
Fitxes de pràctiques 

1.2 Pràctica 2: Anàlisi comparativa 
dels sistemes educatius japonès i 
espanyol 

1.2.1 Introducció 

El currículum del segon cicle d~educació infantil a la Comunitat Valenciana 
queda regulat en el Decret 3 8/2008, que arrepleguen els diversos continguts i 
les diferents dimensions que cal treballar, com també el sistema d'avaluació 
més propici per a aquesta etapa evolutiva. El currículum es basa en els 
principis maduratius, així com en els aspectes que, com a societat, considerem 
fonamentals per al desenvolupament integral dels xiquets. 

No obstant això, aquests valors socials no sempre coincideixen entre cultures o 
països, la qual cosa pot fer variar sensiblement el currículum final. En aquesta 
pràctica s'analitzaran les similituds i les diferències que hi ha entre els valors i 
els procediments del nostre sistema educatiu i el sistema educatiu japonès. A 
través d~ aquesta anàlisi, r alumne podrà reflexionar sobre els diferents aspectes 
dels sistemes educatius, posar-los en qüestió i valorar críticament els punts 
forts i dèbils de cadascun. 

1.2.2 Objectius 

1) Analitzar i comprendre els principis que regeixen el sistema educatiu 
espanyol i valorar les diferències cuniculars entre el sistema educatiu 
espanyol i el japonès. 

2) Reflexionar i prendre en consideració els valors que es transmeten des 
de les institucions educatives. 

1.2.3 Procediment 

Primera part: Treball tutoritzat 

1. S 'ha de visualitzar el vídeo Nii1os japoneses, competencia s in límit es 
del canal Documanía (http://www.youtube.com/watch? 
v=yamvQ4SU 1 Kk; té quatre parts). 

2. Preguntes individuals. Quan s'haja vist el vídeo, s'han de respondre 
individualment les preguntes del qüestionari. 

3. Els alumnes han d'exposar les seues respostes als altres companys i 
debatre-les en grup. 

4. Els alumnes han d'arreplegar les aportacions dels companys en Ja 
reflexió grupal per a incloure-les en l'apartat de reflexions en grup. 

Segona part: Treball autònom 
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Cada alumne ha d~elaborar per ordinador rinforme de la pràctica segons 
r esquema següent: 

1) Introducció 

2) Qüestionari individual 

3) Reflexions en gran grup i comentaris de classe 

4) Valoració personal de la pràctica 

1.2.4 Normes de treball 

s~ha d~utilitzar un 11enguatge per a la igualtat en la comunicació 
(LIC). 

L'autoria de les fonts consultades s ~han de citar en 1 'apartat de 
bibliografia. 

S ~ha d'evitar la intertextualitat. 

El treba]] escrit tindrà una extensió màxima de 6 folis (lletra ARIAL~ 
grandària 12; justificat -alinear el text en els marges dret i esquerre-: 1 ~5 
interlineat de paràgraf i 2,5 per a marges). 

El treball ha d'incloure: 

Portada 

Número i nom de la pràctica 

Grup de pràctiques a què pertanyen 

Grau 

Curs acadèmic i quadrimestre 

Informe de la pràctica 

1.2.5 Activitat alternativa 

L'alumnat ha de fer rinforme de la pràctica amb ordinador segons l'esquema 
següent: 

1) Introducció 

2) Qüestionari individual segons el vídeo Niños japoneses, competencia 
s in límites (http://www.youtube.com/watch?v=yamvQ4SU 1 Kk) 

3) Qüestionari Bits d'intel-ligència després de la lectura dels articles de 
Benlloch (2002) i Pérez-Olarte (2002) 

4) Valoració personal de la pràctica 

5) Bibliografia 

Qüestionari 

1. El vídeo assenyala la importància de la competitivitat dins del sistema 
educatiu nipó reflectit en proves psicomotrius prèvies a I' escola 
infantil. Opines que els xiquets, abans de començar el segon cicle 
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d'educació infantil, haurien de ser formats per a controlar les 
enrabiades i millorar el rendiment en les tasques acadèmiques? 
Consideres que aquest mètode potenciaria més eficaçment el 
desenvolupament dels xiquets? Justifica la resposta. 

2. La meta principal del sistema educatiu japonès és crear ciutadans amb 
èxit i excel·lents. Quina valoració tens respecte de la potenciació de 
l'esforç i de l' excel·lència acadèmica des de la infància? Consideres 
que aquest sistema orientat a r èxit pot marcar la personalitat i 
l'orientació motivacional dels alumnes, mx1 com la manera 
d'enfrontar-se a les tasques escolars? Justifica Ja resposta. 

3. Quines diferències trobes amb els valors del sistema educatiu 
espanyol? 

4. Què opines del sistema d'estimulació cognitiva de l'escola Shichida? 
En el cas que -fóra efectiu, consideres que facilitaria el 
desenvolupament de la creativitat dels xiquets? Justifica resposta. 

5. Dins del sistema educatiu japonès trobem la importància del respecte 
per la figura del professor i l'obediència. Consideres un aspecte que 
cal potenciar en les nostres aules? Justifica Ja resposta. De quina 
manera intervindries en un aula d'educació infantil per a fomentar 
aquests valors? 

6. Un altre objectiu fonamental del currículum nipó és el 
desenvolupament de la personalitat a través de la disciplina en 
aspectes intel·lectuals, físics, artístics, estètics i morals. Consideres 
que pot haver-hi un altre principi que puga ser l'eix vertebrador del 
desenvolupament i l'aprenentatge? Podria ser compatible al costat de 
la disciplina? 

7. Els estudiants japonesos són responsables de la neteja de les aules i 
dels corredors. Quines qualitats creus que potencia aquesta mesura? 
Quines estratègies utilitzaries en estudiants de segon cicle d'educació 
infantil per a potenciar-ne la responsabilitat en la cura de l'entorn 
educatiu? 

8. La integració social dels alumnes és un factor que s 'ha de destacar per 
al benestar dels xiquets. Creus que el nostre sistema educatiu tracta de 
manera eficaç la integració i el respecte entre els estudiants? Justifica 
la resposta. 

9. Hi ha un gran nombre d'estudiants que abandona el sistema educatiu 
per motius de manca d'integració en el sistema escolar i pel malestar 
davant un sistema educatiu competitiu i col·lectivista. Consideres que 
és el motiu principal de l'abandó escolar a Espanya? Quins creus que 
són els motius del fracàs escolar en el sistema educatiu que apliquem? 

1 O. Fes un resum de les idees centrals del vídeo Niños japoneses, 
competencia sin límites i una reflexió crítica sobre el contingut 
(extensió màxima de 2 folis). 

Qüestionari «bits d'intel·ligència» 

L'estimulació cognitiva a través dels bits d'intel·ligència (ex. escola de 
Shichida, Japó) consisteix en r ensenyament de paraules mitJançant 
l'associació (aprenentatge associatiu) i la repetició de fitxes fotogràfiques que 
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contenen el nom i una breu descripció de la imatge. L'exposició a aquestes 
fitxes és breu (menys de 12 segons) i el contingut solen ser músics, pintors, 
animals o edificis emblemàtics, entre d~altres. El tram d'edat en què es 
desenvolupa més potencial a través d~aquesta estratègia és l'educació infantil. 

1) Quins avantatges i quines limitacions té l'ús d'aquesta metodologia 
d'ensenyament per a l'aprenentatge de noms? I per a l'aprenentatge de 
conceptes complexos? 

2) Quins avantatges i quines 1imitacions té per al desenvolupament 
afectiu i social dels xiquets? 

3) A través de quines estratègies es podrien utilitzar els bits 
d' intel· ligència per a ensenyar conceptes i significats complexos? 

1.2.6 Bibliografia 
Benlloch, M. (2002). D'i]· lusió també s'ensenya: Els bits d'intel ·ligència o 
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[Vídeo]. <http://www.youtube.com/watch?v=yamvQ4SU 1 Kk> 

Decret 38/2008, de 28 de març, del Conse1I, pel qual s'estableix el currículum 
del segon cicle de l'educació infantil a la Comunitat Valenciana. 
[2008/3838] 

Pérez-Olarte, P. (2002). Els bits d'intel · ligència: Consideracions des de la 
vessant neurològica i del desenvolupament. h?fancia, 124, 34-36. 
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