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Resum 

 

La teoria de Piaget en quan a l’evolució de la intel·ligència es divideix en quatre 

estadis. Els xiquets van passant etapes del desenvolupament cognitiu i en cadascuna 

d’elles es veu com adquireixen allò que es necessita en cada etapa, a través dels 

estudis i teories de Piaget es descobreix el desenvolupament cognitiu des de la 

infància fins a que arriben a l’adolescència. 

 Aquesta teoria de Piaget es pot relacionar amb l’estudi de l’espai i el temps ja 

que Piaget ho relaciona en la intel·ligència que es va manifestant en diferents estadis. 

En cadascun dels estadis es va evolucionant en l’espai i el temps des del principi de la 

vida dels xiquets fins que arriben a l’etapa pro adulta on ja tenen adquirits casi amb 

total perfecció aquest dos conceptes d’espai i temps. 

 S’ha fet una comparació entre el que diu Piaget i el que s’ha pogut observar en 

un xiquet de 18 mesos, una classe de primer de primària, una classe de quart de 

primària totes dos d’un centre rural de Morella i una classe de segon d’ESO també 

d’un centre d’una zona rural en Morella en aquest cas de secundària. 

 El objectiu principal d’aquest estudi és comprovar si el que diu la teoria de 

Piaget en els quatre estadis es compleix en xiquets que es troben en cadascuna de les 

etapes, més concretament en el que Piaget relaciona amb l’espai i el temps que són 

els conceptes als quals gira l’estudi. No s’han trobat grans diferències entre les etapes 

de la intel·ligència de Piaget encara que alguna si que s’ha pogut apreciar. 

Paraules Clau: Piaget, espai, temps, xiquets i estadis. 

 

 

Justificació de la temàtica triada 

 

- Justificació de la temàtica triada (pertinença, rellevància,...) 

 L'elecció d'aquest tema recau en la importància de l'estudi de les ciències 

socials i demostrar que les teories de personatges importants es poden practicar i 

demostrar la seua veracitat, és a dir portar les teories dels savis a la pràctica. En 
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aquest cas aprofitant la teoria de Piaget es comprovarà que el que diu la seua teoria 

es compleix en els xiquets de cada etapa. Per tant es relacionarà les etapes en les que 

se va manifestant la intel·ligència amb les ciències socials i més concretament si els 

alumnes que observarem adquireixen l'espai i el temps al mateix temps que ens diu la 

teoria de Piaget. També hi ha la necessitat d'estudis en àmbits rurals ja que se’n 

troben menys i és una forma de comprovar si es compleix en tots els àmbits, encara 

que Piaget no hi fica cap diferència. 

 

Introducció  

 

- Introducció teòrica: estat de la qüestió 

 L'espai és una percepció espacial com el coneixement o pren consciència del 

medi i el seu voltant. Pren la consciencia de l’individu, de la situació i de les possibles 

situacions en l’espai que l’envolta, fa mesurar l’espai amb el seu cos, l'entorn i els 

objectes que es troben en ell (Según Wallon cit. por Romero, 1994). Ens podem  referir 

a l'espai i a la seua percepció en un altre sentit més ampli que abasta l'espai com 

aquell que ens envolta més quotidià: els objectes, els elements i les persones.  

 Tindre una bona percepció de l’espai es tindre la capacitat de situar-se, de 

moure's en l'espai, d’orientar-se, de prendre direccions múltiples, d’analitzar situacions 

i de representar-les. L'educació de la percepció de l'espai és important per al xiquet en 

quant  a la seua motricitat, el desenvolupament intel·lectuals i la seua relació en els 

aprenentatges en l'escola com la lectoescriptura. Tot açò  suposarà la relació entre el 

xiquet i en món exterior. 

  El temps és la coordinació de moviments, és un aspecte irreversible  que no el 

podem recórrer cap enrere ni parar-lo i que no es pot separar de l'espai. 

El temps és un concepte molt complex i més encara per a xiquets en etapa 

escolar. Per això que hem de tindre present com evoluciona la capacitat cognitiva del 

xiquet per aquesta manera trobar el moment més adequat d'introduir el concepte de 

temps en tots els seus aspectes. 

Tant les teories cognitives de Piaget com la classificació del temps segons 

diferents autors i la importància del mateix en l'Educació Primària, són esglaons que 
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hem de pujar per aconseguir l'èxit en el nostre anàlisi. A més Piaget afirmava que el 

temps és la coordinació dels moviments i no pot ser percebut i concebut 

independentment dels éssers o dels esdeveniments que el planen. El temps que 

estudien les ciències socials i la història és el temps que expressa els canvis en les 

persones, les coses, les societats, el present, el passat i el futur 

 El temps cronològic és el punt d’inici que per permet als estudiosos percebre 

ritmes de la història. 

 Segons W. Bauer la cronologia pot considerar des d'un doble punt de vista: 

1- "Si el còmput del temps és font històrica de coneixement de determinats estats 

culturals dels pobles en particular i de coneixement de les afinitats entre els pobles." 

2- "Si el coneixement de la cronologia ens proporciona els mitjans auxiliars per a la 

comprensió de les fonts, la determinació en el temps i l'enquadrament dels fets 

històrics." Bauer entén que això explica que variats homes i cultures, en similars 

condicions de vida, siguin conduïts a judicis o objectius semblants. 

 Com recorda la doctora Gladis Calderón; "La cronologia permet situar el fet 

històric en el seu temps i en relació als altres fets, identificar el que és propi d'una 

època i el que constitueix una nova tendència, forma o estructura de l'etapa anterior 

 El temps és la història, la nostra i de totes les persones, és passat col·lectiu, és 

interrelació de passat, present i futur. 

 Teoria de Piaget. 

 Jean William Fritz Piaget (1896-1980) va ser un epistemològic, psicòleg i biòleg 

suís, creador de l'epistemologia genètica, va fer grans aportacions a l'estudi de la 

infància i per la seva teoria constructivista del desenvolupament de la intel·ligència. 

 Per a Piaget la noció d'espai i de temps estan relacionades: 

 -El temps se percep pel moviment i el moviment necessita un espai. 

 -La relació de l'espai i el temps s’associa al ritme com a seqüència regular que 

succeeix contínuament. 

 -Fins els sis anys existeix una subordinació del temps al espai; més endavant el 

xiquet és capaç d'establir una diferència entre els dos. 
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 La teoria de Jean Piaget, la qual descobreix els estadis del desenvolupament 

cognitiu dels alumnes des de la infància fins l’adolescència.   

 Mitjançant els seus estudis i teories, ens descobreix que el desenvolupament 

cognitiu es pot classificar en estadis des de la infància fins l’adolescència. Aquestes 

teories son revisades i actualitzades al llarg dels anys però segueix sent reconeguda la 

divisió en grans estadis.  

Estadi sensoriomotor (de 0 als 2 anys):  

 Els xiquets aprenen sobre ells mateixos i el seu món a través de les seues 

activitats sensorials i motrius en el desenvolupament. Els bebès ja no són criatures 

que es mouen per reflexos i comencen a convertir-se en xiquets amb objectius.  

 Repertori de respostes reflexes. Progrés molt gran i el xiquet construeix al 

voltant  d’ell conceptes pràctics d'espai i de temps.  

 Les diferències amb el món extern són conegudes a través del seu propi cos en 

el que la relació causa efecte va lligada a la seua activitat. 

 Comencen a entendre la informació que perceben els seus sentits i la seua 

capacitat d’interactuar amb el món. Un món dotat d'objectes permanents 

 Els progressos dels xiquets en aquesta etapa consisteixen en organitzar la 

realitat i començar a construir una imatge d’ella de manera estable, alguna cosa que 

esta manté i que no s'esfuma quan deixen de veure-la. 

 Aprenen a manipular objectes, encara que no poden entendre la permanència 

dels objectes si no estan dins de l'abast dels seus sentits. 

 Es tracta d'un nivell representatiu i no pràctic  on el final d'aquest estadi es 

caracteritza per l’aparició del llenguatge 

Estadi preoperacional (Entre els 2 i els 7 anys):  

 En aquesta etapa els xiquets que aprenen com interactuar amb el seu ambient 

d’una manera més complexa mitjançant el us de paraules i imatges mentals.  

 Comencen a instal·lar-se en la societat i un gran tret d'aquesta etapa es que 

troba marcada per un gran egocentrisme, creient que tot gira al voltant d'ells i que 

totes les persones es fixen en ells. 
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 El xiquet afirma sense proves i encara no és capaç de donar demostracions a 

les seues creences. No és capaç de manipular operacions amb classes o categories 

d'objectes. No llogre comparar un conjunt d'elements amb un altre conjunt d'elements. 

 Un dels trets més característics d'aquest desenvolupament cognitiu és la 

formació d’invariants, és a dir, d'elements que es conserven quan produeixen 

transformacions com pot ser que el dos gots d'aigua hi hagi la mateixa quantitat però 

al ser diferents en un l'aigua té una altura més gran i els pot donar confusió. En esta 

etapa adquireixen la noció de que un objecte continua sent el mateix objecte al llarg de 

diverses transformacions però manté la identitat. 

 El xiquet fa un salt qualitatiu en el desenvolupament cognitiu en el que pot 

realitzar representacions mentals d’altura i quantitat encara que no és capaç de 

relacionar-los. 

Estadi de les operacions concretes (Entre els 7 i els 12 anys):  

 Aquesta etapa es troba marcada per una disminució gradual del plenament 

egocèntric i per la capacitat de centrar-se en més d'un aspecte i més d’un estímul. 

 Inicien una sèrie de canvis en el pensament del xiquet, que comencen a 

organitzar en un sistema aspectes que fins ara es trobaven inconnexos. 

 El xiquet confiarà menys en les dades dels sentits i més sobre allò real.  

 Per arribar a comprendre la realitat i construir representacions adequades d’ella 

el xiquet té que allunyar-se de les dades immediates que rep a través de la percepció, i 

que poden ser enganyosos, per a tractar d’entendre l’essència dels fenòmens. Un  

dels aspectes principals es troba en entendre les transformacions que es produeixen 

en la realitat. 

 Comencen a realitzar accions complexes però sense poder anticipar 

completament les conseqüències de les accions. 

 La evolució intel·lectual li permetrà al xiquet reflexionar i interioritzar les 

característiques dels objectes a més d’establir relacions entre classes i subclasses per 

a elaborar un sistema de relacions basat en el raonament lògic. 
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Estadi de las operacions formals (A partir dels  12 anys):  

 Els xiquets comencen a desenvolupar una visió més abstracta del món i a 

utilitzar la lògica formal. Poden aplicar la reversibilitat i la conservació a situacions 

reals i imaginaries. També desenvolupen una gran compressió del món ja que poden 

relacionar una situació amb una altra. Aquesta etapa es caracteritza per la capacitat 

per a formular hipòtesis i posar-les a prova per trobar la solució a un problema. Una 

altra característica del xiquet en aquesta etapa és la capacitat per a raonar en contra 

dels fets ja que poden utilitzar la lògica argumentant les seues respostes i creient que 

les seues hipòtesis són correctes. 

 Els xiquets adquireixen les operacions bàsiques que fan possible el pensament 

científic, serà capaç de raonar no sols lo real sinó també allò possible. Perfeccionen 

els seus pensaments de prova, no accepten opinions sense sotmetre-les a examen i 

extrauen les seues pròpies conclusions. 

 En aquesta etapa té que assolir allò que té a veure amb l'espai i l temps i entén 

coses allunyades dels dos conceptes. 

 Al final d'aquest estadi ha adquirit els instruments intel·lectuals de l’individu en 

la nostra societat i els té per sempre. 

Relació de Piaget en l’espai i el temps 

 La relació espai-temporal constitueix l'eix en el qual s'insereixen els fets, 

situacions i esdeveniments que transcorren al llarg de la vida. 

 Fins els sis anys existeix una subordinació del temps al espai; més endavant el 

xiquet és capaç d'establir una diferència entre els dos. 

 Piaget (1978), mitjançant les seues estudis i teories, ens descobreix que el 

desenvolupament cognitiu es pot classificar en estadis des de la infància a 

l'adolescència. aquestes teories han estat revisades i actualitzades als llargs d'aquests 

anys, però tot i així, segueix reconeguda la divisió en grans etapes. El xiquet aprèn o 

percep el temps i l'espai de forma progressiva al llarg dels quatre estadis.  
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Objectiu general 

 L'objectiu és veure si els coneixements dels xiquets de diferents edats al voltant 

de l'espai i el temps coincidirà en els estadis de Piaget. 

Hipòtesi 

 La hipòtesi és que no hi haurà diferències entre els resultats obtinguts sobre 

l'espai i el temps i la teoria de Piaget. 

Metodologia 

 

 La metodologia utilitzada ha estat diferent en cada etapa, segons l’etapa he 

utilitzat uns recursos per a veure si es compleix la teoria en els quatre estadis. 

Xiquet en l’estadi sensoriomotor: 

En aquesta etapa he utilitzat una metodologia d’observació en la que a un 

xiquet de 18 mesos li apliquem la teoria de Piaget. Primer li ensenyem un objecte en el 

que es fica a jugar i a mirar-lo, després agafem l’objecte i el fiquem damunt de la taula, 

el xiquet el que té que fer es jugar amb ell. Després se li ensenya el joguet parcialment 

cobert amb un mocador , es veu encara que lleugerament. El xiquet el que té que fer 

es jugar amb ell i reaccionar davant de l’objecte. Per últim agafem el joguet i queda 

amagat baix del mocador. Una vegada que un objecte desapareix de la vista del 

xiquet, no pot entendre que encara existeix aquest objecte. Per aquest motiu els 

resulta tan sorprenent el joc al que molts adults juguen amb els seus fills, consisteix a 

amagar la seva cara després d'un objecte, com un coixí, i després tornar a "aparèixer". 

És un joc que contribueix, a més, al fet que aprenguin la permanència de l'objecte, que 

és un dels majors èxits d'aquesta etapa: la capacitat d'entendre que aquests objectes 

continuen existint encara que no pugui veure'ls. 
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Xiquets en l’estadi preoperacional: 

 Per a fer la demostració en aquesta etapa he agafat alumnes de primer de 

primària en el col·legi públic Mare de Déu de Vallivana en Morella. La classe conta 

amb 25 alumnes de sis anys d’edat en el que es troben 13 xiquets i 12 xiquetes.  

En aquesta etapa hem utilitzat una metodologia basada en fer una demostració 

amb dos recipients de diferent forma i mida. Primer agafem un got d’aigua si l'aigua 

continguda en un got curt i ample s'aboca en un got alt i fi, els nens en aquesta etapa 

creuran que el got més alt conté més aigua a causa solament a la seva alçada. 

Després els preguntem on creuen que hi ha més aigua. Quan els preguntem a cada 

alumne li donem un full en el que té que dir on hi ha més quantitat d’aigua i ho anirà 

anotant. 

Després hem passat un qüestionari en el que hi havia diferents preguntes al 

voltant de l’espai i el temps en que segons el que contesten els pot saber si es troben 

en l’etapa adequada segons el que diu Piaget. Aquest qüestionari serà el mateix que 

per les dues etapes següents en el que veurem les diferències que es troben en cada 

tipus d’edat.  

Xiquets en l’estadi de les operacions concretes:  

Per a fer la demostració en aquesta etapa he agafat alumnes de quart de 

primària en el col·legi públic Mare de Déu de Vallivana en Morella. La classe conta 

amb 16 alumnes de nou i deu anys d’edat en el que es troben 9 xiquets i 7 xiquetes. 

En aquesta etapa hem utilitzat una metodologia basada en fer una demostració 

amb dos recipients de diferent forma i mida. Primer agafem un got d’aigua si l'aigua 

continguda en un got curt i ample s'aboca en un got alt i fi, els nens en aquesta etapa 

creuran que el got més alt conté més aigua a causa solament a la seva alçada. 

Després els preguntem on creuen que hi ha més aigua. Quan els preguntem a cada 

alumne li donem un full en el que té que dir on hi ha més quantitat d’aigua i ho anirà 

anotant. 

Després hem utilitzat una metodologia basada en fer una demostració amb 

plastilina per veure si ja saben el que és la conservació de la substància. S’agafen 

dues boles de plastilina amb la mateixa quantitat i a una se li dona una forma diferent, 

en eixe cas se li pregunta als alumnes en quina bola hi ha més quantitat. Quan els 
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preguntem a cada alumne li donem un full en el que té que dir on hi ha més quantitat 

de plastilina i ho anirà apuntant en els tres exemples que hem fet. 

Per últim hem passat un qüestionari en el que hi havia diferents preguntes al 

voltant de l’espai i el temps en que segons el que contesten els pot saber si es troben 

en l’etapa adequada segons el que diu Piaget. Aquest qüestionari serà el mateix que 

per l’etapa anterior i en l’etapa següent en el que veurem les diferències que es troben 

en cada tipus d’edat. 

Xics en l’estadi de les operacions formals: 

 Per a fer la demostració en aquesta etapa he agafat alumnes de segon d’ESO 

en el institut de secundària IES Els Ports de Morella. La classe conta amb 15 alumnes 

de tretze i catorze anys d’edat en el que es troben 9 xics i 6  xiques. 

En aquesta etapa hem utilitzat una metodologia basada en fer una demostració 

amb dos recipients de diferent forma i mida. Primer agafem un got d’aigua si l'aigua 

continguda en un got curt i ample s'aboca en un got alt i fi, els nens en aquesta etapa 

creuran que el got més alt conté més aigua a causa solament a la seva alçada. 

Després els preguntem on creuen que hi ha més aigua. Quan els preguntem a cada 

alumne li donem un full en el que té que dir on hi ha més quantitat d’aigua i ho anirà 

anotant. 

Després hem utilitzat una metodologia basada en fer una demostració amb 

plastilina per veure si ja saben el que és la conservació de la substància. S’agafen 

dues boles de plastilina amb la mateixa quantitat i a una se li dona una forma diferent, 

en eixe cas se li pregunta als alumnes en quina bola hi ha més quantitat. Quan els 

preguntem a cada alumne li donem un full en el que té que dir on hi ha més quantitat 

de plastilina i ho anirà apuntant en els tres exemples que hem fet. 

 Per últim hem passat un qüestionari en el que hi havia diferents preguntes al 

voltant de l’espai i el temps en que segons el que contesten els pot saber si es troben 

en l’etapa adequada segons el que diu Piaget. Aquest qüestionari serà el mateix que 

per les dues etapes anteriors en el que veurem les diferències que es troben en cada 

tipus d’edat. 
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Instruments i procediment 

  Observació  

Observació en el primer estadi, on he observat com s’ha comportat el xiquet 

per a poder avaluar-lo i obtindré uns resultats. 

  Demostració  

 He utilitzat la demostració per als tres estadis següents, aquesta tècnica ha 

consistit en fer una demostració davant dels participants de diferents  exemples 

relacionats en l’espai com és el cas dels gots d’aigua (ANNEX 1) i el cas de les boles 

de plastilina (ANNEX 2), a més són tècniques utilitzades per Piaget per a demostrar la 

seua teoria. 

  Qüestionaris  

 Per als estadis preoperacional, operacions concretes i operacions formals he 

utilitzat un instrument en forma de qüestionari (ANNEX 3) que contenia setze 

preguntes de les quals vuit feien referència a l’espai i altres vuit que feien referència al 

temps. Aquestes preguntes han sigut elaborades per mi basant-me en la literatura 

publicada fins al moment. 

 Per a passar els qüestionaris he elegit aquestes edats i no el primer estadi 

perquè no tenen la capacitat de llegir i comprendre les preguntes, de la mateixa 

manera en l’estadi preoperacional he elegit els xiquets de sis anys perquè ja tenen 

coneixement de la lectoescriptura. 
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Resultats 

 

 Primer es fa una explicació dels resultats per etapes explicant els resultats 

obtinguts a través dels instruments d’observació i dels qüestionaris. Després s’indica 

els resultats obtinguts a través de l’instrument de la demostració fent una graella per 

les diferents etapes. 

Xiquet en l’estadi sensoriomotor: 

 El resultat del procés en aquesta etapa ha estat que el xiquet a identificat 

l’objecte quan es troba descobert completament, de la mateixa manera també 

l’identifica quan l’objecte es troba parcialment cobert. Per el contrari no  identifica 

l’objecte quan es troba completament cobert per el mocador ja que quan un  objecte 

desapareix de la seua vista per a ell no existeix. 

Xiquets en l’estadi preoperacional: 

 Els resultats obtinguts en relació a l’espai a través del qüestionari en aquesta 

etapa indiquen que el número màxim d’encerts ha sigut 6 de 8 possibles completat per 

tan sols un participant que representa el 4% de la mostra. Destacar que la majoria de 

participants han fet 2 encerts (36%) i 3 encerts (32%). 

Respecte a les preguntes del temps a través del qüestionari en aquesta etapa 

indiquen que el número màxim d’encerts ha sigut 4 de 8 possibles completat per 

quatre participants que representa el 16% de la mostra. Destacar que la majoria de 

participants han fet 3 encerts (36%). 

Tabla 1. Nº de participants segons el nº d’encerts en relació a l’espai 

ESPAI 

Nº 

participants 
1 4 9 8 2 0 1 0 0 

Número 

d’encerts 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Tabla 2. Nº de participants segons el nº d’encerts en relació al temps 

TEMPS 

Nº 

participants 
3 6 3 9 4 0 0 0 0 

Número 

d’encerts 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Xiquets en l’estadi de les operacions concretes: 

Els resultats obtinguts en relació a l’espai a través del qüestionari en aquesta etapa 

indiquen que el número màxim d’encerts ha sigut 6 de 8 possibles completat per tan 

sols un participant que representa el 4% de la mostra. Destacar que la majoria de 

participants han fet 2 encerts (36%) i 3 encerts (32%). 

Respecte a les preguntes del temps a través del qüestionari en aquesta etapa 

indiquen que el número màxim d’encerts ha sigut 4 de 8 possibles completat per 

quatre participants que representa el 16% de la mostra. Destacar que la majoria de 

participants han fet 3 encerts (36%). 

 Tabla 3. Nº participants segons el nº d’encerts en relació a l’espai 

ESPAI 

Nº 

participants 
0 0 0 5 6 3 2 0 0 

Número 

d’encerts 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Tabla 4. Nº participants segons el nº d’encerts en relació al temps 

TEMPS 

Nº 

participants 
0 0 0 2 7 2 4 1 0 

Número 

d’encerts 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Xics en l’estadi de les operacions formals: 

Els resultats obtinguts en relació a l’espai a través del qüestionari en aquesta 

etapa indiquen que el número màxim d’encerts ha sigut 6 de 8 possibles completat per 

tan sols un participant que representa el 4% de la mostra. Destacar que la majoria de 

participants han fet 2 encerts (36%) i 3 encerts (32%). 

Respecte a les preguntes del temps a través del qüestionari en aquesta etapa 

indiquen que el número màxim d’encerts ha sigut 4 de 8 possibles completat per 

quatre participants que representa el 16% de la mostra. Destacar que la majoria de 

participants han fet 3 encerts (36%). 

 

Tabla 5. Nº participants segons el nº d’encerts en relació a l’espai 

ESPAI 

Nº 

participants 
0 0 0 0 1 2 7 3 2 

Número 

d’encerts 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Tabla 6. Nº participants segons el nº d’encerts en relació al temps 

TEMPS 

Nº 

participants 
0 0 0 0 0 3 1 5 6 

Número 

d’encerts 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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A continuació es presenta la graella en la que es poden comparar els resultats 

obtinguts en la prova de demostració en els quatre estadis en la que es presenta el 

número de participants que han obtingut una resposta correcta: 

Tabla 7. Nº participants segons les demostracions en cada estadi 

 

Nº total de 

participants 

Nº d’alumnes que han encertat 

l’experiment amb: 

 Recipients 

d’aigua 

Boles de 

plastilina 

Estadi sensoriomotor 0 0 0 

Estadi preoperacional 25 14 12 

Estadi de les operacions concretes 16 14 12 

Estadi de les operacions formals 15 15 15 

 

 Primerament a l’estadi sensoriomotor el resultat és 0 ja que no s’ha pogut dur a 

terme la demostració per la falta de coneixements. Després dels 25 participants de 

l’estadi preoperacional 14 (56%) han encertat la demostració amb els recipients d’aigua i 

12 (48%) han encertat la demostració de les boles de plastilina. En l’estadi de les 

operacions concretes 14 (87,5%) participants han respòs de forma correcta la 

demostració amb els recipients d’aigua i 12 (75%) participants han respòs bé la 

demostració de les boles de plastilina. Finalment els 15 participants que es correspon al 

100% de l’estadi de les operacions formals han respòs correctament a les dues 

demostracions.  
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Discussió i Conclusions 

 

 Una vegada hem obtingut els resultats, es passa al procés d’anàlisi. De la 

mateixa manera que en els resultats es fa la discussió per estadis. 

Estadi sensoriomotor: 

 En l’estadi sensoriomotor els resultats si que han sigut obtinguts com diu Piaget 

ja que la única mostra en que hem treballat ens ha donat un resultat favorable ja que si 

que el xiquet en el que ens trobem ha reaccionat bé amb l’experiment. 

Estadi preoperacional: 

 Els resultats obtinguts en aquest estadi no s’ajusten exactament al que diu la 

teoria de Piaget, ja que aquests participants formen part de l’estadi preoperacional 

però al tenir 6 anys és normal que traguen més encerts perquè en breu estaran a 

l’altre estadi. Evidentment els xiquets de sis anys obtindran major quantitat d’encerts 

que si haguérem passat la prova a xiquets de quatre anys encara que pertanyen al 

mateix estadi 

 Comparant l’espai i el temps els resultats obtinguts són semblants ja que són 

dos conceptes que van units i s’assoleixen de la mateixa manera i al mateix temps.  

 Tant en l’espai i el temps l’encert en les preguntes ha estat semblat encara que 

els participants de l’estadi preoperacional han tingut una millor resposta i encert en 

l’espai ja que són preguntes que podien respondre per intuïció encara que moltes 

vegades els fallava, mentre que les preguntes al voltant del temps molts alumnes les 

han errades degut a que no coneixen els conceptes. La qual cosa és normal en aquest 

estadi ja que els participants no tenen perquè saber-les segons la teoria de Piaget. De 

totes formes com hem dit abans aquest estudi no és totalment cert ja que al estar fet a 

xiquets de sis anys els quals estan apunt de deixar l’estadi. 

 Per últim en la demostració es veu exactament la diferència en el que diu 

Piaget ja que aquestes demostracions van ser dutes a terme per el propi Piaget 

diferents xiquets. Pel que fa a l’estadi preoperacional tant en la demostració en els 

recipients d’aigua com la demostració de la bola de plastilina els participants han 

respòs correctament un percentatge superior al de l’estudi de Piaget. Una possible 

explicació és la forma de realitzar la demostració ja que es va veure de manera molt 
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evident el que va provocar una gran facilitat per als participants alhora de donar una 

resposta correcta i d’entendre la situació 

Estadi de les operacions concretes:  

 Els resultats obtinguts en aquest estadi els resultats s’ajusten bastant a allò que 

ens diu Piaget en la seua teoria, al ser una edat com els nous i deu anys es troben 

plenament en l’estadi de les operacions concretes. Encara que per a l’edat que es 

troben a respòs correctament moltes qüestions. 

 En aquesta etapa es veu clarament la diferència entre els xiquets que tenen 

assolit al voltant de l’espai i del temps, ja que alguns tenen els conceptes molt assolits 

mentre que d’altres encara no han desenvolupat els conceptes. Està clar que en 

aquesta etapa els resultats s’han semblat al que diu Piaget ja que és una edat central 

en l’estadi, i que hagués sigut diferent si es fa a xiquets de 7 anys que ixen de l’estadi 

preoperracional o si es fa a xiquets de 12 anys que ja estan prop de l’estadi de les 

operacions formals. 

 Comparant l’espai i el temps els resultats obtinguts són semblants ja que són 

dos conceptes que van units i s’assoleixen de la mateixa manera i al mateix temps. 

 A pesar de que en aquesta etapa és on hi ha més diferència alhora d’assolir 

els conceptes d’espai i temps en els qüestionaris es pot veure que els participants han 

tingut un encert semblant d’encerts. Això es degut a que tots els xiquets eren de la 

mateixa edat i lloc i tenen treballats els conceptes de la mateixa manera i els 

adquireixen de forma semblant. Els resultats han sigut lleugerament millors en les 

qüestions de temps però és molt poc significativa per el que podem dir que saben el 

mateix tant d’espai com de temps. 

Per finalitzar en la demostració és on es veu amb més claredat la gran 

diferència amb el que diu Piaget ja que la demostració que es va dur a terme en els 

participants també va ser feta per Piaget per a elaborar els seus estudis en cadascuna 

de les etapes. En aquest estadi de les operacions concretes la majoria dels 

participants van saber contestar correctament la demostració amb els recipients 

d’aigua, mentre la que l’altra demostració amb les boles de plastilina també la majoria 

van saber respondre correctament encara que un percentatge menys elevat. Açò pot 

ser degut a que la demostració es va fer d’una manera molt clara i que la majoria dels 

alumnes van arribar a traure una bona conclusió.   
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Estadi de les operacions formals: 

 Els resultats obtinguts en aquest estadi s’ajusten amb bastanta exactitud al que 

diu Piaget ja que en molts casos els participants ja saben moltes coses al voltant de 

l’espai i el temps i és l’etapa que Piaget ens diu que ja han assolit tot allò que té a 

veure tant en l’espai com en l temps. 

 En la majoria dels cassos he vist als alumnes que ja tenen assolit el concepte 

d’espai i temps com una persona adulta i que es pot treballar amb facilitat amb 

qualsevol activitat relacionada en aquests conceptes.  

 Comparant l’espai i el temps els resultats obtinguts són semblants ja que són 

dos conceptes que van units i s’assoleixen de la mateixa manera i al mateix temps.  

 Pel que fa a l’espai dos alumnes han respòs correctament totes les preguntes 

encara que la majoria han fet pocs errors, mentre que pel que fa al temps sis alumnes 

han respòs correctament la totalitat de les preguntes. Tant els resultats de l’espai com 

els del temps han sigut semblants encara que ho han fet lleugerament millor en el 

temps ja que coneixien els conceptes i els treballen amb assiduïtat. En canvi en l’espai 

hi ha preguntes en les que han tingut més dificultats en relació a l’etapa en la que es 

troben.. 

 Per acabar en la demostració és on es mostra la gran diferència amb el que diu 

Piaget ja que les demostracions que vaig dur a terme en l’aula van ser estudis que va 

fer Piaget en les diferents etapes. En aquest estadi de les operacions formals tant el la 

demostració amb els recipients d’aigua i la demostració amb les boles de plastilina tots 

els participants han sabut contestar correctament les dues qüestions per el que ens 

trobem que el 100% va veure com es feia l’experiment i va saber interpretar-lo. Una 

forma d’explicar que tots els participants van contestar correctament és que per a la 

seua edat ja tenen assolit de fa temps que segons el recipient l’aigua varia d’altura i 

que la plastilina pot variar de forma i tenir la mateixa quantitat. 
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Conclusió 

 Respecte a la conclusió global del treball realitzat es pot afirmar que l’objectiu 

general plantejat a l’inici que era veure si la teoria de Piaget es complia en els quatre 

estadis elaborant un estudi en la pràctica real que generalment s’ha complit ja que els 

participants segons l’estadi al que es trobaven van avançant en el seu coneixement de 

l’espai i el temps. Per tant s’accepta la hipòtesis que afirmava  que no hi havia 

diferències entre el que diu Piaget i els resultats obtinguts en els estudis que hem 

realitzat.  

Pel que fa als instruments s’ha utilitzat el qüestionari que ha estat un instrument 

molt senzill en el que els xiquets poden comprendre amb facilitat. El fet de passar els 

mateixos qüestionaris als participants dels diferents estadis s’ha pogut veure amb 

claredat la diferència de coneixement i d’adquisició dels conceptes de l’espai i el 

temps.  

 També s’ha utilitzat la demostració que de la mateixa manera que en els 

qüestionaris, s’ha dut a terme la mateixa demostració per a cadascun dels estadis en 

els que s’ha comprovat la diferència entre els participants d’un estadi i els participants 

dels altres. 

 A través d’aquests mètodes s’ha vist de primera mà la diferència que existeix i 

si es correspon amb el que ens diu Piaget en cada estadi. A pesar de que en els 

qüestionaris hi ha més preguntes s’ha obtingut més informació en la demostració 

perquè són experiments que va dur a terme Piaget i el que s’ha pogut fer la 

comparació entre el que va fer Piaget i el nostre experiment en cada estadi i així veure 

si es compleix  

 Les limitacions que hem tingut han sigut diverses ja que no han ixit a la 

perfecció en el que diu Piaget.  

 La primera limitació ha estat en el primer estadi ja que sols al dur a terme 

l’observació sols s’ha utilitzat de mostra un participant el que no ens pot donar de 

manera certa. 

 En els altres estadis també s’ha tingut limitacions, en quant al nombre de 

participants encara que s’ha pogut assistir a diverses aules per passar el qüestionari i 

fer les demostracions ha estat molt limitat. Per fer una bona comparació en nombre 
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d’alumnes haguera tingut que ser més elevat però en un àmbit rural que ho hem fet 

tampoc s’han pogut trobar més participants d’un mateix nivell. 

 També s’han trobat limitacions en quant, als qüestionaris, a l’observació i a la 

demostració ja que en els qüestionaris es podien utilitzar més exemples encara que 

amb les que es va fer ja era suficientment rellevant, en quant a l’observació va ser el 

més difícil de portar a terme ja que la inquietud amb el xiquet va fer que fóra molt 

complicat fer més observacions i per últim en la demostració es podien fer més però al 

entrar en una aula és molt complicat i es va utilitzar una hora que era el que es va 

pactar amb els tutors de les diferents aules. 

 Per concloure el TFG crec que el problema de quina és l’edat que s’arriba a 

assolir el que es diu a cada estadi és secundari sempre que no varia de forma molt 

ostensible en el temps. El que és més important i fonamental és l’ordre en el que 

s’adquireix cada estadi ja que té que ser progressiu i que les adquisicions es 

mantenen constants per al bon desenvolupament del xiquet en quan a l’espai i el 

temps i en quan al seu desenvolupament cognitiu.  
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Annexos 

 Annex 1: Recipients d’aigua 
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 Annex 2: Boles de plastilina 
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 Annex 3: Qüestionari  

 QÜESTIONARI TFG 

 

ESPAI 

- En quin recipient hi ha més aigua? 

 

-On hi ha quantitat més quantitat de massa? 

 

-Quin objecte és més gran? 

       

-Tinc un kilo de palla i un kilo de ferro, quin pesarà més? 
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-Que és més gran un avió o un autobús? 

 

-On hi ha més? Tenedors o culleres? 

 

- Quina vareta és més llarga? 

 

- Quina vareta és més llarga? 
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TEMPS 

-Qui té més anys? 

 

 

-A Rosa li costa fer un dibuix 2 minuts i a Pere li costa 100 segons, a qui li costa més fer el 

dibuix? 

 

-A Margarita li costa fer un dibuix 1 minut i a Pere li costa 80 segons, a qui li costa més fer el 

dibuix? 

 

-Si Rosa té 17 anys i Santi 8, qui va néixer abans? 

 

-Cristina va néixer al 1997 i Manel va néixer  al 1999, qui és més vell? 

 

-Son les 7 de la vesprada d'un dimarts, quantes hores falten per a que sigui dimecres? 

 

-Que és més antic un quadre roig pintat fa 10 anys o un quadre blau pintat fa 1000 dies? 

 

-Ordena de més menut a més gran. Hora, segon, dia, any, dècada, segle, minut. 

 

 


