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Annex 1: Exemple de sociograma 

 

En aquest cas tenien per triar dos sociogrames, un relacionat amb el joc, i l’altre amb el treball. 

En aquest cas es va realitzar el referent al treball, ja que hi ha molt interès en treballar 

cooperativament. Les preguntes realitzades al sociograma són les següents: 

1. Amb quins companys i companyes del teu grup VOLS fer treballs, estudiar, fer deures.  

2. Amb quins companys i companyes del teu grup NO VOLS fer treballs, estudiar, fer 

deures.  

3. Quins companys i companyes del teu grup CREUS QUE HAN DIT QUE VOLEN fer 

treballs, estudiar, fer deures AMB TU. 

4. Quins companys i companyes del teu grup CREUS QUE HAN DIT QUE NO VOLEN fer 

treballs, estudiar, fer deures AMB TU.  
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Annex 2: Exemple de pauta d’observació 

ZDP, 8 CRITERIS D’ONRUBIA. 

CONCEPTES PREGUNTES RESPOSTES 

1. Insertar, en el máximo grado posible, la 

actividad puntual que el alumno realiza en cada 

momento en el ámbito de marcos u objetivos 

más amplios en los cuales esa actividad 

significado de manera más adecuada 

 El professor explicita els objectius dels continguts als alumnes? 

 El mestre explica la utilitat dels continguts treballats a els alumnes? 

 SI (com?) 

 NO (per què?) 

2. Posibilitar, en el máximo grado posible, la 

participación de todos los alumnos en las 

distintas actividades y tareas, incluso si su nivel 

de competencia, su interés o sus conocimientos 

resultan en un primer momento muy escasos y 

poco adecuados  

 El mestre fa que aparegui la participació de tots els alumnes de classe 

durant el transcurs de l’explicitació del contingut? 

 L’activitat plantejada pel mestre presenta un repte abordable i per tant 

ajuda al progrés de construcció de coneixement dels alumnes?  

 SI (com?) 

 NO (per què?) 

3. Establecer un clima relacional, afectivo y 

emocional basado en la confianza, la seguridad 

y la aceptación mutuas, y en el que tengan 

 L’activitat que planteja el professor genera  un clima afectiu a l’aula 

entre els alumnes? 

 SI (com?) 

 NO (per què?) 
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cabida la curiosidad, la capacidad de sorpresa y 

el interés por el conocimiento por sí mismo  

 En el transcurs de l’activitat donada per el professor/a i depenent de 

com la planteja i exposa als alumnes, aquests presenten curiositat o 

motivacions? 

4. Introducir, en la medida de lo posible, 

modificaciones y ajustes específicos tanto en la 

programación más amplia como en el desarrollo 

«sobre la marcha» de la propia actuación en 

función de la información obtenida a partir de 

las actuaciones y productos parciales realizados 

por los alumnos.  

 El professor s’adapta a les diferents necessitats i mancances que 

presenten els alumnes en cada activitat? 

 Depenent del plantejament de la unitat didàctica i dels recursos emprats 

per part del professor, podem veure una motivació per part dels 

alumnes? 

 SI (com?) 

 NO (per què?) 

5. Promover la utilización y profundización 

autónoma de los conocimientos que se están 

aprendiendo por parte de los alumnos  

 El professor busca en tot moment l’aprenentatge del qual parteixen els 

alumnes a cada activitat?  

 El professor deixa treballar autònomament als alumnes durant el 

contingut quan ja no necessiten ajuda? 

 SI (com?) 

 NO (per què?) 
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6. Establecer, en el mayor grado posible, 

relaciones constantes y explícitas entre los 

nuevos contenidos que son objeto de 

aprendizaje y los conocimientos previos de los 

alumnos  

 El professor utilitza “l’estat inicial” del coneixement dels alumnes abans 

de l’activitat? 

 El professor abans de cada sessió vincula ens continguts treballats al dia 

anterior amb els que es tractaran al mateix dia als alumnes? 

 SI (com?) 

 NO (per què?) 

7. Utilizar el lenguaje de la manera más clara y 

explícita posible, tratando de evitar y controlar  

posibles malentendidos o incomprensiones  

 El mestre explicita els objectius i continguts que es tractaran a cadascuna 

de les activitats als alumnes? 

 El professor s’assegura en cada cas que els alumnes entenen la finalitat i 

el objectius de l’activitat? 

 SI (com?) 

 NO (per què?) 

8. Emplear el lenguaje para recontextualizar y 

reconceptualizar la experiencia  

 El professor exemplifica els continguts de l’activitat en un context real 

per tal de que els alumnes ho puguin entendre? 

 El mestre adequa el llenguatge de les activitats en funció dels 

coneixements dels alumnes? 

 SI (com?) 

 NO (per què?) 
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Annex 3: Exemple de qüestionari  

 

c2. Qüestionari sobre la cohesió de grup (interaccions de l’alumnat amb més barreres per a 

l’aprenentatge i major risc d’exclusió i la resta de la classe) 

Amb la finalitat d’analitzar la cohesió d’un grup-classe es tindran en compte les següents 

dimensions: 

1. El consens en la presa de decisions. 

2. La relació entre els alumnes i el coneixement mutu. 

3. La participació dels alumnes en la inclusió d’algun company amb discapacitat.  

4. La importància del treball en equip i la seva eficàcia.  

5. La sensibilització de l’alumnat per treballar de forma cooperativa.  
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1.- EL CONSENS EN LA PRESA DE DECISIONS 

1. Els alumnes permeten expressar l’opinió dels seus companys sense 

interrompre’ls.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

2. Els alumnes habitualment, escolten i accepten l’opinió dels seus companys. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

3. Els alumnes escolten i valoren els punts de vista diferents dels seus 

companys.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

4. Tots els alumnes reconeixen el valor de les aportacions de cadascú.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

5. Es promouen espais per a que els alumnes puguin parlar i discutir les seves 

idees. interrompre’ls.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

Observacions:  
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2.- LA RELACIÓ ENTRE ELS ALUMNES I EL CONEIXEMENT MUTU 

1. Hi ha alumnes que no parlen mai o molt poc amb alguns companys de classe.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

2. Hi ha alguns alumnes que només s’adrecen i parlen amb altres quan el 

professor proposa una activitat. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

3. Els alumnes mostren poc interès per saber coses els uns dels altres (es 

pregunten i s’interessen poc per qüestions personals).  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

4. Els alumnes es comuniquen/parlen de forma natural i espontània entre ells, 

tant a l’hora de treballar com en els temps de descans.   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

5. Alguns alumnes només es relacionen amb alguns alumnes concrets.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

6. Els alumnes que els costa més de parlar o donar la seva opinió s’expressen 

amb naturalitat.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

Observacions:  
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3.- LA PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES EN LA INCLUSIÓ D’ALGUN 

COMPANY AMB DISCAPACITAT 

1. Hi ha alumnes que es burlen d’altres.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

2. Hi ha alumnes que s’enfronten verbalment o físicament entre ells. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

3. Alguns alumnes senten que no es compta amb ells, que se’ls deixa de banda.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

4. Hi ja alumnes que es preocupen per la participació dels companys amb 

discapacitat o dificultats en l’aprenentatge en les activitats habituals d’aula .   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

5. Hi ha accions específiques previstes a l’aula per incloure els companys amb 

discapacitat o dificultats en l’aprenentatge en les activitats habituals d’aula.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

Observacions:  
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4.- LA IMPORTÀNCIA DEL TREBALL EN EQUIP I LA SEVA EFICÀCIA 

1. Els alumnes es neguen a treballar en equip perquè tenen la sensació que la 

resta de companys/es només s’aprofiten de la seva feina.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

2. L’individualisme marca les relacions dins del grup de treball i la manca de 

confiança en els altres impedeix qualsevol tipus de treball cooperatiu. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

3. Dins el grup apareixen diversitat d’opinions respecte a la resolució conjunta i al 

fet de compartir un mateix procés d’aprenentatge. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

4. Els alumnes tenen interès per arribar a acords per tal de fer avançar el seu 

aprenentatge.   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                molt d’acord  

5. Els alumnes comencen a prendre consciència de la importància del treball en 

equip i els beneficis que n’extreuen a nivell individual. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

6. El treball resultant dels processos d’aprenentatge compartits a través del 

treball cooperatiu és concebut com un èxit de i per a tots els integrants del 

grup.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

7. Els alumnes esdevenen conscients de la necessitat de coresponsabilitzar-se 

del procés d’aprenentatge dels seus companys per tal d’enriquir i 

desenvolupar al màxim el de tot el grup (i, en conseqüència, el seu).   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 
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5.- LA SENSIBILITZACIÓ DE L’ALUMNAT PER TREBALLAR DE FORMA 

COOPERATIVA 

1. Hi ha alumnes que es mostren indiferents i gens participatius en relació a la 

presa de decisions conjunta del grup per tal d’assolir les fites proposades pel 

mestre 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

2. Els alumnes es limiten a escoltar i cedeixen tota la responsabilitat als seus 

companys més actius, propositius i participatius.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

3. Els alumnes comencen a ser conscients de la importància i dels beneficis que 

suposa per al grup el fet de posar-se d’acord i de la participació de tots els 

seus membres. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

4. Els alumnes exigeixen la participació de tots els membres de l’equip per tal de 

resoldre la tasca proposada.   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                molt d’acord  

5. Tots els alumnes s’impliquen i adopten un rol actiu a l’hora de treballar en 

equip. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

6. La implicació de tots els membres del grup és total i la tasca proposada pel 

mestre és resolta a través d’una participació equitativa per part de tots els 

alumnes.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 
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7. Hi ha alumnes que es neguen a treballar en equip i dinamiten qualsevol 

situació de treball cooperatiu.    

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

8. El treball individual és predominant, dificultant així el treball cooperatiu.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 
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Annex 4: Exemple de l’entrevista per la tutora 

 

D) LA SITUACIÓ DE L’ALUMNAT AMB NEE EN RELACIÓ AL GRUP CLASSE 

Nota: ens referim als nens i nenes que tenen més dificultats per aprendre. Aquesta entrevista 

caldrà fer-la a continuació de l’entrevista pensada per a la dimensió A) pensar-la com a 

entrevista semiestructurada. 

Guió per a l’entrevista:  

PRESÈNCIA: 

A) En quines àrees o activitats el nen o nena amb més dificultats per aprendre és fora 

de l’aula? 

A1) En quins diferents espais rep ajuda? 

A2) Dins de cada espai: 

 Qui l’ajuda? 

 Com l’ajuden? 

B) En quines àrees el nen o nena amb més dificultats per aprendre és dins de l’aula 

ordinària? 

B1) En quin lloc de l’aula està emplaçat? 

B2) En aquest espai: 

 Qui l’ajuda? 

 Com l’ajuden? 

 

PARTICIPACIÓ (dins la classe): 

C) En les àrees i/o activitats que el nen o nena és dins de l’aula, participa igual que els 

altres nens i nenes? 

C1) En les activitats col·lectives, com hi participa? Dóna’n un exemple. 

C2) En les activitats individuals, com hi participa? Dóna’n un exemple. 
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C3) En les activitats de petit grup, com hi participa? Dóna’n un exemple. 

D) En quines àrees i/o activitats no hi participa igual? 

D1) En les activitats col·lectives, com hi participa? Dóna’n un exemple. 

D2) En les activitats individuals, com hi participa? Dóna’n un exemple. 

D3) En les activitats de petit grup, com hi participa? Dóna’n un exemple. 

 

PRESÈNCIA: 

E) Atenent com s’atenen els alumnes amb més dificultats en l’aprenentatge, aprenen, 

progressen en el seu aprenentatge? 

 En què consisteix aquest progrés? (Milloren les notes, participen més, són més 

autònoms...)  

F) En quines àrees o activitats s’observa aquest progrés? 

 En quines àrees o activitats no s’observa cap progrés? 

G) Quina incidència té la presència d’aquest alumnat en relació al progrés dels altres 

alumnes? 

 En què els perjudica? 

 En què els beneficia? 
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Annex 5: Exemple de les preguntes del grup de discussió 

 

GRUP DE DISCUSSIÓ 

Després d’haver realitzat aquestes dinàmiques/jocs farem una breu posada en comú. Jo us 

faré diferents preguntes per saber què penseu. 10 alumnes (un de cada parella de quan hem 

fet el joc de l’entrevista).  

 Quan fem jocs amb tota la classe sencera us hi sentiu a gust? Teniu confiança entre 

vosaltres? Creieu que tothom en té o que algú li fa vergonya? 

 Us agrada estar amb els vostres companys? Per jugar en triaríeu uns de concrets o 

tan us és? 

 I per fer treballs? En triaríeu uns de concrets? 

 Us baralleu entre vosaltres? Poc, molt...? 

 Si veieu que a un amic vostre li costa fer alguna fitxa, l'ajudeu a fer-la? Per exemple, 

a qui ajudeu a la classe? I per què? (Ajuda entre iguals) Els vostres amics us ajuden a 

fer la feina, o la feu sols? 

 Si veieu dos companys que s’estan barallant, què feu? 

 Sabeu què és el respecte? Us respecteu entre vosaltres? I al mestre? (comprendre als 

altres, deixar que parlin els altres i escoltar-los, no cridar als mestres ni companys, 

seguir normes...). 

 Us agrada més treballar en grups o sols?  
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Annex 6: Resum dels resultats del sociograma 

 

A continuació exposaré els resultats del sociograma. 

Tal i com heu pogut veure a l’annex 1 es van fer quatre preguntes als alumnes: 

5. Amb quins companys i companyes del teu grup VOLS fer treballs, estudiar, fer deures.  

6. Amb quins companys i companyes del teu grup NO VOLS fer treballs, estudiar, fer 

deures.  

7. Quins companys i companyes del teu grup CREUS QUE HAN DIT QUE VOLEN fer 

treballs, estudiar, fer deures AMB TU. 

8. Quins companys i companyes del teu grup CREUS QUE HAN DIT QUE NO VOLEN fer 

treballs, estudiar, fer deures AMB TU.  

Pel que fa a la primera pregunta: Amb quins companys i companyes del teu grup VOLS fer 

treballs, estudiar, fer deures, trobem que hi ha quatre alumnes molt populars (que els han 

escollit entre 16 i 12 alumnes de la classe). Seguidament trobem 11 alumnes que estan dins la 

mitjana normal (que els han escollit entre 9 i 5 alumnes), després hi ha cinc alumnes que 

només els han escollit entre 4 i dos companys i dos últims alumnes, un d’ells l’ha escollit una 

persona i l’altra cap company. Coincidint amb els resultats, ens trobem amb el que ja 

anteriorment hem parlat, els alumnes que sovint són els més exclosos són aquells que tenen 

més dificultats i barreres en l’aprenentatge, i és el cas d’aquesta classe, els últims tres alumnes 

que tenen menys puntuació són els que tenen un PI i surten algunes hores de l’aula per 

treballar llengua i matemàtiques amb la mestra d’educació especial.  

 

La segona pregunta que es demanava al sociograma és: Amb quins companys i companyes del 

teu grup NO VOLS fer treballs, estudiar, fer deures, és a dir, el contrari de la primera. En aquest 

cas trobem gairebé els mateixos resultats que en l’anterior pregunta, però al revés. Els tres 

alumnes que són més votats per no treballar són els que tenen un PI, però en aquest cas s’hi 

afegeixen dos alumnes més que han rebut molts vots per no treballar conjuntament. Aquests 4 

alumnes que han rebut més puntuació per no treballa conjuntament amb la resta els han 

posat entre 15 i 12 companys. I els que tenen menys vots, és a dir, els dos que tenien més 

puntuació a la primera pregunta, també són els que menys gent no vol treballar amb ells en 

aquest cas, ja que només els han mencionat dos companys.  
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La tercera pregunta: quins companys i companyes del teu grup CREUS QUE HAN DIT QUE 

VOLEN fer treballs, estudiar, fer deures AMB TU, ens trobem que l’alumna més popular segueix 

en el primer lloc, és a dir, aquesta alumna pensa que hi ha 14 companys que creu que l’hauran 

escollit per treballar amb ella, i de fet, tal i com hem vista  la primera pregunta, n’hi ha 16. I 

l’última persona, que també continua essent la mateixa, creu que tres persones l’hauran posat 

per treballar amb ella, i la realitat és que ningú l‘ha posat.  

Pel que fa a l’última pregunta, ens trobem resultats ben diferents. En aquest cas hi ha molts 

alumnes que han posat a molts companys, pensant que no els hi agradaria treballar amb ell, i 

no és així. En canvi, d’altres que n’han posat pocs i en realitat en tenen molts. Tot i això, 

seguint amb les dues alumnes que hem parlat fins ara, la més popular ha posat que creu que hi 

ha sis persones que no voldrien treballar amb ella, quan en realitat n’hi ha només dues. I l’altre 

alumna, la més marginada o exclosa del grup creu que hi ha vuit persones que no voldrien 

treballar amb ella, quan en realitat n’hi ha 11.  

 

Per tant, veiem que destaca la més popular amb totes les preguntes, i la més marginada 

també. Els alumnes que estan entremig sempre són els mateixos. En aquest cas, seria 

interessant veure els resultats del sociograma realitzat a l’últim trimestre, per tal de veure 

quins canvis hi ha hagut i si han estat significatius o no.  
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Annex 7: Qüestionari contestat (fet a l’inici de l’estada a l’escola) 

 

c2. Qüestionari sobre la cohesió de grup (interaccions de l’alumnat amb més barreres per a 

l’aprenentatge i major risc d’exclusió i la resta de la classe) 

Amb la finalitat d’analitzar la cohesió d’un grup-classe es tindran en compte les següents 

dimensions: 

6. El consens en la presa de decisions. 

7. La relació entre els alumnes i el coneixement mutu. 

8. La participació dels alumnes en la inclusió d’algun company amb discapacitat.  

9. La importància del treball en equip i la seva eficàcia.  

10. La sensibilització de l’alumnat per treballar de forma cooperativa.  
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1.- EL CONSENS EN LA PRESA DE DECISIONS 

6. Els alumnes permeten expressar l’opinió dels seus companys sense 

interrompre’ls.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

7. Els alumnes habitualment, escolten i accepten l’opinió dels seus companys. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

8. Els alumnes escolten i valoren els punts de vista diferents dels seus 

companys.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

9. Tots els alumnes reconeixen el valor de les aportacions de cadascú.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

10. Es promouen espais per a que els alumnes puguin parlar i discutir les seves 

idees. interrompre’ls.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

Observacions:  
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2.- LA RELACIÓ ENTRE ELS ALUMNES I EL CONEIXEMENT MUTU 

7. Hi ha alumnes que no parlen mai o molt poc amb alguns companys de classe.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

8. Hi ha alguns alumnes que només s’adrecen i parlen amb altres quan el 

professor proposa una activitat. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

9. Els alumnes mostren poc interès per saber coses els uns dels altres (es 

pregunten i s’interessen poc per qüestions personals).  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

10. Els alumnes es comuniquen/parlen de forma natural i espontània entre ells, 

tant a l’hora de treballar com en els temps de descans.   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

11. Alguns alumnes només es relacionen amb alguns alumnes concrets.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

12. Els alumnes que els costa més de parlar o donar la seva opinió s’expressen 

amb naturalitat.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

Observacions:  
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3.- LA PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES EN LA INCLUSIÓ D’ALGUN 

COMPANY AMB DISCAPACITAT 

6. Hi ha alumnes que es burlen d’altres.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

7. Hi ha alumnes que s’enfronten verbalment o físicament entre ells. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

8. Alguns alumnes senten que no es compta amb ells, que se’ls deixa de banda.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

9. Hi ja alumnes que es preocupen per la participació dels companys amb 

discapacitat o dificultats en l’aprenentatge en les activitats habituals d’aula .   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

10. Hi ha accions específiques previstes a l’aula per incloure els companys amb 

discapacitat o dificultats en l’aprenentatge en les activitats habituals d’aula.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

Observacions:  
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4.- LA IMPORTÀNCIA DEL TREBALL EN EQUIP I LA SEVA EFICÀCIA 

8. Els alumnes es neguen a treballar en equip perquè tenen la sensació que la 

resta de companys/es només s’aprofiten de la seva feina.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

9. L’individualisme marca les relacions dins del grup de treball i la manca de 

confiança en els altres impedeix qualsevol tipus de treball cooperatiu. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

10. Dins el grup apareixen diversitat d’opinions respecte a la resolució conjunta i al 

fet de compartir un mateix procés d’aprenentatge. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

11. Els alumnes tenen interès per arribar a acords per tal de fer avançar el seu 

aprenentatge.   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                molt d’acord  

12. Els alumnes comencen a prendre consciència de la importància del treball en 

equip i els beneficis que n’extreuen a nivell individual. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

13. El treball resultant dels processos d’aprenentatge compartits a través del 

treball cooperatiu és concebut com un èxit de i per a tots els integrants del 

grup.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

14. Els alumnes esdevenen conscients de la necessitat de coresponsabilitzar-se 

del procés d’aprenentatge dels seus companys per tal d’enriquir i 

desenvolupar al màxim el de tot el grup (i, en conseqüència, el seu).   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 
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5.- LA SENSIBILITZACIÓ DE L’ALUMNAT PER TREBALLAR DE FORMA 

COOPERATIVA 

9. Hi ha alumnes que es mostren indiferents i gens participatius en relació a la 

presa de decisions conjunta del grup per tal d’assolir les fites proposades pel 

mestre 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

10. Els alumnes es limiten a escoltar i cedeixen tota la responsabilitat als seus 

companys més actius, propositius i participatius.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

11. Els alumnes comencen a ser conscients de la importància i dels beneficis que 

suposa per al grup el fet de posar-se d’acord i de la participació de tots els 

seus membres. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

12. Els alumnes exigeixen la participació de tots els membres de l’equip per tal de 

resoldre la tasca proposada.   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                molt d’acord  

13. Tots els alumnes s’impliquen i adopten un rol actiu a l’hora de treballar en 

equip. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

14. La implicació de tots els membres del grup és total i la tasca proposada pel 

mestre és resolta a través d’una participació equitativa per part de tots els 

alumnes.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 
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15. Hi ha alumnes que es neguen a treballar en equip i dinamiten qualsevol 

situació de treball cooperatiu.   (Mestra: n’hi ha que no en saben). 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

16. El treball individual és predominant, dificultant així el treball cooperatiu.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 
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Annex 8: Entrevista degudament contestada (realitzada a l’inici de l’estada a l’escola) 

D) LA SITUACIÓ DE L’ALUMNAT AMB NEE EN RELACIÓ AL GRUP CLASSE 

Nota: ens referim als nens i nenes que tenen més dificultats per aprendre. Aquesta entrevista 

caldrà fer-la a continuació de l’entrevista pensada per a la dimensió A) pensar-la com a 

entrevista semiestructurada. 

Guió per a l’entrevista:  

PRESÈNCIA: 

H) En quines àrees o activitats el nen o nena amb més dificultats per aprendre és fora 

de l’aula? A les hores de matemàtiques o llengua catalana 

A1) En quins diferents espais rep ajuda?  

1. Lectura tutoritzada, reforç de matemàtiques  grup reduït  

2. A les àrees de llengua i matemàtiques  mestra d’educació especial 

A2) Dins de cada espai: 

 Qui l’ajuda? Mestra de reforç i mestre d’educació especial 

 Com l’ajuden? Treballen les nocions bàsiques de cada àrea. 

I) En quines àrees el nen o nena amb més dificultats per aprendre és dins de l’aula 

ordinària? A tota la resta (medi, plàstica, castellà, tutoria i especialitats) 

B1) En quin lloc de l’aula està emplaçat? En un igual que la resta de companys, fins del 

grup cooperatiu. 

B2) En aquest espai: 

 Qui l’ajuda? La mestra i un company/a 

 Com l’ajuden? Li expliquen més vegades la feina, se li redueixen les taques o es 

simplifiquen (s’adapten al seu nivell). 

PARTICIPACIÓ (dins la classe): 

J) En les àrees i/o activitats que el nen o nena és dins de l’aula, participa igual que els 

altres nens i nenes? Dins les seves capacitats, sí. 
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K) C1) En les activitats col·lectives, com hi participa? Dóna’n un exemple. Fa els treballs 

en grup igual que la resta, però se li fa més fàcil el treball. Exemple: el treball d’Irlanda 

 se’ls hi acota molt la informació a buscar, és molt més visual. 

C2) En les activitats individuals, com hi participa? Dóna’n un exemple. Se li fa una 

adaptació de la mateixa tasca que la resta perquè té un PI. Es simplifica i s’escurça.  

C3) En les activitats de petit grup, com hi participa? Dóna’n un exemple. Igual que a 

la C1. 

L) En quines àrees i/o activitats no hi participa igual? - 

D1) En les activitats col·lectives, com hi participa? Dóna’n un exemple. -  

D2) En les activitats individuals, com hi participa? Dóna’n un exemple. - 

D3) En les activitats de petit grup, com hi participa? Dóna’n un exemple. - 

PRESÈNCIA: 

M) Atenent com s’atenen els alumnes amb més dificultats en l’aprenentatge, aprenen, 

progressen en el seu aprenentatge? Sí.  

 En què consisteix aquest progrés? (Milloren les notes, participen més, són més 

autònoms...) la finalitat és que puguin ser capaços d’aprendre les nocions més 

bàsiques i que vagin sent més autònoms.  

N) En quines àrees o activitats s’observa aquest progrés? En totes. 

 En quines àrees o activitats no s’observa cap progrés? A cap. 

O) Quina incidència té la presència d’aquest alumnat en relació al progrés dels altres 

alumnes? Alenteix el ritme de la classe i quan se’ls atén a ells es deixa d’atendre a 

d’altres que també necessiten ajuda. Es gasta molt temps adaptant els materials.  

 En què els perjudica? Alenteix el ritme de la classe i quan se’ls atén a ells es 

deixa d’atendre a d’altres que també necessiten ajuda. Es gasta molt temps 

adaptant els materials. 

 En què els beneficia? Tothom ha de tenir oportunitats i tots tenim handicaps. 
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Annex 9:  Anàlisi grup discussió  

GRUP DE DISCUSSIÓ 

Pel que fa al grup de discussió vaig escollir uns quants alumnes de la classe, concretament 7. 

Dos d’ells són els més populars segons el sociograma, tres d’ells que estan entremig i dos 

que són els més marginats. 

 Quan fem jocs amb tota la classe sencera us hi sentiu a gust? Teniu confiança entre 

vosaltres? Creieu que tothom en té o que algú li fa vergonya? En aquesta pregunta 

tots van respondre que s’hi sentien a gust menys una nena i un nen que van dir que a 

vegades els feia una mica de vergonya. Alguns companys també van atrevir-se a dir 

noms de nens que creien que tenien vergonya i per això no participaven tan com un 

altre. També van dir que per agafar més confiança els agradava fer jocs (com el que 

havíem fet aquella mateixa setmana: el joc dels sentits).Van coincidir tots també que 

l’hora de psicomotricitat els agrada molt i fan jocs d’aquest estil, on a més es barregen 

tots amb tots, cosa que a vegades al pati no passa.   

 Us agrada estar amb els vostres companys? Per jugar en triaríeu uns de concrets o 

tan us és? Primer de tot, tots van contestar que juguarien amb tothom (van contestar 

molt ràpid, casi sense pensar) i quan els hi vaig anar demanant un per un van canviar 

l’afirmació. El primer alumne de tots va dir: “Bueno, jo jugaria amb tots, però a l’hora 

del pati casi sempre som els mateixos... els que sempre juguem junts”, i a partir 

d’aquest, tots van anar dient el mateix amb un “jo també!!”. Els alumnes doncs, 

reconeixen que els hi agrada estar amb tothom i no tenen problemes per si els 

ajuntem amb uns o altres, però alhora comenten que sempre juguen amb els 

companys que tenen més afinitat o confiança.  

 I per fer treballs? En triaríeu uns de concrets? En aquest cas les aportacions van ser 

vàries. Vaig fixar-me que els alumnes més populars i els que estan entremig coincidien 
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en fer grups com estan ara actualment a l’aula: “grups on hi ha alumnes més 

intel·ligents o que en saben més i així poden ajudar als altres i per exemple fer dos i 

dos”, aquesta va ser al resposta d’una de  les alumnes que esta entremig pel que fa als 

resultats del sociograma, i fins i tot va dir noms d’alumnes que podrien ajudar a 

d’altres. La resta d’alumnes hi van estar d’acord, menys dues alumnes que van dir que 

elles els hi agradava estar i treballar amb tothom.  

 Us baralleu entre vosaltres? Poc, molt...? tots van dir que si, no sempre, però a 

vegades sí. També van comentar que els hi va molt bé quan a l’hora de tutoria fan 

revisió de classe i d’equips. Cada setmana, a tutoria, cada equip parla d’allò que els hi 

va bé o d’allò que no va tan bé i si és el cas que hi ha conflictes en parlen amb la 

mestra i la resta de companys els poden aportar solucions. Un dels alumnes (un dels 

més populars) va comentar que al seu equip sempre hi ha problemes perquè el seu 

company de taula va molt lent i l’hi copia tot, i a ell no li agrada.  

 Si veieu que a un amic vostre li costa fer alguna fitxa, l'ajudeu a fer-la? Per exemple, 

a qui ajudeu a la classe? I per què? Els vostres amics us ajuden a fer la feina, o la feu 

sols? Tots van coincidir que sí, i de fet és veritat, ja que em vaig poder fixar a l’aula que 

tots s’ajuden entre ells. Per exemple, dins els equips de quatre estan assentats per 

parelles, un de la parella se’n surt més bé en general que l’altre i l’ajuda en tot el que 

pot. A vegades alguns diuen que no tothom demana ajuda, però arribem a la conclusió 

que a vegades és una mica difícil demanar-ne i que poc a poc n’aniran aprenent. 

També coincideixen tots que el fet de treballar en equip s’ajuden molt, perquè quan 

un no sap una cosa, ho sap l’altre.  

 Si veieu dos companys que s’estan barallant, què feu? La majoria coincideixen en que 

anirien allà i els hi dirien que paressin. en canvi, quan es posen al lloc que són ells 

mateixos no tenen clar si pararien i en parlarien. Un alumne diu: “jo sé que n’hem de 
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parlar, però quan estic enfadat no hi penso i a vegades fas coses que no s’han de fer... 

però és que no hi penso!”. Jo li vaig demanar que què podríem fer per solucionar això, 

ja que amb espentes i cops no faríem res de bo, i l’alumne del seu costat li va dir: “La 

meva iaia sempre diu que quan estigui enfadat conti fins a 10 i quan estigui calmat 

llavors parli... així em passa la ràbia més ràpid i no fem mal”. Tots van estar d’acord 

que era molt bona solució, aquesta i la d’anar a dir-ho a la mestra del pati, o de l’aula.  

 Us agrada més treballar en grups o sols? Tots diuen en grup menys un alumne (el dels 

mes populars) que prefereix sol perquè sinó li costa avançar amb la seva feina perquè 

sempre ha d’estar pendent del seu company, o sinó s’enfaden perquè li copia tot. La 

resta prefereix el treball en equip perquè així s’ajuden més entre ells i els agrada més.   
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Annex 10:  Qüestionari contestat (realitzat al final de l’estada a l’escola). 

 

c2. Qüestionari sobre la cohesió de grup (interaccions de l’alumnat amb més barreres per a 

l’aprenentatge i major risc d’exclusió i la resta de la classe) 

Amb la finalitat d’analitzar la cohesió d’un grup-classe es tindran en compte les següents 

dimensions: 

11. El consens en la presa de decisions. 

12. La relació entre els alumnes i el coneixement mutu. 

13. La participació dels alumnes en la inclusió d’algun company amb discapacitat.  

14. La importància del treball en equip i la seva eficàcia.  

15. La sensibilització de l’alumnat per treballar de forma cooperativa.  
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1.- EL CONSENS EN LA PRESA DE DECISIONS 

11. Els alumnes permeten expressar l’opinió dels seus companys sense 

interrompre’ls.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

12. Els alumnes habitualment, escolten i accepten l’opinió dels seus companys. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

13. Els alumnes escolten i valoren els punts de vista diferents dels seus 

companys.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

14. Tots els alumnes reconeixen el valor de les aportacions de cadascú.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

15. Es promouen espais per a que els alumnes puguin parlar i discutir les seves 

idees. interrompre’ls.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

Observacions:  
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2.- LA RELACIÓ ENTRE ELS ALUMNES I EL CONEIXEMENT MUTU 

13. Hi ha alumnes que no parlen mai o molt poc amb alguns companys de classe.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

14. Hi ha alguns alumnes que només s’adrecen i parlen amb altres quan el 

professor proposa una activitat. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

15. Els alumnes mostren poc interès per saber coses els uns dels altres (es 

pregunten i s’interessen poc per qüestions personals).  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

16. Els alumnes es comuniquen/parlen de forma natural i espontània entre ells, 

tant a l’hora de treballar com en els temps de descans.   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

17. Alguns alumnes només es relacionen amb alguns alumnes concrets.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

18. Els alumnes que els costa més de parlar o donar la seva opinió s’expressen 

amb naturalitat.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

Observacions: hi ha alumnes que són molt tímids per naturalesa, independentment de 

la cohesió grupal.  
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3.- LA PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES EN LA INCLUSIÓ D’ALGUN 

COMPANY AMB DISCAPACITAT 

11. Hi ha alumnes que es burlen d’altres.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

12. Hi ha alumnes que s’enfronten verbalment o físicament entre ells. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

13. Alguns alumnes senten que no es compta amb ells, que se’ls deixa de banda.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

14. Hi ja alumnes que es preocupen per la participació dels companys amb 

discapacitat o dificultats en l’aprenentatge en les activitats habituals d’aula .   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

15. Hi ha accions específiques previstes a l’aula per incloure els companys amb 

discapacitat o dificultats en l’aprenentatge en les activitats habituals d’aula.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

Observacions:  
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4.- LA IMPORTÀNCIA DEL TREBALL EN EQUIP I LA SEVA EFICÀCIA 

15. Els alumnes es neguen a treballar en equip perquè tenen la sensació que la 

resta de companys/es només s’aprofiten de la seva feina.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

16. L’individualisme marca les relacions dins del grup de treball i la manca de 

confiança en els altres impedeix qualsevol tipus de treball cooperatiu. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

17. Dins el grup apareixen diversitat d’opinions respecte a la resolució conjunta i al 

fet de compartir un mateix procés d’aprenentatge. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

18. Els alumnes tenen interès per arribar a acords per tal de fer avançar el seu 

aprenentatge.   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                molt d’acord  

19. Els alumnes comencen a prendre consciència de la importància del treball en 

equip i els beneficis que n’extreuen a nivell individual. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

20. El treball resultant dels processos d’aprenentatge compartits a través del 

treball cooperatiu és concebut com un èxit de i per a tots els integrants del 

grup.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

21. Els alumnes esdevenen conscients de la necessitat de coresponsabilitzar-se 

del procés d’aprenentatge dels seus companys per tal d’enriquir i 

desenvolupar al màxim el de tot el grup (i, en conseqüència, el seu).   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 
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5.- LA SENSIBILITZACIÓ DE L’ALUMNAT PER TREBALLAR DE FORMA 

COOPERATIVA 

17. Hi ha alumnes que es mostren indiferents i gens participatius en relació a la 

presa de decisions conjunta del grup per tal d’assolir les fites proposades pel 

mestre 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

18. Els alumnes es limiten a escoltar i cedeixen tota la responsabilitat als seus 

companys més actius, propositius i participatius.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

19. Els alumnes comencen a ser conscients de la importància i dels beneficis que 

suposa per al grup el fet de posar-se d’acord i de la participació de tots els 

seus membres. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

20. Els alumnes exigeixen la participació de tots els membres de l’equip per tal de 

resoldre la tasca proposada.   

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                molt d’acord  

21. Tots els alumnes s’impliquen i adopten un rol actiu a l’hora de treballar en 

equip. 

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

22. La implicació de tots els membres del grup és total i la tasca proposada pel 

mestre és resolta a través d’una participació equitativa per part de tots els 

alumnes.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 
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23. Hi ha alumnes que es neguen a treballar en equip i dinamiten qualsevol 

situació de treball cooperatiu.    

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

24. El treball individual és predominant, dificultant així el treball cooperatiu.  

Molt en desacord                 en desacord                 ni d’acord ni en desacord               

d’acord                                 molt d’acord 

Observacions: a l’aula funcionem en grups cooperatius i els encanta treballar en 

equip. A vegades costa més el treball individual.  
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Annex 11: resultat anàlisi dels qüestionaris 

Pel que fa a la primera dimensió: el consens en la presa de decisions, la mestra ha puntuat 

força bé en tots els aspectes però no al màxim. El fet que costa més a l’aula és el d’escoltar 

sense interrompre, però accepten les opinions de tots i valoren els diferents punts de vista. A 

més la mestra promou espais on els alumnes puguin parlar i discutir idees. En aquest cas, de 

cinc ítems que hi trobem, tres d’ells els ha marcat a “d’acord” i dos a “molt d’acord”, pe tant, 

tot i que es podria treballar més en aquest apartat, vaig creure oportú, tenint en compte el 

temps, destacar-ne d’altres que els puntuacions eren més fluixes. 

1. EL CONSENS EN LA PRESA DE DECISIONS 

Ítems Inici de l’estada Final de l’estada 

Molt en desacord 0 0 

En desacord 0 0 

Ni d’acord ni desacord 1 0 

D’acord 3 2 

Molt d’acord 1 3 

Taula 1: resultats referents a la dimensió 1 de l’Àmbit A del Programa CA/AC. 

Podem veure doncs, com des de l’inici de l’estada a l’escola fins al final hi hagut certs canvis i 

millores. Després de casi tres mesos, la mestra considera que la majoria han après a escoltar i 

no interrompre quan algun company o companya parla, així com també, valoren millor les 

aportacions de cadascú. Tot i que encara estan en procés d’aprendre molts d’aquests aspectes, 

hi ha certes millores.  

 

Pel que fa a la segona dimensió, és una de les que més hem treballat amb dinàmiques a l’aula i 

que vaig creure necessària treballar. En aquest cas treballàvem per la relació entre els alumnes 

i el coneixement mutu, i ens trobem que la mestra ha marcat diferents aspectes a tenir en 

compte. Per començar pensa que s’hauria de millorar el fet que hi ha alumnes que casi no 

tenen contacte i que parlen poc entre ells. Segurament perquè ells s’ajunten amb uns grups ja 

fets (de més amistat o més confiança) i per això vam dur a terme algunes dinàmiques on 

barrejàvem a tots els alumnes i fins i tot ajuntàvem algunes parelles que de normal no anaven 

mai junts o no s’haguessin triat com a parella (dinàmica de l’entrevista).   
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2. LA RELACIÓ ENTRE ELS ALUMNES I EL CONEIXEMENT MUTU 

Ítems Inici de l’estada Final de l’estada 

Molt en desacord 1 1 

En desacord 0 1 

Ni d’acord ni desacord 2 3 

D’acord 1 1 

Molt d’acord 2 0 

Taula 2: resultats referents a la dimensió 2 de l’Àmbit A del Programa CA/AC. 

En aquest cas la mestra continua exposant que els alumnes mostren interès per saber coses els 

uns dels altres. Per altra banda a l’inici de l’estada no va posar cap “en desacord” i en canvi al 

final sí, aquest fa referència a que l’inici va marcar que estava molt d’acord en que els alumnes 

es relacionaven només amb alguns altres alumnes concrets, i en canvi, ara al final, pensa que 

no. Per tant, observem que hi ha un canvi pel que fa a la cohesió del grup classe, ja que tots es 

tenen més en compte.  

 

Pel que fa a la tercera dimensió: la participació dels alumnes en la inclusió d’algun company 

amb discapacitat, cal comentar que en el seu cas, a la seva aula no hi ha cap alumne amb 

diversitat funcional, però tot i això vaig pensar que seria adient fer-hi una mica de referència 

en alguna dinàmica. La dinàmica realitzada va ser la del joc del sentits, aquesta l’ubicaria en 

aquest cas a la dimensió 5 (que ja és la que estava pensada) però també la podem ubicar en 

aquesta tercera dimensió perquè treballem aspectes relacionats amb la diversitat funcional. 

Tot i això, veiem una millora en alguns aspectes.  

A l’inici del trimestre hi havia una nena que es va queixar que es burlaven d’ella pel seu cos, 

dient-li alguns insults relacionats amb el sobrepès. Per parlar d’aquest tema durant algunes 

sessions de tutoria parlàvem de les diferències de la gent. Per això, vam posar el vídeo de El 

circo de las mariposas, on hi surt el protagonista que no té braços ni cames, i per tant és 

diferent; i també el de Por 4 esquinitas de nada, una història en forma de conte on 

representen uns nens que són diferents, ja que tots són rodons, menys un que és quadrat.  A 

través d’això i del joc dels sentits, vam parlar durant uns dies de les diferències, i ells mateixos 

deien que no passava res per ser diferent, al contrari. Van veure que hi ha gent que té moltes 
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dificultats i tot i això se’n surten amb tot i més. Vam parlar també del tema concret d’aquesta 

nena, els alumnes que li deien els insults no van saber dir perquè li deien, i van veure que no 

era la manera de fer les coses, posant-se amb la seva companya. Tres mesos després, l’alumna 

que tenia els problemes ja no s’ha queixat més, i tot i demanar-li diu que no li han dit més res 

ni l’han molestat en aquest tema.  

3. LA PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES EN LA INCLUSIÓ D’ALGUN COMPANY AMB 

DISCAPACITAT 

Ítems Inici de l’estada Final de l’estada 

Molt en desacord 0 1 

En desacord 0 2 

Ni d’acord ni desacord 1 0 

D’acord 2 0 

Molt d’acord 2 2 

Taula 3: resultats referents a la dimensió 3 de l’Àmbit A del Programa CA/AC. 

Els resultats han millorat en dos aspectes principals, el primer ítem de tots que ja hem exposat 

anteriorment, a l’inici la mestra posava que alguns alumnes es burlaven d’altres, i en canvi, al 

final no. I per altra banda, el tercer ítem que ens proposa la dimensió 3, on comenta que 

alguns alumnes senten que no es compta amb ells, que se’ls deixa de banda. En aquest cas, a 

l’inici la mestra no hi estava ni d’acord ni en desacord, i en canvi, al final ha marcar “molt en 

desacord”.  

 

Pel que fa a la dimensió 4: la importància del treball en equip i la seva eficàcia, una altre de les 

dimensions que s’han treballat, tot i que no tan a fons com la dimensió 2 o la 5. En aquest cas, 

a l’inici de l’estada la mestra va destacar puntuacions molt bones en aquesta dimensió per això 

vaig realitzar la dinàmica: m’he de decidir,  per tal de veure si els costava o no posar-se 

d’acord. Anteriorment, a l’apartat 6 ja he explicat al dinàmica i com va anar, però de manera 

molt resumida destaco que hi ha equips que se’n surten molt bé i no els costa discutir les 

diverses opinions, però en canvi, n’hi ha d’altres que tenen molt clara la seva idea i no en 

veuen d’altres.  
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En aquest cas trobem resultats molt similars tan a l’inici de l’estada com al final.  

4. LA IMPORTÀNCIA DEL TREBALL EN EQUIP I LA SEVA EFICÀCIA 

Ítems Inici de l’estada Final de l’estada 

Molt en desacord 2 2 

En desacord 0 0 

Ni d’acord ni desacord 1 0 

D’acord 1 2 

Molt d’acord 3 3 

Taula 4: resultats referents a la dimensió 4 de l’Àmbit A del Programa CA/AC. 

 

Finalment, pel que fa a la dimensió 5: La sensibilització de l’alumnat per treballar de forma 

cooperativa. En aquest cas trobem també algunes diferències des de l’inici fins al final de les 

pràctiques. Per exemple, a l’inici la mestra va marcar que alguns alumnes es limitaven a 

escoltar i cedien la feina a aquells companys més actius i participatius, ara al final, marca que 

no hi està d’acord, ja que els equips funcionen bé i tots treballen. També m’agradaria destacar 

el fet que els alumnes són cada vegada més conscients del que els proporciona el treball en 

equip, cada vegada els agrada més i troben més avantatges i destaquen per sobre de tot 

l’ajuda mútua. Per treballar aquesta dimensió vam utilitzar dos jocs. El primer d’aquests es 

proposa al Programa CA/AC: món de colors, i el segon vam realitzar un joc que treballàvem la 

cooperativitat però no està proposat en el Programa CA/AC, ja l’he explicat anteriorment a 

l’apartat 6, s’anomena: joc del món.  

5. LA SENSIBILITZACIÓ DE L’ALUMNAT PER TREBALLAR DE FORMA 

COOPERATIVA 

Ítems Inici de l’estada Final de l’estada 

Molt en desacord 0 2 

En desacord 3 2 

Ni d’acord ni desacord 1 0 
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D’acord 3 2 

Molt d’acord 1 2 

Taula 5: resultats referents a la dimensió 5 de l’Àmbit A del Programa CA/AC. 

 

En definitiva doncs, i ja per acabar, cal destacar el fet que tot i haver treballat diferents 

dinàmiques caldria molta més feina i molt més temps per seguir amb l’aspecte de la cohesió de 

grup. Amb tres mesos hem pogut avançar i treballar cap a la cohesió del grup i la 

cooperativitat, però caldria continuar amb aquest treball i realitzar moltes més dinàmiques per 

tal de tenir nivells de puntuació més alts.  
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Annex 12: Anàlisi observacions 

 

Pel que he pogut observar la tutora no sol explicitar els objectius del que van a treballar, és a 

dir que comencen les activitats directament. Tot i això, té molt en compte la implicació i 

participació de tots els alumnes, ja que sempre fa preguntes a tots els alumnes. Totes les 

activitats que presenta la mestra són un repte abordable pels alumnes ja que si no les entenen 

les fan primer oralment entre tots per tal que tothom ho entengui bé. 

La mestra intenta generar sempre bon clima i fa varies dinàmiques per tal d’afavorir a la 

cohesió de grup. També treballen a partir de projectes en algunes àrees, fet que proporciona 

que comencin a treballar una mica amb tota la part de treball cooperatiu.  

Pel que fa als alumnes amb necessitats educatives especials, concretament hi ha tres alumnes 

a l’aula que tenen un PI (pla individualitzat), la mestra els hi adapta la feina quan fan exàmens, 

quan treballen la feina normal no els sol adaptar la feina, tot i que sí que els ajuda més si ho 

necessiten o els hi explica més vegades.  

La mestra parteix de situacions reals per tal d’afavorir a l’aprenentatge dels alumnes, i els 

deixa treballar autònomament, tot i que abans de realitzar una activitat, tal i com he comentat 

anteriorment, la fan oralment i per tant els alumnes ja es fan una idea del que han de treballar.  

Abans de començar a fer una activitat, en el cas que hi hagi relació amb el que fan ver el dia 

anterior, la mestra recorda el que van treballar per tal que els alumnes es posin en situació.  

Per acabar, m’agradaria comentar també que la mestra fa molt ús de la pissarra digital, els hi 

posa vídeos sobre el que treballen, fotos o busquen informacions varies...  

Així doncs, en general, la valoració que en trec de l’observació realitzada a l’aula és que els 

alumnes estan motivats i estan a gust a l’aula però necessiten aprendre a treballar en grups i 

tenir tècniques per fer-ho, ja que sovint els hi costa bastant.  

Un cop acabada l’estada a l’escola, he pogut observar que la mestra utilitza la tècnica del llapis 

al mig per resoldre conflictes d’equip, per exemple, quan algun alumne d’un equip té un 

problema posa el llapis al mig i demanar per parlar a la resta d’equip i els explica què és el que 

li preocupa o el que li passa, i la resta del grup també deixen el llapis al mig i l’escolten.  
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Annex 13: Entrevista realitzada a través de la Guia per a l’anàlisi, la reflexió i la valoració de 

pràctiques inclusives 

 

ÀMBITS DE SUPORT A LA INCLUSIÓ. ORIENTACIONS PER A L’OBSERVACIÓ 

A) Col·laboració amb el tutor en la planificació i desenvolupament del PI i suport a les 

famílies 

 Quines tasques fa el tutor i quines tasques fa el mestre de suport a la inclusió en els 

plans individualitzats?  

 Es té en compte la participació de les famílies com a agent positiu en la inclusió dels 

alumnes?  

 Quan es reuneixen els professors amb les famílies?  

 Els informes es donen personalment o no?  

 El tutor i el mestre de suport fan els plans individualitzats conjuntament?  

 Es revisen els plans individualitzats? Cada quan?  

 Es promou la participació de les famílies i els membres de la comunitat per a la 

programació d’activitats?  

 Es tenen en compte els plans individualitzats d’aquells alumnes amb NEE en referència 

als objectius i a l’avaluació?  

 

 B) Suport individualitzat 

 Com s’organitza: individualment o en petits grups de 2-3 nens?  

 Quina duració setmanal té?  

 Es promou una pràctica educativa on es té en compte la participació de tot l’alumnat?  

 A quines assignatures s’acostuma a treure els nens de l’aula?  

 El nen quantes hores màximes a la setmana pot estar a l’aula d’Educació especial?  

 La persona que fa el suport individualitzat és sempre el mestre de suport o algú de fora 

(EAP...)?  

 

C) Suport dins de l’aula 

 Com s’organitzen i distribueixen les tasques els dos professors dins de l’aula?  

 Quins continguts es treballen i en quins nivells?  

 Les diferents propostes emprades a l’aula tenen en compte cadascun dels alumnes 

d’aquesta, tot garantint la participació i l’èxit d’aquests?  
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 Pensen que un alumne amb NEE pot aportar millores i oportunitats als diferents 

alumnes a l’aula? Quines?  

 El professor de suport atén i ajuda als alumnes amb NEE dins l’aula? De quina manera?  

 Es promouen les dinàmiques on els alumnes creen ajudes compartides i comunes per a 

la resta de companys? De quina manera?  

 Es treballa a partir de grups cooperatius i heterogenis com a font d’aprenentatge? De 

quina manera?  

 Hi ha mestre de suport dins l’aula per atendre a aquells alumnes que presenten NEE? 

Com actua?  

 El tutor té en compte cadascuna de les diversitats dels alumnes com a positives?   

 

D) Planificació i desenvolupament de les mesures d’atenció a la diversitat 

 Quins documents hi ha al centre que recullen les mesures?  

 Com funciona la Comissió d’Atenció a la Diversitat?  

 Al centre es fa algun tipus de formació sobre educació inclusiva?  

 El centre està adaptat i preparat per atendre als alumnes amb diversitat funcional a 

nivell arquitectònic i d’infraestructures?  

 Es tenen en compte plans de millora i revisió d’aquests plans per garantir el progrés i la 

inclusió dels alumnes?  

 Es tenen en compte les diferències de cadascun dels alumnes com a oportunitat per a 

l’aprenentatge?  

 El centre té en compte com a línia ideològica la inclusió educativa de tots i cadascun 

dels alumnes?  

 Com a centre pensen que estan en un procés cap a la inclusió? Per què?  

 A nivell de centre hi ha plans d’acollida per a alumnes nouvinguts?  

 Els professors treballen de manera conjunta i en la mateixa direcció per garantir una 

bona inclusió dels alumnes amb NEE?  

 Es du a terme una anàlisi autocrítica de les diferents dinàmiques per a la millora de 

noves propostes inclusives?  

 

 

 


