàlids, complets i exhaustius.  

 
 

7.4.7 Avaluació de la concordància 
 

Recordem que per a cada un dels 4 infants s'han dut a terme 8 sessions d'observació. 

Així doncs, se n'ha arribat a un total de 32. De totes elles s'han descartat les primeres per 

la possibilitat de generar més reactivitat i també s'han descartat les últimes per estar 

distorsionades en realitzar també una activitat de construcció. Per tant les 32 

observacions se n’han derivat en 24, per les raons ja exposades; i d’elles s’han obteningut 

4 observacions a l’atzar que corresponen a una submostra del 10-15%. Sobre aquestes 4 

observacions (Sílvia 4 // Anton 7 // Carme 2 // Guillem 5) s’aplicarà el coeficient Kappa de 

Cohen de 1960.  

 

S'ha avaluat la concordància respecte de dues qüestions, per una banda, en fer la 

segmentació en unitats d'anàlisi i per altra banda, a l'hora de codificar les conductes 

observades. 

 

La concordància en l’establiment de les unitats d’anàlisi de cada registre tenint en compte 

la segmentació per fets i no pas els intervals de temps és prou complicada. Bakeman & 

Gottman (1989) destaquen dues qüestions, indiquen la importància d’explicar el millor 

possible quin és el concepte d’unitat de anàlisi i també l’aplicació del sentit comú en 

descriure aquesta concordància. Recordem que per a nosaltres la unitat d’anàlisi és la 

configuració i en el seu si hi pot haver més d’un esquema d’acció. Les configuracions 

tenen una entitat per elles mateixes, estan compostes normalment de 3 / 4 esquemes 

d’acció i la seva durada oscil·la entre els 5-20 segons. 

 

• Concordància en la segmentació en unitats d'anàlisi 

 

Mentre s'ha fet la codificació que correspon a la primera aplicació de l'índex de  Kappa de 

Cohen (1960), s'ha realitzat també la segmentació del registre en unitats de anàlisi o 

configuracions. 
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Per avaluar la concordància  s’ha aplicat el càlcul del percentatge d’acords amb la fórmula 

següent:   

PA = NA / NA + ND x 100   

 
PA  = percentatge d’acords. NA = nombre d’acords. ND = nombre de desacords 

(Bakeman & Gottman,1989, p.106-108)  

 

Els resultats per a cada cas  han estat els següents: 

Sílvia:   67 / 67 + 10 x 100  = 87.01  

Anton:   77 / 77 + 8  x 100  = 90.58 

Carme:  53 / 53 + 7  x 100  = 88.3 

Guillem:  50 / 50 + 7  x 100  = 87.71 

 

El resultat global de percentatge d’acords en relació a la segmentació del registre en 

unitats d’anàlisi és de  88.40,  xifra que en situar-se al voltant del 90% es considera 

acceptable. Per tant es dóna com a vàlid.   

 

• Concordància en la codificació 

 

La concordància en la codificació de les conductes observades s'ha dut a terme amb 

l'aplicació de l’índex  Kappa de Cohen (1960). Aquest índex es considera molt 

positivament per avaluar els índexs de concordància tenint en compte l’atzar en la seva 

aplicació. La fórmula corresponent és la següent:   

 

Kappa = Po – Pc / 1 – Pc   
(Bakeman & Gottman, 1989, p.109-110) 

 

 
Kappa = Índex de concordància  

Po = Proporció de concordància (suma d’acords / per la suma total de codis)  

Pc = Proporció esperada per l’atzar  (suma codis C1 x suma de configuracions  +   

suma de codis C2  x suma de config. + … fins al C6 / per 100 x 100) 
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Fleiss (1981) citat per Bakeman & Gottman (1989) considera, sobre els resultats 

obtinguts, la següent escala gradual de satisfacció: regulars entre 0.40 – 0.60, bons entre 

0.60 – 0.75, i excel·lents els resultats superiors a 0.75.   

 

Per altra banda, donada la complexitat de l'instrument utilitzat hem tingut en compte la 

possibilitat d'optimitzar l'aplicació de l'índex Kappa de Cohen (1960) amb les següents 

mesures: 

 

1. Els investigadors poden apreciar desacords menys importants que altres, en aquest 

sentit s’han considerat els següents punts: 

• Es consideren acords els codis que coincideixen, encara que  no ho facin en la 

subcodificació. Per exemple, si el codi és el 2.5.2 i el de referència és el 2.5.1. es 

considera correcte per pertànyer a una mateixa categoria de conductes. 

• Quan hi ha configuracions que tenen dues vies de codificació similar en el 

contingut però diferent en la forma, s’ha adequat a la configuració de referència. 

Per exemple: quan ens trobem amb els codis 1.4 / 2.3/ 3.0/ 4.3 ens podem trobar 

amb 1.4 / 2.5.1 / 3.2/ 4.3. Vegeu l’apartat d’incompatibilitats i excepcions 9.4.6.2. 

• Per últim s’han donat per equivalents els pocs subcodis que tenen incorporat l’ús 

del llenguatge amb el codi 5.3. 

 

2. El càlcul de la proporció d’atzar té diferents formes d’aplicació, en el nostre cas i tal 

com s’ha indicat anteriorment, correspon a la suma dels productes de la quantitat de 

codis de cada criteri pel nombre de configuracions.  S’entén que per a cada criteri 

d’una mateixa configuració hi ha el nombre de probabilitats que equival al nombre de 

codis del criteri.  

 

3. Hi pot haver més d’un observador. En el nostre treball s’han portat a terme 3  

observacions, realitzades amb un marge entre elles de més de 15 dies, fet  que 

permet equiparar-ho al judici interjutges. Aquestes observacions anomenades Kappa 

1, Kappa 2 i Kappa 3  tenen com a referent l'última i definitiva codificació, dades que 

un cop tractades estadísticament ens oferiran els resultats obtinguts en l’estadística 

descriptiva i l’anàlisi seqüencial.  
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Resultats obtinguts: 

 
Taula 6  Índexs de concordància obtinguts per a cada cas 

 SÍLVIA SD ANTON SD CARME ND GUILLEM ND 

Kappa - 1 0.6443 0.6503 0.7927 0.7810 

Kappa - 2 0.7141 0.7189 0.8318 0.8315 

Kappa - 3 0.7903 0.7668 0.8822 0.8764 

 
És interessant observar que hi ha una diferència d’uns 10 punts entre els infants del grup 

SD i els infants del grup ND.  Ens hem trobat, doncs, amb un nivell d'acord més baix. 

 

Si presentem els índexs per grups, els resultats són: 

 
Taula 7  Índexs de concordància per a  grups d'infants SD i ND 

 Grup SD Grup ND 

Kappa – 1 0.6473 0.7868 

Kappa – 2 0.7165 0.8316 

Kappa – 3 0.7785 0.8793 

 

 

Si presentem els índexs globalment, els resultats són: 
 

Taula 8  Índex globals de concordància  

Kappa - 1 0.7170 

Kappa - 2 0.7740 

Kappa - 3 0.8289 

 

 

En general, considerem que les dades resultants són vàlides. Creiem que l'instrument 

dissenyat per a la codificació de les conductes és força complex, complet i ric. Recordem 

que per a cada unitat d’anàlisi es poden arribar a indicar fins a 6 codis diferents que 

corresponen a criteris categorials referits als aspectes lògics i representatius, en definitiva 

cognitius, del comportament infantil.    

 

Cal assenyalar també, que respecte de l’estudi de seqüències més àmplies que es 

realitzarà posteriorment, amb la corresponent codificació més molar o macroanalítica, és 
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important tenir en compte, saber, la importància de la concordància punt per punt. “Si se 

demuestra la concordància a un nivel más bajo, puede también asumirse a un mayor 

nivel.” (Bakeman & Gottman, 1989, p.132). Així doncs, no cal fer la concordància de les 

seqüències quan s’ha demostrat alta en els altres processos. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 


