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Resum: La codocència és una estratègia de treball que s’emmarca dins les cultures i 

pràctiques col·laboratives i és un bon recurs organitzatiu i metodològic per atendre les 

diverses necessitats de tots els alumnes. Existeix cada vegada més una demanda social 

perquè l’escola sigui inclusiva i per aconseguir-ho no es tracta de buscar solucions per 

un grup que necessita suports específics, sinó de transformar tota la comunitat educativa 

perquè esdevingui més inclusiva. És des d’aquesta perspectiva, que l’Escola Sant 

Ignasi, va canviant l’actuació a l’aula per caminar cap aquesta direcció.  

El present article detalla les fases de disseny i introducció d’un pla de millora al centre 

en relació a la codocència a les aules. Seguint l’exemple de Keefe i Moore (2004), en el 

seu estudi sobre la implementació de la codocència en un institut, en el present treball 

focalitzem la mirada en la coplanificació, amb la intenció de delimitar els rols de cada 

mestre tenint en compte totes les possibilitats, i sense deixar de banda que la 

codocència consensuada i conjunta no és fàcil i cal un coneixement dels seus fonaments 

teòrics, una bona organització de centre i una coordinació propera entre l’equip docent.  

 

Abstract: Co-teaching is a work strategy found within cultures and collaborative 

practices. It is a useful organizational and methodological resource that can attend to the 

diverse needs of all students.  There is an increasing social demand for schools to be 

inclusive. In order to achieve this, we must not only look for solutions for groups that 

need specific support but also transform the entire educational community into a more 

inclusive place. It is from this perspective that the Sant Ignasi School is working to 

change its methodology and moving in the direction of collaborative practices. 

This article details the design and introduction of an improvement plan at the school to 

implement co-teaching. Following the example of Keefe and Moore (2004), in their study 
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at a secondary school about the implementation of co-teaching, we have learned it is 

necessary to focus in on coplanning with the intention of limiting the roles of each 

teacher. When doing this, we must take into account that in order to implement co-

teaching it is important to have good knowledge of their fundamental theories; a well-

organized school environment, and coordination amongst all teachers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules clau: coplanificació, col·laboració, educació inclusiva, pràctiques d’aula. 
Keywords: coplanning, collaboration, inclusive education, practices of class. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

L’educació és un dels pilars més importants de tota societat. Cal generar noves 

estratègies d’aprenentatge adaptades al món, a la societat en la qual ens ha tocat viure, 

i així donar resposta als estudiants del segle XXI.  

És en aquest sentit, que la UNESCO replanteja el propòsit de l’educació i l’organització 

de l’aprenentatge amb la finalitat de garantir una educació inclusiva, amb equitat i 

qualitat (Delors, 1996).  

L’objectiu d’aquest article serà reflexionar sobre les oportunitats que ens ofereix la 

codocència en el marc de l’escola inclusiva. 

A l’escola Sant Ignasi de Manresa, fa uns anys que es planteja la necessitat de fer canvis 

institucionals al centre amb la intenció de buscar noves formes d’organització, aprofitant 

al màxim tots els recursos de què es disposa per aconseguir incloure a tot l'alumnat.   

Amb la incorporació de l’aula de suport intensiu a l’educació inclusiva (SIEI) al centre, i 

coincidint amb el desplegament del Decret 150/2017 de 17 d'octubre, s’entén que la 

mirada cal focalitzar-la amb l’entorn, identificant tots els recursos humans que es tenen 

i organitzar-los per poder atendre a tothom. Seguint aquest camí es van reformulant 

models d’ensenyament-aprenentatge i cercant metodologies adequades. Fa temps que 

es busquen noves formes organitzatives i pràctiques col·laboratives amb la finalitat 

d’atendre les diverses necessitats dels alumnes, millorant així el seu aprenentatge.  

Una de les estratègies de treball que hi pot donar resposta és la codocència, ja que és 

una experiència que pot ser molt positiva tot i que, com tot, depèn de “l’ús que se’n faci” 

(Huguet, 2006). Tenir l’oportunitat de treballar amb un altre mestre a l’aula, provoca 

canvis a diferents nivells: institucional, a l’aula i en l’alumnat, tal i com podrem anar 

veient al llarg de l’article.  

 

Fa tres anys, al nostre centre, es va iniciar la codocència a les aules on hi havia alumnes 

inscrits a la SIEI i, va ser després de veure’n els beneficis (els alumnes participaven més  

 

de les activitats en general i estaven inclosos en les activitats del grup, a la vegada que 

la cohesió entre ells es reforçava i creava uns vincles diferents) que es va anar 

incorporant aquesta estratègia organitzativa a les franges on es feien projectes.  

No es tracta d’integrar ningú, sinó d’incloure tots els alumnes en el procés 

d’ensenyament- aprenentatge per no deixar-ne cap fora de la vida escolar ordinària. Es 

vol que tots els infants tinguin la percepció que ser-hi és bo, que són considerats i 

reconeguts, que se’ls té en compte ja que l’escola és un lloc ple d’oportunitats i els 

mestres són els encarregats de fer-ho possible.  
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És per aquest motiu, que es vol crear una organització d’aula capaç de donar resposta 

a les necessitats de cadascú i una d’aquestes estratègies és la codocència, objectiu 

d’aquest article.  

 

És des d’aquesta perspectiva que, aquest curs, l’escola s’ha proposat com a nou 

repte, avançar cap a la codocència. Aquest article ens permetrà donar a conèixer el 

camí seguit per tal de portar a terme el nostre projecte de millora al centre, que hem 

anomenat: “Compartim aula, una experiència enriquidora de codocència”. 

 

Un dels passos seguits ha estat la creació d’un equip de treball format per les mestres 

tutores de les aules i la mestra d’audició i llenguatge (MALL) que, seguint un procés 

d’investigació, desenvolupament i innovació, avaluarà l'impacte de la codocència a les 

aules centrant la mirada en la coplanificació, un dels components clau de la codocència  

tal com veurem més endavant (apartat 3).  

 

Per fer-ho, s’han seguit les aportacions de Lago  i Onrubia (2011)  sobre com dissenyar 

i introduir millores educatives als centres educatius, a través d’una sèrie de fases 

consecutives. 

 

El present article s’estructura en tres apartats (figura 1), en primer lloc la  fonamentació 

teòrica, que ens servirà per situar-nos; en segon lloc, la descripció del recorregut fet en 

el centre segons les fases portades a terme, que esdevenen la part pràctica de la 

innovació; i finalment, les conclusions i les perspectives de futur, fruit de l’experiència 

viscuda en la implementació del pla.  

 

Figura 1: Estructuració de l’article 
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2. FONAMENTACIÓ TEÒRICA 

La codocència és una bona estratègia col·laborativa entre mestres, una metodologia 

que ens ofereix la possibilitat de compartir la responsabilitat d’un mateix grup d’alumnes 

(Friend, 2008), a la vegada que contribueix a abordar l’aprenentatge en el marc de 

l’escola inclusiva. Però l'experiència d’aquests anys diu que no n’hi ha prou en ubicar 

dos o més mestres en un mateix espai, sinó que cal una dimensió organitzativa i una 

educativa (Teixidor, 2008).  

 

Les metodologies col·laboratives han caracteritzat durant molt de temps l’educació 

especial. Durant dècades els equips de treball han pres decisions sobre les opcions 

educatives més adequades per a estudiants amb discapacitat (Friend i Cook, 2010). 

Aquestes associacions tradicionals es limiten a l’educació especial i a entorns 

terapèutics.  

 

A partir dels anys 80, amb l’acceptació progressiva de l'escola inclusiva, es comença a 

veure la necessitat de treballar conjuntament amb diversos professionals, i es comença 

a parlar de coeducació. Actualment el terme codocència es planteja com una innovació 

per donar resposta a les realitats de les aules.  

 

Friend i Cook (2010) parlen de “co-teaching” i identifiquen sis models en funció de les 

tasques que desenvolupen els mestres a l’aula per tal de poder donar resposta a les 

necessitats dels alumnes.  

Aquest sis models són:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Figura 2: Enfocament de codocència segons Friend & Cook ( 2010) 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10474410903535380?scroll=top&needAccess=true
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1. Un ensenya, l’altre observa: observar o ajudar, no vol dir netejar estris. Vol dir pactar 

amb anterioritat. En aquest cas es refereix a recollir dades.  

2. Ensenyament en estacions: es fan dos grups i cada docent es prepara un tema i el 

porta a terme. 

3. Ensenyament paral·lel: es desdobla el grup classe però els dos mestres s’han 

d’haver coordinat molt bé perquè ensenyen el mateix. 

4. Ensenyament alternatiu: Un docent ensenya al gran grup i l’altra fa atenció més 

individualitzada. Aquests rols es poden canviar. 

5. Formació d’equips: planifiquen, avaluen i ensenyen a la vegada. Requereix molta 

planificació.  

6. Un ensenya, l’altre ajuda: Un docent lidera i l’altre dona suport als alumnes amb 

més dificultats. 

 

Partint d’aquests models, Huguet (2006) ens apropa més a la realitat, ampliant els 

diferents tipus de suport tot relacionant-los amb les funcions esperades dels docents, i 

concreta les implicacions que comporta per a la coordinació dels mestres el tipus de 

codocència que portem a terme, destacant que cal anar variant els diferents tipus 

d’agrupament per adequar-los a les necessitats de cada moment.  

 

 

 

 

 

2.1. Què implica la codocència? 

La codocència implica permetre als docents intercanviar coneixements i habilitats per 

crear ambients de treball que donin resposta a les necessitats de les aules. 

Monge (2006, p. 26) afirma que "L'aprenentatge col·laboratiu considera el diàleg, les 

interaccions positives i la cooperació com fonaments essencials de la seva finalitat; però, 

és la implicació col·laborativa de cada persona, la qual garanteix l'abast de les fites 

d'aprenentatge”. 

Per aquest motiu, és important parlar de la naturalesa de la col·laboració, destacant 

la importància de la compatibilitat entre els mestres.  

Teixidor (2008) parla de formar el que ell anomena “ parelles de ball” i recomana a les 

escoles, en concret a l’equip directiu, que tinguin en compte els següents criteris per a 

la seva funcionalitat:  

 Continuar amb les parelles consolidades 

 Parelles mixtes 

 Evitar les parelles que no tenen predisposició 

En síntesi. La codocència és una metodologia que ens permet compartir la 
responsabilitat d’un grup d’alumnes tenint en compte:   

- els sis models de codocència ( Friend i Cook, 2006).  
- la concreció que Huguet (2006) proposa de les implicacions per a la 

coordinació. 
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 Prioritzar les parelles que es poden formar al juny 

Una bona planificació conjunta va més enllà de programar les activitats que es portaran 

a terme a l’aula. La confiança mútua entre docents, els acords sobre els respectius rols 

i el tipus d’intervencions, uns criteris compartits sobre les competències i els continguts 

prioritaris de la sessió, seran algunes de les condicions necessàries que haurem de tenir 

en compte per fer una docència compartida de qualitat a l’aula (Huguet, 2011). 

 

Suárez-Díaz (2016) sosté que la codocència té 3 components comuns:  

 La coplanificació 

 La coinstrucció  

 La coavaluació 

Aquests tres components permeten combinar coneixements i habilitats dins l’aula de tal 

manera que s’adapten amb flexibilitat a les necessitats d’aprenentatge de cada un dels 

alumnes. Els professionals, han de poder treballar junts dins l’aula, interactuant amb els 

alumnes i donant-los feedback quan calgui.  

És en aquest sentit que Conderman (2012, pp.16-17), afirma que “la codocència permet 

als mestres compartir els seus coneixements i habilitats per crear ambients de treball 

rigorosos però flexibles podent així adaptar-se a les necessitats d’aprenentatge de tots 

els alumnes”. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Dificultats de la implementació de la codocència 

 

Keefe i Moore (2004), durant el seu estudi a les aules d’un institut sobre la implementació 

de la codocència, van valorar positivament el fet que els professionals primer de tot 

abordessin la naturalesa de la col·laboració, analitzant els rols que portaven a terme per 

tal d’atendre a tot l’alumnat.  

Seguint el mateix exemple, i sabent que el treball de la codocència és complex perquè 

té en compte la coplanificació, la construcció i la coavaluació, i és un procés llarg i difícil 

de portar a terme, ens hem centrat en la coplanificació amb la intenció de delimitar els 

rols de cada mestre. 

 

 

En síntesi. Conèixer els tres components de la codocència:  
- Coplanificació 
- Coinstrucció 
- Coavaluació      permetrà plantejar  noves formes   
                                                                       d’organització. 
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3. EL PLA D’INNOVACIÓ “COMPARTIM AULA” AL CENTRE. 

L’escola està portant a terme la innovació a les aules de P5, 1r , 2n i  4t. Per poder donar 

resposta a tots els interrogants plantejats, dissenyar i implementar la millora, s’ha seguit 

la proposta de fases de Lago i Onrubia (2011), tal com ja hem esmentat.  

Com si es tractés d'un procés que avança en espiral, la concreció d’aquestes fases, s’ha 

fet  tenint en compte unes fites i uns objectius a llarg termini, tal com es mostra a la taula 

següent.  

 

Planificació anual del Pla de Millora 

Fases Temporització Actuacions 

Fase 1: Negociació i definició conjunta els 

objectius i procés d’introducció de la 
millora. 

Setembre S’identifica i s’acota 
la millora deixant 
constància dels 
objectius que es 
volen aconseguir. 

Fase 2: Anàlisis de les pràctiques del 

professorat, dels referents teòrics i d’altres 
experiències respecte a la millora. 

Octubre/novembre S’analitzen les 
pràctiques de 
codocència que 
actualment es fan a 
l’aula. 

Fase 3: Disseny de les innovacions i 

millores de les pràctiques del professorat 
vinculades al contingut de millora. 

Novembre/desembre S’acota i es 
proposen accions 
concretes a  l’aula. 

Fase 4: Col·laboració en la implementació, 

seguiment i ajust de la millora. 
Desembre/gener/febrer Es recullen 

evidències per fer el 
seguiment. 

Fase 5: Avaluació del procés de treball, la 

implementació i la continuïtat de la millora. 
Març/abril S’avaluaran els 

resultats i  es farà el 
traspàs a claustre. 

Figura 3: Taula de planificació anual del Pla de Millora 

 

Les dades extretes a la fase 2, a partir d’un pregunta oberta als alumnes de diferents 

cursos escolars, i l’anàlisi del què realment es fa a l’aula, és el que ha permès acotar la 

millora i fer propostes concretes.  

 

Tot i que la investigació no ha finalitzat, ha deixat el full de ruta. Seguir recollint 

evidències per poder avaluar el procés que s’ha portat a terme i deixar constància a 

l’escola de com cal actuar per coplanificar amb sentit i coherència donarà continuïtat a 

la millora d’innovació iniciada.  

 

A continuació descrivim les accions realitzades al nostre centre en relació a la 

introducció de la millora proposada, seguint les fases de Lago i Onrubia (2011). 
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3.1. Fase 1: Negociació i definició conjunta dels objectius, i procés d’introducció 

de la millora. 

Dins de la fase 1, s’han portat a terme una sèrie d’accions amb la finalitat de definir 

conjuntament els objectius i el procés d’introducció de la millora.  

Una de les accions que s’ha portat a terme ha estat emmarcar dins de la Programació 

General Anual (PGA) del centre l’objectiu de la millora. La finalitat de la PGA no pot ser 

només escriure els objectius, cal que vagi una mica més enllà, veient aquest document 

com una oportunitat per posar sobre la taula el que es fa i com es vol fer. En aquest 

sentit, per buscar noves maneres d’organitzar l’escola que permetin acompanyar a tots 

els infants en el seu desenvolupament i millorar el seu aprenentatge, es marca l’objectiu 

de situar les dificultats i necessitats concretes per tal de millorar la inclusió de tot 

l’alumnat. Concretament es situa l’objectiu d’innovació que es portarà a terme:  

- Iniciar el pla de millora anomenat “compartim aula”, per millorar la codocència.  

Aquesta actuació deixa un compromís a l’escola d’incorporació del pla d’innovació en 

sentit i coherència.  

 

3.2. Fase 2: Anàlisis de les pràctiques del professorat, dels referents teòrics i 

d’altres experiències respecte a la millora.  

La fase 2 s’inicia fent una ullada a les aules. El fet de mirar pel “forat de la porta” ens 

aporta evidències del que realment necessitem per avançar. En aquesta fase s’han dut 

a terme tres anàlisis:  

- Anàlisi de la DAFO (Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats).   

- Anàlisi dels resultats de les observacions dels mestres.  

- Anàlisi de la Pregunta oberta als alumnes. 

 

A continuació mostrem els principals resultats d’aquestes anàlisis. 

 

3.2.1. Anàlisi DAFO 

La DAFO s’elabora partint d’unes enquestes fetes el curs 2017-18 als mestres de 

l’escola per conèixer el seu punt de vista sobre la codocència. En volem destacar les 

fortaleses, ja que el 90% del claustre va veure la necessitat d’avançar en aquesta 

estratègia. A la vegada, també volem destacar, que es veu com un amenaça la manca 

de coordinació i el desconeixement dels fonaments teòrics. Aquestes dades han estat 

de gran ajuda per anar delimitant la millora.  
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3.2.2. Anàlisi dels resultats de les observacions dels mestres 

Primer de tot, per poder valorar la intervenció a l’aula, es proposa a tots els mestres que 

porten a terme la millora, que omplin una pauta d’observació per centrar la mirada en 

els següents aspectes: a) analitzar els rols; b) atendre la diversitat; c) promoure la 

interacció entre l’alumnat i els docents, i c) compartir les mirades, el coneixement i 

l'avaluació amb els alumnes. 

  

Prèviament a comentar els resultats obtinguts, volem deixar constància que provenen 

de les observacions de 10 mestres de diferents cicles. ( 2 d’ educació infantil, 4 de cicle 

inicial i 4 de cicle mitjà).  

 

Els resultats obtinguts es mostren en els tres gràfics següents. Els percentatges 

indiquen el tipus de treball que es fa en les planificacions, el grau de coneixement dels 

propis rols i si s’organitza la classe en conseqüència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gràfic 1 es veu clarament que hi ha dos aspectes que s’estan portant a terme 

correctament (reunions de coordinació i planificació de les activitats) i altres que cal 

millorar (planificació de la nostra actuació, coordinació setmanal). El fet de compartir 

l’aula suposa acceptar la incorporació d’un nou membre a l’espai de privacitat, d’una 

persona que es troba a la mateixa situació professional.  

Vinculant aquests resultats amb els referents teòrics podem afirmar que, dels tres 

components esmentats anteriorment per Suárez-Díaz (2016), la millora cal centrar-la en 

la coplanificació. Teixidor( 2006) comenta que delimitar els rols professionals de cada 

docent es una qüestió bàsica pel treball col-laboratiu dels mestres. Són múltiples els 

criteris que es poden seguir; tots ells vàlids quan s’han delimitat i els docents els 

comparteixen. Quan no es té en compte el que diu Teixidor és quan la mestra titular es 

sent responsable del disseny i desenvolupament de les sessions, i la segona mestra 

intervé quan els nens estan treballant o fa feines secundàries (netejar estris, moure 

taules i cadires, preparar material, etc.).  

Gràfic 1. Percentatge de coordinació entre mestres.   
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Seguint el fil del gràfic 1, no es planifica conjuntament perquè, tal i com evidencia el 

gràfic número 2, la majoria dels mestres no coneixen els rols que cal acordar quan 

treballem plegats a l’aula, i no acorden prèviament la seva actuació. Destaquem que 

només un 10% afirma que coneix els rols, i que a més a més acorda prèviament qui 

porta la iniciativa.  

Aquest resultat ens ha estat molt útil perquè ens ha posat davant d’un dels punts clau 

de la millora. Es necessita aprendre a planificar i conèixer els diferents rols que ens 

ofereix la codocència, permetent d’aquesta manera la inclusió de tot d’alumnat, ja que 

un 90% dels enquestats afirmen no conèixer aquest aspecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gràfic 3 reafirma la necessitat d’innovació. Veiem com es considera que hi ha una 

bona organització d’aula, però que manca aprofundir en els coneixements dels rols. En 

aquest sentit cal tenir en compte  la concreció que Huguet (2006) fa de les implicacions 

que comporta per a la coordinació dels mestres, el tipus de rols que es porta a terme a 

l’aula.  

Tenint en compte aquest resultat i seguint el fil de les propostes de Teixidor (2008), 

l’equip directiu haurà de planificar els horaris, formar les parelles de ball seguint els 

Gràfic 3. Percentatge de l’actuació que es porta a terme a l’aula.  

 

Gràfic 2. Rol dels docents.   
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criteris per a la seva funcionalitat (descrits en l’apartat 2.1), i facilitar espais per a la 

coordinació.  

 

 

 

 

 

3.2.3. Pregunta oberta als alumnes 

Per recollir la veu dels alumnes, se’ls va formular una pregunta oberta amb l’objectiu de 

conèixer què els agradava i què canviarien de la codocència. Creiem que és important 

conèixer la veu dels alumnes, ja que són realment els agents protagonistes de la millora, 

conjuntament amb les mestres.  

Durant el desenvolupament de la innovació, concretament a la fase 3, es va demanar 

opinió als alumnes mitjançant les dues preguntes següents:  

-Quins aspectes valores positivament quan som dos mestres dins l’aula? Quins 

no t’agraden gaire? 

 

La pregunta es va fer de forma oral a 24 alumnes de P5, a 25 de 1r i a 26 de 2n.  A nivell 

escrit i de forma individual es va fer a 26 alumnes de 4t de primària.  

Les respostes obtingudes no ens van donar prou informació ja que els alumnes de P5, 

1r i 2n contestaven la primera part de la pregunta afirmant que els agradava tenir dues 

mestres a l’aula sense aprofundir més. Aquest aspecte caldrà tenir-lo present per futures 

preguntes als alumnes.  

De totes maneres, per donar valor a les respostes a la primera part de la pregunta, Quins 

aspectes valores positivament quan som dues mestres dins l’aula?, exposem  un buidat 

de totes les seves respostes tot identificant els principals temes a què fan referència els 

alumnes i que creiem més destacables. 

  

 Es resolen els dubtes amb més facilitat: “ quan hi ha dues mestres m’agrada més 

perquè ens ajuden més”( Alumna, 2n curs). 

 Es gestiona millor el temps “ quan hi ha dos mestres podem fer més coses i 

aprendre més” ( Alumne, 4t curs). 

 Es fa una atenció més personalitzada “ quan un nen no sap una cosa un 

mestre li pot explicar millor i l’altre mestre està per la resta de la classe”  

(Alumne, 2n curs). 

En síntesis: Les necessitats de millora són:   
 

- Planificar la nostra actuació 
- Conèixer els diferents rols i la implicació per a la coordinació  
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 Hi ha més tranquil·litat a la classe “no hi ha tan soroll perquè estem atents”  

( Alumna, 4t curs). 

 Es poden fer dos grups “ tenim la possibilitat de fer grups i treballar millor” 

( Alumne, 4t curs).  

 

Ara bé, les respostes dels alumnes de 4t també ens evidencien que hem de millorar tal 

com es mostra a la figura 4. Cal planificar més la nostra actuació, definint uns rols 

concrets segons el tipus d’activitat.  

Figura 4: Alumna aula 4t 

“ M’agrada perquè quan vaig a ensenyar-li una cosa a una altra mestra no trobo molta 

gent i així no m’he d’esperar molt. No m’ha agradat perquè de vegades cada mestra em 

diu coses diferents i em faig un lio”. ( Transcripció literal de la figura 4). 

 

De vegades resoldre els dubtes promou dues maneres diferents d’explicar, fet que pot 

ser positiu pel seu aprenentatge però la resposta no anava per aquí. L’alumna considera 

que algunes vegades una mateixa activitat és explicada de dues maneres diferents i, els 

dubtes, resolts també de maneres diferents. Per tant estem davant d’una necessitat de 

millora que té a  veure amb la planificació de l’actuació amb uns rols més delimitats.  

 

 

 

 

 

3.3. Fase 3: Disseny de les innovacions i millores de les pràctiques del professorat 

vinculades al contingut de millora 

Les accions de la fase 2, i les evidències recollides, van permetre identificar accions 

concretes per portar a l’aula. La principal acció de la fase 3 va ser elaborar una graella 

per coplanificar l’acció.  

En síntesi: És necessària una bona planificació abans de portar a terme les 
activitats a l’aula per donar resposta a les necessitats reals dels alumnes.  
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Aquesta graella és fruit de les aportacions de Friend i Cook(1993), amb les aportacions 

dels sis models de co-teaching, i les aportacions complementàries d’Huguet (2006) 

detallant-ne les implicacions que comporta per a la coordinació dels mestres. 

 

Seguint les aportacions de la literatura i després d’analitzar les dades obtingudes, s’ha 

elaborat una graella per portar a terme la coplanificació (figura 5). 

Sessió Rol Oportunitat de 
la mesura 

Implicació per la 
coordinació 

Material necessari 

Preparem 
presentació 
de la 
construcció 
aparell 
digestiu 

Un ensenya i 
l’altre observa. ( 
un dels mestres 
observa 
detingudament 
el procés d’E/A.) 

Observar fins a 
quin punt 
l’activitat és 
inclusiva i tots 
els alumnes 
tenen 
oportunitats 
d’aprenentatge 

Decidir prèviament:  
-Ens quins aspectes 
es fixa la mirada.   
-Quins instruments es 
recollirà la informació  
-Acordar moment per 
analitzar 
conjuntament la 
informació recollida. 
 

- Per fer l’activitat:  
ordinador, power 
alumnes, maqueta 
aparell digestiu, 
guió exposició oral 
-Per la recollida 
d’informació:  
Mòbil per gravar, 
imatges dels grups, 
transcripció escrita 
de converses 
  

Figura 5: Graella coplanificació. 

Aquesta graella està estructurada en 5 parts; sessió, rol, oportunitats de la mesura, 

implicació per la coordinació i material.  

 

Les parts més importants de la graella que fan canviar la coplanificació són, el rol ( què 

farà cada mestra), l’oportunitat de la mesura (fins a quin punt s’atenen els alumnes) i la 

implicació (decisions que cal prendre per una correcte coplanificació).  

 

No volem acabar aquest apartat sense exposar el testimoni d’una mestra de l’equip de 

treball que evidencia que quan som conscients de les nostres pròpies accions és quan 

ens veiem capaços d’avançar. Potser  falta la seguretat que dóna fonamentar 

teòricament l’acció.  

Reflexionar sobre la pròpia pràctica és un pilar bàsic per crear entorns d’aprenentatge 

innovadors.  

Figura 6: Mestra, CM. 

 

 

“La docència compartida i en concret la planificació que portarem a terme quan ens 

coordinem, ens permetrà  aprofitar el recurs organitzatiu que tenim des de fa temps 

quan treballem dos mestres a l’aula. Ara sóc conscient que no en trèiem el profit 

adequat”.  
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“El fet d’utilitzar la graella per coplanificar ens ha fet adonar de que quan 

planifiquem cal parlar de les necessitats dels nens i de les nenes per tal de crear 

el millor entorn d’aprenentatge”.  

 

 

3.4. Fase 4: Col·laboració en la implementació, seguiment i ajust de la millora 

Dins de la fase 4, trobem la primera actuació a l’aula de 2n utilitzant la graella de la taula 

1. Planificar l’acció, ajuda a centrar-nos i concretar aspectes que beneficien la 

planificació dels rols i identificant quins aspectes cal tenir en compte per a la 

implementació.  

 

El testimoni d’una mestra de l’equip impulsor deixa constància de la falta de planificació.  

 

 

 

 

 

Figura 7: Mestra, CI. 

 

També és important, quan planifiquem, parlar de l’infant dins del context escolar, per 

poder identificar quines barreres li dificulten l’accés a l’aprenentatge. És des d’aquest 

punt de vista que es va canviant la mirada tot i que es veu la necessitat de continuar 

recollint evidències per saber si es va per bon camí. 

 

En aquest punt es va reflexionar sobre el grau de sostenibilitat de la millora, és a dir, és 

sostenible “omplir la graella” setmanalment? Es va valorar molt positivament el camí fet 

fins ara però es va valorar la possibilitat d’utilitzar la taula 1 un cop al mes per focalitzar 

la mirada en aspectes concrets i fer un plantejament mensual de l’acció, a part de les 

reunions necessàries que calen per anar fent el seguiment de les activitats i dels 

alumnes.  

 

3.5. fase 5:  Avaluació del procés de treball, la implementació i la continuïtat de la 

millora 

Tot i que la implementació de la fase 5 encara no s’ha portat a terme s’ha deixat 

“dibuixat” el full de ruta a seguir. En aquesta fase 5 s’ha pensat en recollir dos tipus 

d’evidències:  

 per avaluar el procés i la implementació 

 per pensar en la continuïtat de la millora 

 

La graella d'observació donarà la possibilitat de recopilar totes les evidències, avaluant 

el procés de treball, els canvis en les pràctiques i els resultats dels alumnes. Ara bé, tal 

i com vam fer a la fase 2, seria convenient tornar a demanar l’opinió als alumnes per tal 

evidenciar si els canvis incorporats s’han fet notar a l’aula.  
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Per donar continuïtat a la millora és important fer el traspàs al claustre. Per aquest motiu 

seran els propis mestres de l’equip de treball els que prendran el màxim protagonisme. 

D’aquesta manera es donarà valor a la tasca portada a terme, deixant constància a la 

resta del claustre que les millores no venen pensades de l’equip directiu, sinó que són 

fruit del treball rigorós d’un grup de mestres. 

 

4.    PERSPECTIVES DE FUTUR 

Les perspectives de futur són clares: implementar el procés a tota l’escola des del 

principi de curs, comptant que  l’equip directiu ho haurà tingut en compte a l’hora de fer 

els horaris i haurà repartit les parelles. Aquesta serà la marca de centre. 

 

En aquest primer curs de la introducció de la millora ens hem centrat en la coplanificació, 

essent conscients però que la codocència va més enllà i que falta la coinstrucció i la 

coavaluació.  

 

Creiem en la continuïtat de la millora, i per això s’ha proposat la possibilitat que les 

persones que l’han portat a terme fins ara, formin codocència amb altres mestres del 

claustre, amb la intenció de fer la taca d’oli cada vegada més gran, a través del lideratge 

distributiu.  

 

5.  CONCLUSIONS  

El desenvolupament del procés d’innovació ha comportat una revisió i modificació 

important de les estructures i maneres de fer del centre. No és, per tant, un procés 

simple, i cal anar vetllant perquè la innovació segueixi la ruta planificada.  

 

Un cop feta l’anàlisi de les diferents fases, seleccionada la informació important i 

contrastada amb les primeres evidències recollides, valorem molt positivament tot el 

camí recorregut i volem deixar constància d’una sèrie de reflexions fruit, o punts clau, 

de tot el treball portat a terme:  

 “Acompanyament”. En codocència acompanyar és aconsellar, planificar i 

reflexionar sobre la pròpia pràctica.  

 Crear “parelles de ball” buscant el màxim grau de complicitat. 

 Establir una relació propera i de complicitat amb transparència, honestedat i una 

comunicació  fluïda entre ambdues parts.  

 Conèixer les oportunitats que ens ofereix la codocència i formar-nos en 

conseqüència.   

 Ser crítics amb la pròpia tasca i confiar en els altres.  
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L’estudi realitzat ens porta a constatar que la codocència ens aporta equitat de rols a 

l’aula i redueix les possibilitats de conflictes personals i missatges contradictoris que 

algunes vegades es generen quan som dos mestres a l’aula.  

El lideratge per gestionar el procés d’innovació en el centre ha deixat una forta petjada. 

La motivació i la manera de guiar el grup de mestres ha anat canviant a mida que el pla 

de millora prenia forma en el centre.  

 

Albert Einstein afirmava “Jo no ensenyo els meus alumnes, només els proporciono les 

condicions perquè puguin aprendre”. 

 

Precisament és això el que cal fer. Aconseguir proporcionar les condicions necessàries 

a l’escola, i a l’aula, perquè la codocència vagi prenent protagonisme amb coherència i 

rigorositat.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

COMPARTIM AULA. UNA EXPERIÈNCIA ENRIQUIDORA DE CODOCÈNCIA. 18 

 

6.  Referències Bibliogràfiques 
 
Delors, J. (1996) La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 

internacional sobre la educación para el siglo XXI. Madrid: Santillana/UNESCO.  
 
Departament d’Educació. Drecret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a 

l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.  
 
Suárez-Díaz, G. (2016) Co-enseñanza: concepciones y prácticas en profesores de una 

Facultad de Educacion en Perú. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 
18(1), p. 166-182. 

 
Lago, J.R.,& Onrubia, J.(2011) Un modelo de asesoramiento para la mejora de la 

prácticas educativas. Profesorado. Revista de currículum y formación del 
profesorado, 12, 1 (2008)  

 
Huguet, T. (2006). Aprendre  junts a  l’aula. Una  proposta inclusiva. Barcelona: Graó.  
 
Huguet, T. (2009) “El trabajo colaborativo entre el profesorado como estrategia para la 

inclusión”. A C. Giné; D. Duran; J. Font; E. Miquel (coord.) La educación  
inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado, pp. 81- 
94. Barcelona: Horsori. 

 
Ainscow, M (2001) Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias 

para mejorar las instituciones escolares. Madrid. Narcea 
 
Friend, Reising, i Cook (1993). Co-teaching: An overview of the past, a glimpse at the            

present, and considerations for the future. Preventing School Failure, 37, 6-10. 
 
Friend, M. and Cook, L. 2010. Interactions: Collaboration skills for school          

professionals, 6th ed.Columbus, OH: Merrill. 
 
Booth, T. i Ainscow, M. (2005). Índex per a la inclusió. Guia per a l’avaluació i millora de 

l’educació inclusiva. Barcelona: ICE-UB. 
 
Huguet, T. (2011). “El asesoramiento a la introducción de procesos de docencia  

Compartida”. A  Elena Martín, Javier  Onrubia (coords.). Orientación educativa. 
Un modelo de asesoramiento para la mejora de las prácticas educativas. Editorial 
GRAÓ, de IRIF, S.L. Ministerio de Educación, Secretaría General Técnica, 2011. 
 

Fernanda CoggiolaP., Henríquez Guerra V.A. El trabajo de la co-docencia para el 
aprendizaje de niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales en la 
Educación Básica. Tesis para Optar al Grado de Licenciatura en Educación. 
Enero, 2018 

 


