
ANTONI ZABALA I LES QUATRE BARRES 

 

Quin és el model d’actuació que ha d’adoptar un docent? Quins han de 

ser els seus reptes i les seves tipologies?  Per què ensenyam i com avaluam el 

que ha après l’alumne? Totes aquestes i altres interrogants més intentà 

respondre Antoni Zabala en la seva intervenció en el Curs EXU de formació de 

formadors. 

Tot docent hauria de transcendir la figura de simple aplicador del 

disseny educatiu implantat  per l’Administració i els experts de les editorials. 

L’esquema de DIAGNOSI, PLANIFICACIÓ i APLICACIÓ no ha de ser el 

nostre. Aquest podria ser el punt de partida, sí, però el professor ha d’anar més 

enllà de la simple aplicació ( que és el rol que se li assigna en l’anterior 

esquema) per arribar al plantejament estratègic: hem de ser capaços de definir 

de manera individual i personal les finalitats, continguts, tractaments 

diferenciats del currículum que intentarem transmetre al nostre alumnat en 

funció dels seus interessos, necessitats i possibilitats reals. Una màxima que no 

hem d’oblidar per a fer-ho és que els reptes que plantegem sempre han de ser 

propers – és la zona de desenvolupament proper de Lev Vygotsk que es defineix com 

la distància entre el nivell real de desenvolupament (determinat per la solució 

independent de problemes), i el nivell de desenvolupament possible, precisat mitjançant 

la solució de problemes amb la direcció d'un adult o col·laboració d'altres companys 

més destres -, mai es poden visualitzar com a fites inabastables o que es percebin  

en la llunyania. 

Sobre els referents teòrics sobre els que s’han de sustentar el docent, en 

podem citar dos com a fonamentals: Per a què ensenyam? i Què ha après el 

subjecte de la formació?  

El primer d’ells és del tot opinable, i sobre ell s’han construït i desenvolupat 

diferents models d’ensenyament segons la funció que se li atorgava a 

l’educació. Així, en un primer model rau la utopia necessària per al docent que 



creu en una  funció social de l’ensenyament  - segons la qual l’escola ha de 

treballar per a la formació integral de la persona i garantir els drets de 

desenvolupament dels ciutadans (personals, interpersonals, professionals...) i el 

model a aplicar serà el propedèutic. 

A aquesta utopia es contraposa un segon model que es basa en la funció 

selectiva de l’escola, aquella que més que atendre a les capacitats formatives de 

cada persona i potenciar-les el que farà és implantar un model selectiu basat en 

ítems avaluables que classificaran l’alumnat segons el seu procés acadèmic. 

Aquest segon model propicia l’aparició i ús del terme fracàs escolar, un terme 

que pot considerar-se pervers tant en la seva aplicació com en els seus efectes ( a 

qui li agrada que se’l marqui com a fracassat en qualsevol ordre de la vida, 

siguin quins siguin els motius?). 

 Si ens centram en el camp de l’avaluació, ambdós models, el propedèutic 

i el selectiu, es basen en el que Antoni Zabala anomena les quatre barres: la 

importància que el docent atribueix a l’hora d’avaluar un alumne a les que són 

les quatre tipologies fonamentals de continguts conegudes: continguts factuals, 

conceptuals, procedimentals i actitudinals. El predomini que s’atorgarà a una o 

altra barra cal reflectir-lo en els documents de centre, tant en el Projecte 

Educatiu com en el Projecte Curricular, perquè serà aquesta preponderància la 

que marcarà indefectiblement el plantejament docent a seguir per part d’un 

claustre i dels seus integrants. I aquest predomini d’una o altra barra haurà de 

poder respondre a la següent qüestió: per a què avaluam? L’avaluació ha de 

passar per les següents fases per poder ser considerada completa: inicial, 

reguladora, final i integradora. 

 El segon referent teòric dels que parlàvem abans ( el primer era “per a 

què ensenyam”) és  Què ha après el subjecte? Com ho ha après? Aquest segon 

referent, a diferència de l’altre, no és opinable. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


