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1.- Metodologia a l'aula: treball cooperatiu i atenció a la diversitat. 
 

Tres són les coses que li diria a un equip per ajudar-lo a mantenir-se unit:               
quan quelcom resulta malament: "ho vaig fer jo"; quan quelcom resulta més o menys              
bé: "nosaltres ho vam fer"; quan quelcom resulta realment bé: "vosaltres ho heu fet". 

Paul "Bear" Bryant. 

 
Donada la diversitat i la ràtio mitjana del nostre centre es prioritzarà el treball              

cooperatiu com a mètode organitzatiu dins l'aula a tots els nivells del centre, des d’EI               
fins a 6è. 

 
El treball cooperatiu és l'ús didàctic d'equips reduïts d'escolars (entre tres i            

quatre alumnes, prioritàriament quatre) per aprofitar al màxim la interacció entre           
ells/es, amb la finalitat de que cadascun aprengui fins al límit de les seves capacitats               
i aprengui, a més, a treballar en equip. 

 
El treball cooperatiu es diferencia del treball individual i del treball competitiu: 
 

Treball individual Treball competitiu Treball cooperatiu 

Cada alumne aprèn sol,   
sense dependre de què    
suceeix al seu voltant. 

Cada alumne aprèn sol, i    
és millor si aprèn més i     
més ràpid que la resta. 

És la suma de la     
col·laboració i l'ajuda.   
Cada alumne aprèn si és     
capaç d'aprendre ell/a i    
ajudar a la resta a     
aprendre. 

 
Com a centre s'han identificat com a prioritaris l'aprenentatge de les llengües            

(especialment el català), la cohesió social de tota la comunitat educativa, i            
l'assoliment de les competències bàsiques. El treball cooperatiu ajuda a l'assoliment           
d'aquests tres objectius. 

 
Si l'adult en tot moment és l'exemple, i tot el claustre exigeix el mateix, l'infant               

té clars els límits, aprenent a comportar-se i essent molt més fàcil i profitós treballar               
cooperativament i, així, millorar els seus resultats i la cohesió social del centre. 
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El treball cooperatiu parteix de les següents idees: 
 
1.- Les escoles i aules inclusives són imprescindibles per configurar una           

societat sense exclusions. 
2.- Hem de saber gestionar l'heterogeneïtat d'un grup classe, en lloc           

d'ignorar-la o reduir-la. 
3.- Introduir l'aprenentatge cooperatiu equival a canviar l'estructura        

d'aprenentatge de l'aula. 
4.- La cohesió del grup és una condició necessària, però no suficient, per             

treballar en activitats cooperatius dins de la classe. 
5.- Les estructures cooperatives asseguren la interacció entre els i les           

estudiants d'un equip. 
6.- Les estructures cooperatives són també un contingut que s'ha d'ensenyar. 
7.- L'aprenentatge cooperatiu facilita i potencia el desenvolupament d'algunes         

competències bàsiques. 
8.- El grau de cooperativitat d'un equip depèn del temps que treballen junts i              

juntes i de la qualitat del treball en equip. 
9.- L'aprenentatge cooperatiu és una forma d'educar per al diàleg, la           

convivència i la solidaritat. 
 
Per tot això les aules ordinàries i les especialitats partiran del treball            

cooperatiu com a metodologia principal de treball. Altres tipus de metodologies           
(treball individual, treball en gran grup,...) seran utilitzats de manera esporàdica. 

 
A l'etapa d'Educació Infantil l'aprenentatge cooperatiu s'introduirà de forma         

conjunta a la resta de metodologies (treball en gran grup, treball individual...) sempre             
prioritzant la relació entre iguals. 

 
Cal destacar els següents aspectes: 
 
- Els membres d'un equip d'aprenentatge cooperatiu tenen una doble          

responsabilitat: aprendre ells i contribuir a que els companys/es de l'equip ho            
aprenguin. 

 
- El professorat utilitza l'aprenentatge cooperatiu amb una doble finalitat: per a            

que l'alumnat aprengui els continguts escolars, i per a que aprengui a treballar en              
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equip, com un contingut escolar més. És a dir, cooperar per aprendre i aprendre a               
cooperar. 

 
- No es tracta que l'alumnat d'una classe faci, de tant en tant, un “treball en                

equip”, sinó que estiguin organitzats de forma permanent i estable, en “equips de             
treball” fonamentalment per aprendre junts. 

 
- L'aprenentatge cooperatiu no és només un mètode o un recurs           

especialment útil per aprendre millor els continguts escolars, sinó que és, en si             
mateix, un contingut curricular més que l'alumnat ha d'aprendre i que, per tant, cal              
ensenyar. 

 
En cas que un tutor/a consideri que el seu grup no està prou madur com per                

fer un treball cooperatiu ordinari caldrà fer un pla d'actuació per establir mecanismes             
que assoleixin la possibilitat del treball cooperatiu dins l'aula.  

 
El treball cooperatiu té tres àmbit d'intervenció: 
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2.- Àmbit A: grup classe / cohesió de grup. 
 
Per tal d'establir un treball cooperatiu a l'aula hem de partir d'un ambient de              

treball on es donin tres circumstàncies: que la interacció docent-alumne sigui           
correcta, que la interacció entre iguals també, i que hi hagi disponibilitat de l'alumnat              
cap a les tasques que se li ofereixen. 

 

2.1.- Interacció docent-alumne. 
Caldrà vetllar per a què el professor o professora: 
 
- Apreciï cada alumne i alumna com el que és, una persona singular. 
- Tingui en compte les diferents facetes del seu alumnat. 
- Contínuament aprofundeixi el seu coneixement de les matèries que          

ensenya. 
- Utilitzi l'humor i “l'energia positiva” i procuri que l'alumnat aprengui amb            

motivació. 
- Ajudi a l'alumnat a donar el seu propi sentit a les idees. 
- Comparteixi l'ensenyament amb el seu alumnat (s'ensenyen mútuament). 
- Aspiri clarament a assolir l’autonomia de l'estudiant. 
- La disciplina s'exerceixi d'una manera més aviat encoberta, indirecta. 

 

2.2.- Interaccions entre iguals. 
Les relacions han de ser d'amistat, de respecte mutu i de solidaritat. Han de              

conèixer-se a fons i estar convençuts que totes i tots són valuosos per al grup               
classe. Han de saber que entre tots i totes aconseguiran objectius que de forma              
individual no aconseguirien. 
 
2.3.- Disponibilitat de l'alumnat cap a les tasques. 

L'alumnat s'ha de sentir capaç de fer les tasques i s'han de trobar a gust a la                 
classe fent les tasques proposades. 

 
Les tasques han d'estar ajustades a les capacitats i característiques de           

cadascun (ni massa fàcils ni massa difícils), el que Vigotsky anomena “zona de             
desenvolupament proper”. 
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Per a la segona condició no es tracta ni molt menys que l'alumnat “faci el que                

vulgui”, sinó més aviat que “vulgui fer el que fan”. Cal buscar activitats motivadores,              
properes i significatives. 

2.4.- Dinàmiques de cohesió de grup. 

Dinàmica Instruccions 

El grup nominal Per prendre decisions consensuades. 

1.- Mestre o alumne explica l'objectiu i el tema o          
problema a tractar. 

2.- Durant cinc minuts individualment s'escriuen      
propostes o suggerències. 

3.- Un a un expressa una de les idees escrites. Es fan            
tantes voltes com siguin necessàries i no es pot repetir cap. 

4.- Es fan aclariments, si s'escau. 

5.- Cadascú jerarquitza les idees, de més a menys         
important. 

6.- S'anoten les puntuacions. 

7.- Es comenta el resultat. 

Si el grup és molt nombrós es pot fer en equips           
l'aportació i la puntuació. 

La pilota. Per aprendre el nom dels companys/es. 

1.- Seuen en rotllana i un al mig amb una pilota. Diu en             
veu alta el seu nom i ac ontinuació el d'un altre company/a i li              
passa la pilota. 

2.- El company/a que rep la pilota va al mig, i així            
successivament fins que tothom estigui al mig. 

3.- Es pot fer diverses vegades, intentant baixar el         
temps que es triga. 
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L'entrevista. 1.- La classe queda repartida en parelles. 

2.- S'entrevisten mútuament a partir d'un qüestionari       
d'habilitats, aptituds i defectes que s'ha pogut consensuar        
prèviament. 

3.- Cada estudiant resumeix les característiques del       
seu company/a per consensuar una frase de presentació. 

4.- Cadascú presenta al seu company/a públicament       
amb la frase consensuada. 

La maleta 1.- El mestre porta una caixa o maleta amb un o més            
objectes a dins. L'extreu i explica què significa per a ell/a. 

2.- Passa la maleta a un alumne i es fa de forma            
rotativa, de tal manera que tothom ho faci. 

El blanc i la diana. 1.- En una cartolina es dibuixen cercles concèntrics,        
tants com aspectes es vulguin treballar. El cercle es divideix          
en tantes parts com membres tingui l'equip. 

2.- A cadascuna de les parts cadascú escriu el seu nom           
i els aspectes que volen treballar (aficions, manies...). 

3.- Observen aspectes en comú i cerquen un nom per          
l'equip. 

Comissió de  
recolzament. 

En formen part tots els i les alumnes de forma rotativa.           
L'objectiu és reunir-se periòdicament i determinar de quina        
manera es poden oferir més recolzament mutu. 

Els meus oficis   
favorits. 

1.- Cadascú pensa en tres oficis. 

2.- Les posen en comú per posar-se d'acord de quina          
professió analitzaran. Si han repetit, cadascú tria la segona.         
Es tracta d'analitzar les màximes professions possibles. 

3.- Es reuneixen per grups i, una a una, analitzen totes           
les professions amb les mateixes preguntes prèviament       
pactades. 

4.- Constaten la importància del treball en equip en         
cadascun d'aquests oficis. 
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Món de colors. 1.- Cadascú es col·loca d'esquenes a la paret, tanca els          
ulls i se li enganxa al front una enganxina de color, de manera             
que no pugui veure de quin color li ha tocat. 

2.- A un dels participants no se li col·loca cap color, o            
és ben diferent. 

3.- Se'ls demana que obrin els ulls i que tenen dos           
minuts per agrupar-se, sense dir res. 

4.- Després es parla de què ha passat, com ho han fet,            
com s'han sentit... 

 
En els acords dels mínims de l’àmbit A queden establertes les           

responsabilitats en el desenvolupament de cadascuna de les dinàmiques (qui les fa,            
quan les fa i dins de quina àrea). 

 
Quan es fa àmbit A cal tenir present que no es pot oferir contingut curricular               

en la dinàmica. L’objectiu és la cohesió del grup. 
 
Recursos de dinàmiques de cohesió: 
 
Document Projecte CAAC 
 
https://docs.google.com/presentation/d/1KUpQUA4iEBGkDHfInP-XESPIfil5a-

7XH7neKMwERVE/edit#slide=id.i0 

 

http://webdelmaestrocmf.com/portal/100-dinamicas-y-juegos-para-animar-gru
pos-talleres-reuniones/ 
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3.- Àmbit B: el treball en equip com a recurs. 
 
Hi ha dos requisits perquè una activitat sigui cooperativa: ha d'haver-hi una            

interacció entre els components (simultània i igualitària) i ha d'existir el treball i la              
responsabilitat individual. Si un d'aquests dos requisits no existeix estem parlant           
d'activitats pseudocooperatives. 

 
Per tal de crear grups heterogenis es pot seguir el següent esquema: 

 
 
 
 

Estructures cooperatives senzilles (1 sessió). 

Lectura compartida. Un membre de l'equip llegeix el primer paràgraf. El següent          
haurà d'explicar què ha entès i els altres dos confirmar que           
allò que explica s'ajusta al que ha llegit. 

Es continua la rotació. 

1-2-4 Davant d'un exercici es respon primer individualment. 

Es fa un intercanvi de respostes en parelles i es consensua           
una resposta. 

Es fa un intercanvi de respostes entre parelles i es consensua           
una resposta única de grup. 
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Parada de tres  
minuts. 

Mentre s'explica, quan el docent ho creu convenient, para tres          
minuts i cada grup ha de pensar tres preguntes sobre el           
tema. 

Es fan les preguntes en veu alta i es responen. Les preguntes            
repetides es fan només un cop. 

Llapis al mig. Cadascú té una fitxa de treball amb tantes activitats com          
membres té l'equip (normalment 4). 

Cadascú haurà de llegir en veu alta un dels exercicis i entre            
tots i totes parlar de la solució. Un cop tinguin acordada la            
solució cadascú el farà de forma individual. 

Mentre es delibera, els llapis han d'estar al mig. 

Un cop feta la primera activitat, es tornen a col·locar els llapis            
al mig i es fa la següent activitat. 

El nombre. Es posa una tasca a tota la classe. L'alumnat ha de realitzar            
la tasca en grup, assegurant que tothom ho sap fer. 

Cada membre de l'aula té assignat un nombre. Un cop          
esgotat el temps de treball el o la mestra treu un nombre a             
l'atzar i l'alumne que el té ha d'explicar la resolució davant de            
tothom. Si ho fa correctament rep l'elogi de la classe i del/la            
mestra. 

Nombres iguals  
junts. 

Es posa una tasca a tota la classe. L'alumnat ha de realitzar            
la tasca en grup, assegurant que tothom ho sap fer. 

Transcorregut el temps el/la mestre/a tria un nombre d'entre 1          
i 4. Els que tenen aquest nombre dins el grup base han de             
sortir i explicar la resposta o la resolució.Si ho fan be reben            
l'elogi de la classe i del/la mestre/a. 

Un per tothom. El docent recull, a l'atzar, una llibreta o fitxa d'un dels           
membres de l'equip. La corregeix i la seva qualificació és la           
mateixa per a tot el grup. 

El foli giratori. Davant d'una tasca (escriure, per exemple) un dels membres         
comença a fer-la i a continuació passa el document de forma           
giratòria, de tal forma que tothom acaba escrivint al         
document. Es pot fer amb diferents colors per tal de veure la            
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part que cadascú aporta. Tot l'equip és responsable de totes          
les parts. 

Foli giratori per  
parelles. 

Es fa l'activitat del foli giratori per parelles. 

Als cinc minuts, les parelles intercanvien el full i cadascuna          
ha de continuar la tasca on l'altra parella l'ha deixat. També           
poden corregir el full que els dóna l'altra parella. 

La substància. Cadascú escriu la idea principal d'un tema parlat o llegit a           
classe. 

Es fa una pluja d'idees principals i es decideixen en gran grup            
si són encertades o no. S'apunten a la pissarra. 

Al final s'ordenen les frases de forma lògica i tothom les copia            
a la llibreta. 

El joc de les    
paraules. 

El o la mestra escriu un grapat de paraules a la pissarra            
sobre el tema que estan treballant. Cada alumne ha         
d'escriure una frase amb elles. Es llegeixen en veu alta i es            
complementen, si s'escau. 

Mapa conceptual a   
quatre bandes. 

Es reparteix un mapa conceptual en 4 parts, de tal manera           
que cadascú n'elabora una. 

S'adjunten i s'intenta buscar coherència i sentit a tot plegat,          
tenint així un resum del tema fet entre tots i per a tots. 

El sac de dubtes. Cadascú apunta un dubte sobre el tema treballat. Un cop          
tothom el tingui, intenten resoldre'l en petit grup. Si no es           
resol, li donen al o la mestre/a perquè el resolgui en gran grup             
(si pot ser un altre grup, i si no, el docent). 

Cadena de  
preguntes. 

Cada equip formula preguntes sobre el tema. Aquestes es         
faran arribar a un altre equip a través del portaveu i en veu             
altra. Pot servir com a resum de l'activitat. 
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Estructura cooperativa complexa / Tècnica cooperativa (+1 sessió). 

Trencaclosques. 1.- Es divideix l'aula en grups heterogenis. 

2.- El tema es fracciona en tantes parts com membres          
té cada equip. Cada membre rep una part. 

3.- Cada membre prepara la seva part. 

4.- Amb els membres dels altres equips que han         
treballat la mateixa part, s'ajunten i formen un grup d'experts,          
on intercanvien informació, construeixen esquemes i mapes       
conceptuals, classifiquen dubtes... 

5.- Retornen al seu grup d'origen i expliquen la seva          
part a la resta de companys/es. 

 
Als acords de mínims d’àmbit B es constata que els grups no poden ser de 3                

alumnes, sempre han de ser de 4 o 5. En cas de ser de 5 no es pot posar un alumne                     
SIEI. 

 
Més estructures i tècniques cooperatives: 
Document Projecte CAAC 
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3.1.- Estructura d'una unitat didàctica. 
 
L'estructura d'una unitat didàctica no ha de variar respecte l'estructura          

tradicional. El que ha de variar és l'enfoc metodològic que se li dona seguint el               
següent esquema: 

 

Passos. Estructura individualista. Estructura cooperativa. 

Coneixement 
previ. 

El mestre parla i pregunta de      
forma individual. 

El foli giratori. 

Lectura del text. Llegeixen d'un en un i es      
pregunta. 

Lectura compartida. 

Explicació. És igual a les dues estructures. 

Comprovació de la   
comprensió. 

Preguntes obertes orals o    
escrites. 

Parada de tres minuts. 

1-2-4. 

Correcció en gran   
grup. 

Treball individual i preguntes al    
mestre. 

Llapis al mig. 

El nombre. 

Nombre per tothom. 

Un per tothom. 

Síntesi final. Esquema o mapa conceptual    
individual. 

La substància. 

El joc de les paraules. 

Mapa conceptual a 4 bandes. 

Avaluació final. És igual a les dues estructures. 
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4.- Àmbit C: el treball en equip com a contingut. 
En la implantació del treball cooperatiu ens trobarem amb reticències per part            

d'alumnat, professorat i famílies. Davant d'aquestes cal donar valor al treball           
cooperatiu i insistir en l'aprenentatge del treball en equip com a un contingut             
primordial per a l'assoliment de les competències bàsiques i per a l'atenció a la              
diversitat. 

Caldrà, però, un aprenentatge de com es treballa en equip per tal de donar              
recursos al nostre alumnat en el seu procés d'aprenentatge. 

Per això cal treballar a partir d’un Pla de l’Equip, on consten els objectius              
(tothom aprèn i tothom s'ajuda), l'organització (rol de coordinador, de secretari, de            
portaveu, de material...), l'autoregulació o normes i les habilitats socials, i els            
compromisos individuals. 

Al Pla de l’Equip hi ha un nom i un logo, el nom dels components, els càrrecs                 
i funcions (rotatius), les normes de funcionament, on s'especifica el càrrec que fa             
cadascú, els objectius de l'equip i els compromisos personals. Aquest Pla d'Equip            
caldrà revisar-lo i avaluar-lo en la temporització acordada per cada cicle en els             
corresponents diaris de sessions. 

 
4.1.- Què ha d’haver-hi a l’aula? 

A totes les aules cal tenir penjada la cartellera d’aprenentatge cooperatiu. En            
aquesta cartellera hi ha de constar la següent documentació: 

· Càrrecs i funcions. 
· Equips base. 
· Control del diari de sessions. 
També cal tenir penjats a la carpeta corresponent (desplegable de colors) els 

plans de l’equip en vigor. 
Cada cicle té acordats uns models diferents per a les cartelleres consultables 

a la carpeta corresponent del DRIVE Escola la Font/ Aprenentatge Cooperatiu / 
“cicle”. 

 

4.2.- Models de pla de l’equip, diari de sessions i control de diaris de sessions. 
 
Cada cicle té acordats uns models de pla de l’equip, diari de sessions i              

control de diaris de sessions corresponents als seus propis càrrecs i funcions. 
 
També es troben al DRIVE, Escola la Font/ Aprenentatge Cooperatiu / “cicle” 
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5.- Acords de mínims de cadascun dels àmbits per nivells. 
 
Cada nivell té acordats uns mínims d’àmbit A, B i C que són d’obligat              

compliment per a tot el claustre.  
 
Els mínims són ampliables en cadascun dels àmbits de treball cooperatiu,           

però mai es podran reduir. 
 
Aquests mínims busquen que gradualment treballin més temps mitjançant la          

metodologia del treball cooperatiu alhora que cerquen la coherència educativa de           
l’escola. 

 
 

ÀMBIT A 

 Educació Infantil - Multinivell 

Trim
estr
e. 

Dimensió sobre la qual 
s'intervé. 

Dinàmica a aplicar. Qui? 

1r 
trime
stre 

Estratègies i dinàmiques per 
facilitar la participació dels 
alumnes corrents en el 
procés d'inclusió d'alguns 
companys i potenciar 
coneixement mutú. 

A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup 

Tutoria 

Coneixement mutu i 
interacció amb l'alumnat. 

LA PILOTA 
(amb variacions) 

Mestra que fa l'hora de treball 
personal de la tutora 

Coneixement mutu i 
interacció amb l'alumnat. 

LA TERANYINA Tutoria 

Coneixement mutu i 
interacció amb l'alumnat. 

RITUAL DEL MASSATGE Tutoria 

Participació i consens PARAULES BONIQUES Tutoria 

Participació i consens GRUP NOMINAL (adaptat) Tutoria 

Desenvolupament de la 
solidaritat i la convivència 

AMICS ESPECIALS Tutoria 

Desenvolupament de la 
solidaritat i la convivència 

LES CADIRES 
SOLIDÀRIES 

Tutoria 

    

2n A concretar. A concretar. Tutoria 
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trime
stre 

Segons necessitats 
detectades amb l'anàlisi del 
grup 

Segons necessitats 
detectades amb l'anàlisi del 
grup 

Coneixement mutu i 
interacció amb l'alumnat. 

LA TERANYINA tutoria 

Coneixement mutu i 
interacció amb l'alumnat. 

EL DIBUIX Tutoria 

Coneixement mutu i 
interacció amb l'alumnat. 

RITUAL DEL MASSATGE Tutoria 

Participació i consens ORDENAR-SE Tutoria 

Participació i consens GRUP NOMINAL (adaptat) - 

Importància i eficàcia del 
treball en equip 

RITUALS DEL SILENCI. Tutoria 

Importància i eficàcia del 
treball en equip 

LLUITA DE BOLES DE 
PAPER. 

Tutoria 

Desenvolupament de la 
solidaritat i la convivència 

PARAULES BONIQUES Tutoria 

    

3r 
trime
stre 

A concretar. 
Segons necessitats 
detectades amb l'anàlisi del 
grup 

A concretar. 
Segons necessitats 
detectades amb l'anàlisi del 
grup 

Tutoria 

Coneixement mutu i 
interacció amb l'alumnat. 

LA PILOTA 
(amb variacions) 

Tutoria 

Coneixement mutu i 
interacció amb l'alumnat. 

EL TREN DE RENTAT Tutoria 

Coneixement mutu i 
interacció amb l'alumnat. 

RITUAL DEL MASSATGE Tutoria 

Participació i consens ORDENAR-SE Tutoria 

Participació i consens GRUP NOMINAL (adaptat) - 

Importància i eficàcia del 
treball en equip 

LA CARTA O EL DIBUIX. Tutoria 

Desenvolupament de la 
solidaritat i la convivència 

PARAULES BONIQUES Tutoria 

 ÀMBIT B 

 Educació Infantil - Multinivell 

 Activitat regular. Estructura/es a aplicar. Temporalització. 
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 4 activitats amb treball 
cooperatiu setmanals 
repartides en les frànjes de: 
treball sistemàtic, ciències, 
música, quinzet, tutoria, hora 
del conte. 

LLAPIS AL MIG (adaptat 
segons el material que 
utilitzem) 
 
FOLI GIRATORI 
(adaptat segons el suport 
que utilitzem) 
 
*2-4 (adaptació 1-2-4), en 
valorarem la seva aplicació 
 
 
* Buscarem maneres de 
poder adaptar-les i mirar 
com les podem 
implementar. 

1r trimestre: treballant en parelles 
i introduïnt l’activitat en l’equip de 
4 (sempre amb el modelatge de la 
mestra) . 
 
A partir del 2n trimestre: treballar 
la tècnica en grups de 4, 
habitualment i afegint el pla 
d'equip. Mantenir el treball en 
parelles paral·lelament. 
 

 Psicomotricitat (1 activitat 
mensual) 

Adaptació de foli giratori o 
llàpis al mig (amb 
mocadors, ambuna pilota...) 

 

 1) POSAR LA 
BATA/JAQUETA 
 
2) ENDREÇAR 
L’ESMORZAR 
 
3) REALITZAR CÀRRECS 
D’AULA 

EQUIPS D’AJUDA MÚTUA Des del 1r trimestre, cada dia en 
els moments de rutines. 
Per parelles de l’equip coop. 

 ÀMBIT C 

 Educació Infantil - Multinivell 

 Quan s'inicia el pla de 
l'equip i quants plans de 
l'equip hem de fer? 

Quants diaris de sessions 
hem de fer? 

Quins càrrecs fem? 

 Valorem fer dos plans 
d'equip i començar el primer 
pla d'equip al GENER. En el 
primer trimestre prioritzarem 
l'adaptació, el treball per 
parelles i la cohesió de grup. 
Necessitem conèixer i fer 
modificacions en els equips 
durant el primer trimestre per 
començar amb una bona 
base els plans d'equip. No te 
sentir realitzar-ne un si 
treballem de base en 
parelles. Es tracta de fer una 
introducció al treball 

Valorem fer un 
llibret/dossier on es recullin 
els plans d'equip i els diaris 
de sessions de cada equip 
cooperatiu per tal de fer un 
treball més autònom i 
significatiu i millorar 
l'estètica i la seva 
comprensió. Valorem fer un 
diari de sessions 
quinzenalment 
(aproximadament de 5-6 
per trimestre cada pla de 
l'equip). 

Conserge/a, Botiguer/a, 
Reporter/a, Escriptor/a 
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cooperatiu i una bona 
acollida als infants i trobem 
molt precipitat començar-ho 
abans del gener, això no 
significa que no començem a 
introduir el treball cooperatiu 
(ajuda mútua, parelles, 
disposició de les taules, 
dinàmiques de cohesió, 
estructures bàsiques...). El 
segon pla d'equip a l'ABRIL. 
 
*Valorem canviar el format 
general del treball cooperatiu 
en un dossier que puguin 
endur-se a casa al finalitzar 
el primer i segon pla d'equip. 
En aquest dossier també hi 
constaria l'informe 
d'autoavaluació que també 
caldria modificar-ne i 
millorar-ne el format. 

 
 

ÀMBIT A 

 1r 

Trimestre
. 

Dimensió sobre la qual 
s'intervé. 

Dinàmica a aplicar. Qui? 

1r 
trimestre 

Estratègies i dinàmiques 
per facilitar la 
participació dels 
alumnes corrents en el 
procés d'inclusió 
d'alguns companys i 
potenciar coneixement 
mutu. 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Participació i consens. Grup nominal. Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

La pilota. Educació Física. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 

Trencaclosques amb 
cançons 

Música 
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l'alumnat. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

El blanc i la diana Tutoria. 

Activitats per mostrar la 
importància de treballar 
en equip i mostrar-ne 
l'eficàcia 

Cadires cooperatives Anglès 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

La teranyina. Tutoria. 

    

2n 
trimestre 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

Les pàgines grogues. Castellà 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

Paraules boniques. Llengua. 

Estratègies i dinàmiques 
per facilitar la 
participació dels 
alumnes corrents el el 
procés d'inclusió 
d'alguns companys i 
potenciar coneixement 
mutú. 

comissió de suport Hores de 2M 

Desenvolupament de la 
solidaritat i la 
convivència. 

Món de colors. Tutoria. 

    

3r 
trimestre 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

Endevina qui soc? Català 

Importància i eficàcia del 
treball en equip. 

Les meves professions 
preferides. 

Castellà. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

La silueta (mans) Plàstica 
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 ÀMBIT B 

 1r 

 Activitat regular. Estructura/es a aplicar. Temporalització. 

 Activitat del quadern de 
la Pilar Cor. 

1-2-4, quadern giratori, 
llapis al mig. 

2 activitats a la setmana en 
sessions diferents. 

 1/2 hora de lectura. (en 
qualsevol assignatura) 

lectura compartida 1 cop al mes i es fa registre 

 Anglès. 1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig 

1 activitat setmanal. 

 Mates: en general Foli giratori. Llapis al mig i 
1-2-4 

1 activitat setmanal. 

 Castellà 1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig. 

1 activitat setmanal. 

 Medi (inclou el science i 
l'aula ciència). 

1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig. 

Mirar les UD. 

 Plàstica. 1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig (adaptades). 

1 activitat en iniciar la UD. 

 Música. 1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig 

1 activitat quinzenal 

 Educació física. Joc/esport cooperatiu en 
grup base. 

1 activitat mensual 

 ÀMBIT C 

 1r 

 Quan s'inicia el pla de 
l'equip i quants plans 
de l'equip hem de fer? 

Quants diaris de 
sessions hem de fer? 

Quins càrrecs fem? 

 2 plans de l'equip: 
· d'octubre a gener. 
· de febrer a maig. 

8, cal deixar constància a 
la graella de seguiment, 
han de ser de les 
diferents àrees i mestres. 

Conserge/a, Botiguer/a, 
Reporter/a, Escriptor/a i 
Conductor/a 

 
 

ÀMBIT A 

 2n 

Trimestre. Dimensió sobre la qual 
s'intervé. 

Dinàmica a aplicar. Qui? 

1r trimestre Estratègies i dinàmiques per 
facilitar la participació dels 
alumnes corrents en el procés 
d'inclusió d'alguns companys i 

A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 
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potenciar coneixement mutu. 

A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Participació i consens. Grup nominal. Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre l'alumnat. 

La pilota. Educació Física. 

Coneixement mutu i 
interacció entre l'alumnat. 

Trencaclosques amb cançons Música 

Coneixement mutu i 
interacció entre l'alumnat. 

El blanc i la diana Tutoria. 

Activitats per mostrar la 
importància de treballar en 
equip i mostrar-ne l'eficàcia 

Cadires cooperatives Anglès 

Coneixement mutu i 
interacció entre l'alumnat. 

La teranyina. Tutoria. 

    

2n trimestre A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre l'alumnat. 

Les pàgines grogues. Castellà 

Coneixement mutu i 
interacció entre l'alumnat. 

Paraules boniques. Llengua. 

Coneixement mutu i 
interacció entre l'alumnat. 

la cadena de noms tutoria 

Estratègies i dinàmiques per 
facilitar la participació dels 
alumnes corrents el el procés 
d'inclusió d'alguns companys i 
potenciar coneixement mutú. 

comissió de suport Hores de 2M 

Desenvolupament de la 
solidaritat i la convivència. 

Món de colors. Tutoria. 

    

3r trimestre A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre l'alumnat. Endevina qui soc? 

Català 

Importància i eficàcia del 
treball en equip. 

Les meves professions 
preferides. 

Castellà. 
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Coneixement mutu i 
interacció entre l'alumnat. 

La silueta (mans) Plàstica 

 ÀMBIT B 

 2n 

 Activitat regular. Estructura/es a aplicar. Temporalització. 

 Activitat del quadern de la 
Pilar Cor 

1-2-4, quadern giratori, llapis 
al mig. 

2 activitats a la 
setmana en sessions 
diferents. 

    

 1/2 hora de lectura. (en 
qualsevol assignatura) 

lectura compartida 1 cop al mes i es fa 
registre 

 Anglès. 1-2-4, foli giratori, llapis al mig 1 activitat setmanal. 

 Mates: en general Llapis al mig i foli giratori. 
1-2-4 

1 activitat setmanal. 

 Castellà 1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig. Grup d'experts 

1 activitat setmanal. 

 Medi (inclou el science i l'aula 
ciència). 

1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig, grup d'experts 

Mirar les UD. 

 Plàstica. 1-2-4, foli giratori, llapis al mig 
(adaptades). 

1 activitat en iniciar la 
UD. 

 Música 1-2-4, foli giratori, llapis al mig 1 activitat mensual 

 Educació física. Joc/esport cooperatiu en grup 
base. 

1 activitat quinzenal 

 ÀMBIT C 

 2n 

 Quan s'inicia el pla de 
l'equip i quants plans de 
l'equip hem de fer? 

Quants diaris de sessions 
hem de fer? 

Quins càrrecs fem? 

 2 plans de l'equip: 
· d'octubre a gener. 
· de febrer a maig. 

8, cal deixar constància a la 
graella de seguiment, han de 
ser de les diferents àrees i 
mestres. 

Conserge/a, 
Botiguer/a, 
Reporter/a, 
Escriptor/a i 
Conductor/a 
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ÀMBIT A 

 3r 

Trimestre. Dimensió sobre la 
qual s'intervé. 

Dinàmica a aplicar. Qui? 

1r 
trimestre 

Estratègies i 
dinàmiques per 
facilitar la participació 
dels alumnes corrents 
en el procés d'inclusió 
d'alguns companys i 
potenciar 
coneixement mutu. 

A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

Tutoria 

A concretar segons 
les necessitats 
detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Participació i 
consens. 

Grup nominal. Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat corrent i 
l'integrat. 

La pilota. Educació Física. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

Mà. Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

La teranyina Tutoria. 

    

2n 
trimestre 

A concretar segons 
les necessitats 
detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

Entrevista. Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

Abraçades musicals. Música. 

Importància i eficàcia 
del treball en equip. 

Cadira cooperativa. Tutoria. 

Interacció amb 
l'alumnat 

Passar l'aro per la rotllana Tutoria. 
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3r 
trimestre 

A concretar segons 
les necessitats 
detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Desenvolupament de 
la solidaritat i la 
convivència. 

Paraules boniques Tutoria. 

Importància i eficàcia 
del treball en equip. 

M'he de decidir. Castellà. 

Desenvolupament de 
la solidaritat i la 
convivència. 

"El cazo de Lorenzo". Tutoria. 

 ÀMBIT B 

 3r 

 Activitat regular. Estructura/es a aplicar. Temporalització. 

 Activitat del quadern 
de la Pilar Cor. 

1-2-4, llapis al mig (foli giratori 
no va massa bé amb el 
quadernet) 

3 activitats a la setmana en 
sessions diferents. 

 La primera lectura de 
cada quadern de 
català o qualsevol 
altra lectura. 

Altres lectures (més curtes): 
Primer lectura del mestre/a en 
veu alta, després lectura 
individual de l'alumne/a i 
finalment lectura compartida 
Primera lectura de cada 
quadern: Alternar les tres 
opcions. Si cal, només una 
opció per quadernet o 
alternar-ne dues d'elles. Per 
exemple: lectura del mestre/a 
en veu alta amb lectura 
individual de l'alumne/a. Al 
pròxim quadern la lectura en 
veu alta amb la lectura 
compartida. 

A cada inici de quadern de 
català i les altres lectures en 
certes activitats dels quadernets 
que inclouen un text més breu. 

 1/2 hora de lectura Lectura compartida en grup 
base. 

Es fa a la franja de Comprensió 
Lectora i es farà 3 cops al mes 
ja que l'organització serà: 
1- Lectura compartida i 
comprensió lectora 
2- Lectura compartida i 
comprensió lectora 
3- Comprensió lectora individual 

 Anglès. Lectura compartida, llapis al 
mig, 1-2-4 o foli giratori. 

1 activitat setmanal. 
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 Mates: resolució de 
problemes. 

Llapis al mig Es farà 3 cops al mes ja que 
l'organització serà: 
1- Problemes llapis al mig 
2- Problemes llapis al mig 
3- Problemes llapis al mig 
4- Problemes individualment 

 Matemàtiques. 1-2-4, foli giratori, llapis al mig, 
números iguals, etc... 

2 activitats setmanals. 

 Castellà. 1-2-4, llapis al mig, lectura 
compartida i foli giratori. 

1 activitat setmanal. 

 Medi (inclou el 
science i l'aula 
ciència). 

1-2-4, foli giratori, llapis al mig, 
parada de tres minuts, etc. 
També tècniques complexes: 
grups d'experts, 
trencaclosques 

Mirar les UD. 

 Plàstica. 1-2-4, foli giratori, llapis al mig 
(adaptades). 
L'activitat haurà de ser de 
producte final cooperatiu. 

1 activitat en iniciar la UD 

 Música 1-2-4, foli giratori, llapis al mig 1 activitat quinzenal 

 Educació física Joc/esport cooperatiu en grup 
base. 

1 activitat mensual 

 Tutoria/Educació en 
valors 

Diferents dinàmiques Àmbit A, 
activitats de resolució de 
conflictes; ex: 'la bústia' 

1 activitat cada tres setmanes, 
aprox. 

 ÀMBIT C 

 3r 

 Quan s'inicia el pla 
de l'equip i quants 
plans de l'equip hem 
de fer? 

Quants diaris de sessions 
hem de fer? 

Quins càrrecs fem? 

 2 plans de l'equip: 
· setembre - gener. 
· febrer - maig. 

8, cal deixar constància a la 
graella de seguiment, han de 
ser de les diferents àrees i 
mestres. 

Coordinador/a, secretari/a, 
moderador/a, portaveu i 
material. Grups de 5 el portaveu 
i material es separen en dos 
càrrecs. 
 
No utilitzem el càrrec d'ajudant. 
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ÀMBIT A 

 4t 
Trimestre
. 

Dimensió sobre la qual 
s'intervé. 

Dinàmica a aplicar. Qui? 

1r 
trimestr

e 

Estratègies i dinàmiques per 
facilitar la participació dels 
alumnes corrents en el procés 
d'inclusió d'alguns companys i 
potenciar coneixement mutú. 

A concretar segons les necessitats 
detectades amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria 

A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les necessitats 
detectades amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Coneixement mutu i interacció 
entre l'alumnat corrent i 
l'integrat. 

Nom i adjectiu Tutoria 

Coneixement mutu i interacció 
entre l'alumnat corrent i 
l'integrat. 

La pilota Educació Física. 

Coneixement mutu i interacció 
entre l'alumnat. 

El detectiu Tutoria. 

Activitat per mostrar la 
importància del treball en equip 
i demostrar-ne l'eficàcia. 

Els objectes Tutoria. 

    

2n 
trimestr

e 

A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les necessitats 
detectades amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Activitat per mostrar la 
importància del treball en equip 
i demostrar-ne l'eficàcia. 

Ens diem coses boniques Tutoria. 

Coneixement mutu i interacció 
entre l'alumnat. 

Abraçades musicals. Música. 

Activitat per mostrar la 
importància del treball en equip 
i demostrar-ne l'eficàcia. 

Cadires cooperatives Tutoria 

Importància i eficàcia del treball 
en equip. 

El tren cooperatiu Tutoria. 

    

3r 
trimestr

e 

A concretar segons les 
necessitats detectades amb 
l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les necessitats 
detectades amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Coneixement mutu i interacció La diana Tutoria. 
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entre l'alumnat corrent i 
l'integrat. 

Desenvolupament de la 
solidaritat i la convivència. 

Cooperem quan... Castellà. 

   

 ÀMBIT B 

 4t 

 Activitat regular. Estructura/es a aplicar. Temporalització. 

 Activitat del quadern de la Pilar 
Cor. 

Llapis al mig, foli giratori, 1-2-4. 3 activitats a la 
setmana en sessions 
diferents. 

 La primera lectura de cada 
quadern de català o qualsevol 
altra lectura. 

Primer lectura del mestre/a en veu 
alta, després lectura individual de 
l'alumne/a i finalment lectura 
compartida. 

A cada inici de 
quadern de català. 
En cas que no toqui 
la lectura del quadern 
es fa qualsevol altra 
lectura que toqui al 
llarg de la setmana. 

 1/2 hora de lectura Lectura compartida en grup base. Es fa a la franja de 
Comprensió Lectora i 
es farà 3 cops al mes 
ja que l'organització 
serà: 
1- Lectura compartida 
i comprensió lectora 
2- Lectura compartida 
i comprensió lectora 
3- Comprensió 
lectora individual 

 Anglès. Lectura compartida, llapis al mig, 
1-2-4 o foli giratori. 

1 activitat setmanal. 

 Mates: resolució de problemes. Llapis al mig 1 activitat setmanal. 

 Matemàtiques. 1-2-4, foli giratori, llapis al mig, 
números iguals, etc... 

2 activitats 
setmanals. 

 Castellà. 1-2-4, llapis al mig, lectura 
compartida i foli giratori. 

1 activitat setmanal 

 Medi (inclou el science i l'aula 
ciència). 

1-2-4, foli giratori, llapis al mig, 
números iguals, etc... 
També tècniques complexes: 
grups d'experts, trencaclosques... 

Mirar les UD. 

 Plàstica. 1-2-4, foli giratori, llapis al mig 
(adaptades). 
L'activitat haurà de ser de producte 
final cooperatiu. 

1 activitat en iniciar la 
UD. 
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 Música 1-2-4, foli giratori, llapis al mig 1 activitat mensual. 

 Educació física. Joc/esport cooperatiu en grup 
base. 

1 activitat quinzenal. 

 Tutoria/Educació en valors: 
expressió escrita 

1-2-4 i/o llapis al mig i/o foli giratori Dedicar 10-15minuts 
de tutoria a escriure 
petit text sobre la 
resolució d'un 
conflicte (per 
exemple) 

 ÀMBIT C 

 4t 

 Quan s'inicia el pla de l'equip 
i quants plans de l'equip hem 
de fer? 

Quants diaris de sessions hem 
de fer? 

Quins càrrecs fem? 

 2 plans de l'equip: 
· Octubre- gener. 
· febrer - maig. 

8, cal deixar constància a la graella 
de seguiment, han de ser de les 
diferents àrees i mestres. 
 

Coordinador/a, 
secretari/a, 
moderador/a, 
portaveu i material. 
 
(el càrrec 'ajudant' no 
es contempla com a 
tal) 

 
 

ÀMBIT A 

 5è 

Trimestre. Dimensió sobre la 
qual s'intervé. 

Dinàmica a aplicar. Qui? 

1r trimestre Estratègies i 
dinàmiques per facilitar 
la participació dels 
alumnes corrents en el 
procés d'inclusió 
d'alguns companys i 
potenciar coneixement 
mutú. 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

La pilota. Tutoria. 
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Participació i consens. Travessar el riu. Educació Física. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

L'aranya. 
La maleta (durant el curs) 

Tutoria. 

    

2n 
trimestre 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Importància i eficàcia 
del treball en equip. 

Seure a la cadira. Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

Els elements Anglès. 

Desenvolupament de 
la solidaritat i la 
convivència. 

La poma. Tutoria. 

    

3r trimestre A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat corrent i 
l'integrat. 

El paper de les qualitats Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat corrent i 
l'integrat. 

L'autoestima. Música. 

Desenvolupament de 
la solidaritat i la 
convivència. 

Equilibri amb els gots Tutoria. 

 ÀMBIT B 

 5è 

 Activitat regular. Estructura/es a aplicar. Temporalització. 

 Activitat del quadern 
de la Pilar Cor. 

1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig, números iguals, 
etc... 3 activitats a la setmana 

 La primera lectura de 
cada quadern de 
català o qualsevol altra 
lectura. 

Primer lectura compartida 
en grups cooperatius i 
després lectura en veu 
alta en gran grup. El dia 
següent, abans de fer la 
comprensió lectora del 

A cada inici de quadern de català. 
En cas que no toqui la lectura del 
quadern es fa qualsevol altra lectura 
que toqui al llarg de la setmana. 
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quadern, la mestra llegirà 
el text per refrescar-lo i 
per ser un model lector. 

 1/2 hora de lectura. Lectura compartida en 
grup base. 

1 cop a la setmana (pot ser en 
qualsevol moment de la setmana) 

 Anglès. · Totes les lectures: 
primer lectura del 
mestre/a en veu alta, 
després lectura individual 
de l'alumne/a i finalment 
lectura compartida. 
· Activitats: llapis al mig, 
1,2,4, foli giratori, nombre 
iguals... 

·Quinzenalment la lectura. 
· 1 activitat setmanal 

 Mates: resolució de 
problemes. 

Llapis al mig i foli giratori. 1 activitat setmanal. 

 Matemàtiques. 1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig, números iguals, 
etc... 

2 activitats setmanals. 

 Castellà. Lectura compartida. 15 minuts 1 cop per setmana 

 Castellà. 1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig, números iguals, 
etc... 

1 activitat setmanal. 

 Medi (inclou el science 
i l'aula ciència). 

1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig, números iguals, 
etc... 
També tècniques 
complexes: grups 
d'experts, 
trencaclosques... 

Mirar les UD. 

 Plàstica. 1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig (adaptades). 
L'activitat haurà de ser de 
producte final cooperatiu. 

Mirar les UD 

 Música 1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig 

1 cop quinzenal 

 Educació física. Joc/esport cooperatiu en 
grup base. 

1 cop mensual 

 Tutoria: expressió oral 
de conflictes, una taula 
cada setmana 

1-2-4 i/o llapis al mig i/o 
foli giratori 

Ho plantegem a principis de 
setmana i s'ho preparen en grup 
cooperatiu pel dia de tuoria. Cada 
setman ho fa una taula diferent 

 ÀMBIT C 

 5è 
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 Quan s'inicia el pla 
de l'equip i quants 
plans de l'equip hem 
de fer? 

Quants diaris de 
sessions hem de fer? 

Quins càrrecs fem? 

 2 plans de l'equip: 
· setembre - gener. 
· febrer - maig. 

8, cal deixar constància a 
la graella de seguiment, 
han de ser de les 
diferents àrees i mestres. 

Coordinador/a, secretari/a, 
moderador/a, portaveu i material. 
Grups de 5 el portaveu i material es 
separen en dos càrrecs. No 
utilitzem el càrrec d'ajudant. 

 
 

ÀMBIT A 

 6è 

Trimestr
e. 

Dimensió sobre la 
qual s'intervé. 

Dinàmica a aplicar. Qui? 

1r 
trimestre 

Estratègies i 
dinàmiques per facilitar 
la participació dels 
alumnes corrents en el 
procés d'inclusió 
d'alguns companys i 
potenciar coneixement 
mutú. 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

Les dues columnes. Tutoria. 

Participació i consens. El pont Tibetà Educació física. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

Les pàgines grogues. 
La caixa de les 
experiències (durant el 
curs) 

Tutoria. 

    

2n 
trimestre 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Importància i eficàcia 
del treball en equip. 

Pedra, paper, tissora amb 
aros 

Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat. 

L'entrevista Anglès. 
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Desenvolupament de la 
solidaritat i la 
convivència. 

El joc de la NASA. Tutoria. 

    

3r 
trimestre 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

A concretar segons les 
necessitats detectades 
amb l'anàlisi del grup. 

Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat corrent i 
l'integrat. 

Qui és qui Tutoria. 

Coneixement mutu i 
interacció entre 
l'alumnat corrent i 
l'integrat. 

El repte del núvol, 
marshmallow callenge 

Música. 

Desenvolupament de la 
solidaritat i la 
convivència. 

La terra Blava. Tutoria. 

 ÀMBIT B 

 6è 

 Activitat regular. Estructura/es a aplicar. Temporalització. 

 Activitat del quadern de 
la Pilar Cor. 

1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig, números iguals, etc... 3 activitats a la setmana 

 La primera lectura de 
cada quadern de català 
o qualsevol altra 
lectura. 

Primer lectura compartida 
en grups cooperatius i 
després lectura en veu 
alta en gran grup. El dia 
següent, abans de fer la 
comprensió lectora del 
quadern, la mestra llegirà 
el text per refrescar-lo i per 
ser un model lector. 

A cada inici de quadern de català. 
En cas que no toqui la lectura del 
quadern es fa qualsevol altra lectura 
que toqui al llarg de la setmana. 

 1/2 hora de lectura. Lectura compartida en 
grup base. 

1 activitat a la setmana (pot ser en 
qualsevol moment). 

 Anglès. · Totes les lectures: primer 
lectura del mestre/a en 
veu alta, després lectura 
individual de l'alumne/a i 
finalment lectura 
compartida. 
· Activitats: llapis al mig, 
1,2,4, foli giratori, nombre 
iguals... 

·Quinzenalment la lectura. 
· 1 activitat setmanal 

 Mates: resolució de Llapis al mig i foli giratori. 1 activitat setmanal. 
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problemes. 

 Matemàtiques. 1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig, números iguals, etc... 

2 activitats setmanals. 

 Castellà. Lectura compartida. Mirar les UD 

 Castellà. 1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig, números iguals, etc... 

1 activitat setmanal. 

 Medi (inclou el science 
i l'aula ciència). 

1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig, números iguals, etc... 
També tècniques 
complexes: grups 
d'experts, 
trencaclosques... 

Mirar les UD. 

 Plàstica. 1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig (adaptades). 
L'activitat haurà de ser de 
producte final cooperatiu. 

Mirar les UD 

 Música 1-2-4, foli giratori, llapis al 
mig 

1 activitat mensual. 

 Educació física. Joc/esport cooperatiu en 
grup base. 

1 activitat quinzenal. 

 Tutoria: expressió oral 
de conflictes, una taula 
cada setmana 

1-2-4 i/o llapis al mig i/o 
foli giratori 

Ho plantegem a principis de 
setmana i s'ho preparen en grup 
cooperatiu pel dia de tuoria. Cada 
setman ho fa una taula diferent 

 ÀMBIT C 

 6è 

 Quan s'inicia el pla de 
l'equip i quants plans 
de l'equip hem de fer? 

Quants diaris de 
sessions hem de fer? 

Quins càrrecs fem? 

 2 plans de l'equip: 
· setembre - gener. 
· febrer - maig. 

8, cal deixar constància a 
la graella de seguiment, 
han de ser de les diferents 
àrees i mestres. 

Coordinador/a, secretari/a, 
moderador/a, portaveu i material. 
Grups de 5 el portaveu i material es 
separen en dos càrrecs. No utilitzem 
el càrrec d'ajudant. 

 
 
 
 
 
 

6. Ajudant intensiu. 
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Sovint, en moltes de les nostres aules en trobem que, en alguns equips base,              

hi pot haver un alumne que presenti moltes barreres d’accés a l’aprenentatge i que,              
degut a les seves característiques, pot necessitar suports addicionals i intensius per            
a desenvolupar en el major grau possible, el seu rol dins l’equip, així com la               
participació en les estructures cooperatives.  
 

En aquests casos, no només és l’alumne en concret qui necessita més suport             
i acompanyament, sinó també els seus companys d’equip els quals es poden sentir             
perduts en la gestió dels materials que pot necessitar el seu company com poden              
ser: plafons comunicatius, rellotges de sorra, tisores especials, suports visuals, etc.           
Així com sentir-se frustrats en acceptar que el seu ritme de treball és diferent, el               
volum de feina, la manera que tindrà d’entendre l’activitat… 
 

Els equips on hi ha totes aquestes dificultats necessitaran doncs, més suport            
per part dels mestres i aquí és on les quatre estratègies generals per a l’adaptació               
agafen força i sentit: 
 

- Preparació per a la participació 
- Acompanyant en la participació 
- Modelant l’ajuda 
- Acompanyant en l’ajuda 

 
 
Pautes per a l’adaptació. 
 
Preparació per a la participació: els companys de l’equip en qüestió els és molt              
significatiu entendre i acceptar que no tots som iguals, hi ha diferents ritmes,             
diferents personalitats, maneres d'expressar-se... i entendre quines són les seves          
capacitats ajuda a empatitzar i voler explorar tot allò que és capaç de fer l’alumne               
amb més barreres. En aquesta fase inicial, és bo que la mestra es reuneixi amb               
l’equip per fer-los saber que no estaran sols, que poden preguntar tot allò que              
tinguin dubtes en relació a aquell company, ensenyar-los els materials especials que            
fa servir, donar-los pautes per a la comunicació i interacció social, etc. Quan es              
dóna aquesta atenció de suport a l’equip per part de la mestra, se senten més               
segurs i motivats per a tirar endavant el dia a dia, malgrat les dificultats que els                
puguin sorgir. Si se’ls dóna aquesta seguretat, confiança en què ho faran bé, i              
flexibilitat per poder anar al seu ritme, els resultats són positius. Per resumir, en              
aquesta fase es proposa que el mestre faci tutories individualitzades amb l’equip on: 
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- Transmeti a l’equip (no cal nombrar la discapacitat o trastorn) quines           
dificultats i facilitats es poden trobar i donar-los algunes pautes i estratègies            
per gestionar-ho millor. Es pot valorar si en aquesta tutoria cal que hi sigui o               
no l’alumne amb més barreres.  

- Faci evident el suport i acompanyament que tindran per part dels adults. 
- Relaxar l’equip en el sentit que es tindrà en compte que si no acaben a               

temps, no acaben l’activitat, necessiten sortir de l’aula, tenir més temps per            
parlar i arribar a acords, etc. no hi haurà penalització, ja que s’entén que és a                
causa de les barreres que es poden trobar en el camí del desenvolupament             
de l’activitat. 

 
 
 
Acompanyant en la participació: Quan arriba el moment de posar en pràctica tot             
allò parlat i pactat en la preparació a la participació, la mestra ha d’estar al costat de                 
l’equip en, per exemple, l’elaboració del pla de l’equip, les dinàmiques de l’àmbit A,              
les d’àmbit B i C. La mestra guia i orienta a l’equip i proporciona adaptacions per a                 
les tasques a realitzar, per exemple, redueix el contingut per a l’alumne amb més              
barreres, adapta l'estructura a realitzar (per exemple, en comptes de llapis al mig,             
cola al mig i ús de pictogrames), realitzar un diari de sessions adaptat, etc.  
 
Modelant l’ajuda: Seguint amb les tutories individualitzades per aquell equip, se’ls           
ajuda a identificar situacions complicades, obstacles que s’hagin pogut anar trobant,           
moments en què algú hagi pogut quedar exclòs de l’activitat. És recomanable fer un              
buidatge per escrit de tot allò que expressen els membres de l’equip i fer una               
reflexió al voltant d’aquests neguits. Si els alumnes veuen i perceben que aquestes             
dificultats no passen per alt a l’adult i que, entre tots, es buscaran solucions i               
alternatives per a fer-hi front es sentiran recolzats i escoltats. Es poden simular             
situacions de conflicte i el mestre es pot posar com a exemple per a resoldre               
aquestes situacions. 
 
Acompanyant el l’ajuda: Es segueix aprofundint en l’ajust de les ajudes que es             
brinden els alumnes entre sí i, en especial, a l’alumne amb més barreres. Si convé,               
es segueix amb les tutories individualitzades. S’ofereixen ajustos i adaptacions en           
els diaris de sessions, les estructures, és a dir, en tots els àmbits.  
 
 

Dins aquestes quatre estratègies es pot fer ús de l’ajudant intensiu           
setmanal. Es tracta de distribuir un ajudant per a l’alumne que sigui rotatiu i              
setmanal. Això permet donar aire al grup, fer partícips a tots els membres d’aquesta              
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ajuda i que no acabin essent un o dos membres els únics implicats en aquest               
enriquiment que suposa acompanyar a un igual en el dia a dia.  
 
Guia per al o la docent sobre l’ajudant intensiu. 
 
 

Aquestes instruccions són orientatives, entenem que cada equip i docent té 
els seus propis ritmes i característiques. A inici de curs es farà la recomanació, des 
de la CAD, d'equips susceptibles a portar-ho a la pràctica. 
 
Temporalització:  

Primer trimestre setembre-octubre  (Presència→Participació→Progrés) 

Durant aquest període és important fer vincle amb tot l’alumnat i, especialment, 
amb aquell equip on hi hagi l’alumne/a amb més barreres. També és el moment 
de fer canvis d’equip (sobre la proposta del curs passat) si així es creu convenient. 
Aquest equip pot necessitar la figura de l’ajudant intensiu.  

Una bona observació i lectura de les relacions que s’estableixen entre ells i el 
tarannà de l’equip i de cada membre d’aquest, ajudarà posteriorment a un 
acompanyament més proper i efectiu. En aquest període es fan les primeres 
dinàmiques i estructures que aniran bé per recollir aquesta informació. Els 
objectius del pla de l’equip es poden enfocar en aquesta presència i participació. 

novembre-desembre (Presència→Participació→Progrés) 

En aquest període i, en coordinació amb la mestra de suport, es comencen a fer 
tutories d’equip per tal que la mestra vagi recollint allò que l’equip comença a 
expressar en quant a situacions que s’hagin pogut trobar. 

Quan hi hagi dos mestres dins l’aula es pot aprofitar per a fer acompanyament i 
modelatge en aquest equip fora de l’aula amb el suport de la CAD: mostrar quins 
materials manipulatius utilitza aquell alumne, quins límits necessita, com s’hi 
poden comunicar, què el fa riure o estar content, etc. No hem de tenir la sensació 
d’estar perdent el temps o que no seguim estricatament allò que ens marca 
l’activitat.  

Abans d’acabar el trimestre, és convenient fer una reunió d’equip conjunta mestre i 
alumnes per recollir les demandes que puguin tenir (més flexibilitat en l’entrega de 
tasques d’equip, material, més ajuda del docent, dubtes en quant a la 
comunicació, etc). Si ho veieu necessari es pot recollir en el document tutoria 
d'equip.  

Aquesta inversió de temps i esforç té un objectiu a llarg termini que necessita que 
aquest acompanyament sigui progressiu. Al final del trimestre es farà una 
valoració conjunta amb la CAD, a la junta d’avaluació, etc. per enfocar el segon 
trimestre. 
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Segon trimestre gener-febrer (Presència→Participació→Progrés) 

La tornada de vacances de Nadal pot comportar un petit retrocés d’alguns hàbits 
de treball en equip adquirits durant el primer trimestre. És important donar un 
temps als alumnes per recuperar aquesta rutina.  

Un cop situats, seguim acompanyant i modelant el grup. La mestra és 
l’encarregada d’orientar l’equip i de proporcionar, quan sigui necessari, 
adaptacions per a realitzar les tasques (reduint el contingut per a l’alumne amb 
més barreres, donant més temps, proporcionant suports visuals…). És fonamental 
per continuar avançant que la resta de membres no percebin aquell alumne com 
un entrebanc per a l’equip, sinó com un company amb unes capacitats i ritmes 
d’aprenentatge diferents que els aportarà una nova perspectiva. Per això cal que 
el tutor estigui al costat del grup i vetlli per trobar solucions als neguits que vagin 
sorgint. 

Quan el tutor observi que s’han establert els vincles de relació adequats entre els 
membres de l’equip (acceptació, confiança…), introduirà la figura de l’ajudant 
intensiu setmanal. És possible que concideixi amb la planificació del segon pla de 
l’equip i anirà bé aprofitar aquest fet per presentar el nou rol rotatiu dins l'equip. El 
mestre reunirà al grup i explicarà en que consistirà aquest rol. Presentarà la 
graella amb el logo i explicarà que serà rotatiu i setmanal per tal de fer partícips a 
TOTS els membres de l’equip. L’ajudant intensiu serà l’encarregat d’acompanyar a 
l’alumne amb més barreres en el seu dia a dia, per això cal que el mestre 
especifiqui en quines situacions serà més profitosa aquesta ajuda 
(acompanyament en el rol dins de l’equip, ajuda en l’organització diària, en les 
tasques, etc.). A més a més, és essencial que el docent transmeti confiança en 
què ho faran bé, ja que així proporcionarà seguretat als alumnes.  

març-abril (Presència→Participació→Progrés) 

Seguim treballant per tal que l’alumne amb més dificultats no només estigui 
present, sinó que participi en les activitats. El mestre continuarà amb les tutories 
individualitzades amb aquest equip per conèixer de quina manera han assumit el 
rol d’ajudant intensiu, amb quines dificultats es troben, què els agrada… I entre 
tots valorar com està funcionant aquesta ajuda i cap a on volem anar.  

Cal vetllar per què l’ajudant intensiu acompanyi a l’altre alumne, és a dir, 
busquem una ajuda que permeti avançar a aquell alumne amb més barreres, 
sense que vagi en detriment dels seus hàbits d’autonomia. Per tant, sobretot al 
principi, és fonamental seguir i regular les ajudes que es proporcionen per tal que 
siguin les adequades.  

Tercer trimestre maig-juny (Presència→Participació→Progrés) 

En el darrer trimestre veurem com ha evolucionat el grup. Si hi ha hagut un               
desenvolupament positiu trobarem que l’acompanyament cap a l’alumne amb         
més barreres és cada vegada més fluid. Els membres del seu grup el coneixen,              
l’accepten i intenten ajudar-lo. Es mouen cada vegada amb més autonomia           
perquè coneixen les necessitats del seu company i la intervenció del mestre en les              
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dinàmiques és cada vegada menor.  

És possible, però, que persisteixin neguits en el grup, un cert rebuig o una falta de                
companyerisme i que no s’observi una ajuda efectiva entre ells. En aquest cas, no              
hem de desistir ni pensar que la feina feta no ha servit. L’acceptació de tots els                
membres del grup i una bona cohesió és, a vegades, un procés llarg i depèn de la                 
personalitat de cada alumne, així com també de l’acompanyament que rebin. Per            
tant, és fonamental seguir treballant la confiança amb el mestre per tal que hi hagi               
una comunicació fluïda. Cal que el mestre es mostri comprensiu amb les            
sensacions de l’alumnat i conegui molt bé l’ambient intern del grup per tal de donar               
una ajuda ajustada i concreta a les seves necessitats.  

Tancament de curs juny (valoració i mirada al curs vinent) 

Abans d’acabar el curs és convenient fer un tancament entre el tutor i l’equip base.               
Fer-los veure el progrés que han fet al llarg del curs i, sobretot, valorar la feina i                 
l’esforç de tots els membres del grup en tots aquests mesos. 

D’altra banda, també cal una reunió entre el mestre i la CAD per tal d’analitzar               
com ha funcionat el grup, de quina manera ha sigut positiu aquest treball per a               
l’alumne amb més barreres, què ha servit, què es podria millorar… i fer una              
proposta pel curs vinent. És important deixar-ho tot recollit per escrit, doncs serà             
una bona guia pel curs següent. 

Alhora, volem recordar que fer aquest gran treball de preparació i orientació amb             
l’equip, així com també introduir la figura de l’ajudant intensiu, té una gran             
recompensa per tots, tant mestres com alumnes. És un treball del dia a dia amb               
uns resultats que no són immediats, sinó que van apareixent a la llarga i faciliten la                
convivència a l’aula. Aquest procés no el viuran sols els tutors, doncs sempre que              
sigui necessari es pot consultar amb la CAD els dubtes o neguits que es tinguin,               
elaborar estratègies o introduir noves propostes. Es tracta de fer un treball conjunt             
per tal d’afavorir l’alumnat amb més barreres i el treball amb el seu grup.  
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7.- Avaluació. 
 
Allò que no s’avalua no sembla important. No puc avaluar coses que no             

ensenyo. 

 
7.1.- Als informes oficials d’Esfera. 

 
L’avaluació de l’AC s’utilitzarà per avaluar la competència “aprendre a          

aprendre”. Apareixerà en els informes del 2n i 3r trimestre i en l’avaluació final a               
primària i només en l’informe del 3r trimestre a educació infantil. Per tant, aquesta              
competència no s’avalua el primer trimestre. 

 
En els informes s’inclourà una breu descripció de la competència “aprendre a             

aprendre” :  
És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge         

individualment o en grup, en funció dels objectius i necessitats, així com de dominar              
els diferents mètodes i estratègies d’aprenentatge (...) i ser capaç de continuar            
aprenent de manera eficaç i autònoma. 

 
També aquí explicarem a les famílies que l’avaluació d’aquest apartat és           

resultat de l’autoavaluació que es fa cada alumne i de la que li fa el mestre a partir                  
dels plans d’equip i diaris de sessions. 

 
El subtítol de la dimensió serà “L’aprenentatge cooperatiu”. En cas de fer            

una observació escrita cal evitar fer comentaris sobre el grup base, l’avaluació            
sempre és individual. 
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7.2.- A l’informe d’autoavaluació. 

Per complementar l’avaluació d’aquesta competència, l’alumne omplirà un        
informe d’autoavaluació sobre indicadors d’assoliment de la competència. Al final de           
l’informe el docent disposarà d’una graella on indicar si està d’acord o no amb              
l’autoavaluació feta pel grup base i per l’alumne, respectivament. 

El procés d’autoavaluació es farà al 2n trimestre a primària, i al tercer             
trimestre a educació infantil i primària. Un cop omplerts els informes caldrà fer un              
retorn individual a cada alumne i adjuntar-lo a l’informe de notes del trimestre             
corresponent. 

També es troben al DRIVE, P/ Aprenentatge Cooperatiu / “cicle” 
 
7.3.- A les actes d’avaluació.  

 
L’aprenentatge cooperatiu està dins la competència d’aprendre a aprendre.         

Caldrà: 
a) fer un breu comentari descrivint com evolucionen els grups base respecte             

dels ítems del pla de l’equip (valorar-ho mitjançant el diari de sessions en la primera               
avaluació); 

b) posar les notes (NA, AS, …) indicant el nom d’aquells alumnes que tenen               
major dificultat en assolir-ho, com a la resta d’àrees. Només en la segona i tercera               
avaluació. 

 
8.- Formació. 

Seguint el Pla de Familiarització i Convivència, així com el Pla de Formació             
de Centre, al professorat nouvingut se li farà un acompanyament teòricopràctic amb            
sessions d’explicació de la base teòrica així com classes d’acompanyament per part            
de l’equip directiu o les coordinacions de cicle. 

 
9.- Al claustre i als cicles. 

Al claustre es procurarà que el treball cooperatiu sigui també una metodologia            
de treball habitual. 

Per tot això, serà línia d’escola: 
· Incloure una dinàmica d’àmbit A en tots els claustres, així com a inici i final de curs. 
· Fer petits recordatoris del programa CAAC. 
· Cicles: Una dinàmica de cohesió (àmbit A) un cop al trimestre i si fa falta alguna                 
més. A l’hora de prendre alguna decisió o realitzar alguna tasca utilitzar alguna             
estructura de l’àmbit B. A part es realitzaran activitats d’àmbit informal. 
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