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Resum  

La societat del nostre país cada vegada és més diversa i això es reflexa a l’escola. Per 

això, els centres educatius també cada vegada són més diversos i han de pensar com 

atendre tot l’alumnat dins del marc de la inclusió. Per aquesta raó les escoles d’infantil i 

primària han de pensar en noves estratègies metodològiques per atendre tot l’alumnat. 

N’hi ha diferents i en aquest treball em centro en l’anàlisi d’un estratègia: la codocència. 

Aquesta és una estratègia metodològica universal des d’un enfocament educatiu en el 

qual dos docents treballen coactivament i coordinadament per ensenyar conjuntament 

a l’alumnat.  

Per tant, aquest treball de final de grau, pretén analitzar l’estratègia de la codocència com a 

estratègia per a la inclusió escolar en una escola en concret de la comarca d’Osona. Aquesta 

recerca m’ha permès conèixer quins són els seus punts forts i els seus punts febles a través de 

l’observació d’aquesta estratègia.  

Paraules clau: codocència, docència compartida, dos mestres dins l’aula, estratègia 

educativa, Inclusió, educació primària.  

 

Abstract  

The society of our country increasingly more diverse, and this is reflected in schools. As 

a result, schools are also becoming more diverse, requiring to think about how to assist 

all students within an inclusive framework. For this reason, kindergartens and primary 

schools need to conceive of new methodological strategies to help all students. There 

are different types, but in this paper, I will focus on the analysis of the coteaching 

strategy. This is a universal methodological strategy from an educational approach in 

which two teachers work coercively and in a coordinated way to teach students together. 

Therefore, this final project aims to analyze the strategy of co-teaching as a strategy for 

school inclusion in a specific school in the Osona region. This research has allowed me 

to know its strengths and weaknesses through the observation of this strategy. 

Key words: co-teaching/team teaching, two teachers in the same classe, education 

strategy, inclusion, primary school.  
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1. Introducció.  

El repte de l’educació inclusiva, no és només per les escoles, sinó que va més enllà. 

també pretén crear una societat inclusiva on totes les persones tenen els mateixos 

drets i les mateixes oportunitats independentment de les característiques individuals 

de cadascú. Tal com reconeix la UNESCO en els objectius de desenvolupament 

sostenible 2030, el quart objectiu estableix que cal garantir una educació inclusiva, 

equitativa, de qualitat i s’ha de promoure les oportunitats d’aprenentatge durant tota 

la vida per tothom.  

Des del 2017, la Generalitat de Catalunya també va aprovar el decret 150/2017, de 

17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 

inclusiu. És per això que cada vegada més escoles introdueixen en el si dels 

contextos generals, noves estratègies metodològiques per atendre tot l’alumnat. Una 

d’aquestes estratègies universals per a l’atenció educativa inclusiva, és la 

codocència, en la qual dos docents o més treballen conjuntament dins l’aula per 

atendre tots els infants.  

He decidit realitzar un anàlisi de la codocència a tres aules de cinquè de primària 

d’una escola de la comarca d’Osona, on utilitzen aquesta estratègia per atendre la 

diversitat. He escollit analitzar aquesta estratègia per conèixer-la més i perquè 

considero que és una bona estratègia universal, relativament fàcil d’aplicar i que 

aporta beneficis a tot l’alumnat però també aporta beneficis als docents i penso que 

és una estratègia poc utilitzada a dia d’avui.  

Cal fer una consideració prèvia. Aquest va ser un treball iniciat al setembre del 2019 

i durant el primer trimestre es va realitzar el disseny i e plantejament de tota la part 

pràctica. Aquesta, segons la planificació inicial s’havia de portar a terme durant el 

període de pràctiques intensives (gener a abril) però aquest es va veure interferit per 

l’estat d’alarma de la COVID-19. D’aquí doncs, que en alguns aspectes, la recerca 

ha hagut de reorientar-se i deixar en un pla de disseny, algunes de les tasques que 

tenia previstes i que no es van poder desenvolupar. Una d’elles són les observacions 

a l’aula. Per aquesta raó, vaig decidir afegir com a instrument de recollida de dades 

el meu diari de pràctiques, en la qual hi recullo alguns observacions directes que 

vaig fer dins l’aula en el seu moment.  

Per aquest motiu, en aquest treball m’he centrat en aprofundir què és la codocència, 

quins tipus hi ha i quines són les condicions i recomanacions que fan els autors i les 

autores de referència per poder dur a terme aquesta estratègia de manera 



7 
 

adequada, tot això ho trobareu a continuació en el primer punt del treball, el marc 

teòric. Seguidament, hi ha l’apartat del marc pràctic on exposo els objectius que m’he 

plantejat per realitzar aquest treball i explico com s’organitza el centre on he realitzat 

l’anàlisi. En aquest mateix apartat també explico la metodologia que he utilitzat per 

dur a terme aquest treball. La descripció de la meva investigació, les fases i 

temporització de la recerca i finalment els instruments de recollida de dades que he 

utilitzat per obtenir dades. A continuació, hi ha un apartat dedicat a les 

consideracions ètiques que he tingut en compte a l’hora de realitzar aquesta 

investigació.  

Finalment hi ha els apartats d'anàlisi i discussió on exposo els resultats que he 

obtingut i els relaciono amb el marc teòric. Seguidament, hi ha l'apartat on faig una 

proposa de millora en aquells aspectes que penso que es poden millorar tenint en 

compte els resultats i el marc teòric però també el context de l'escola. Per acabar hi 

ha l'apartat de conclusions i limitacions que m'he trobat a l'hora de realitzar l'estudi. 
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2. Marc Teòric  

A continuació, aquest apartat l'he dividit en dos subapartats. El primer fa referència a 

l'educació inclusiva, què vol dir educar en la inclusió i quin és el marc legislatiu d'aquest 

país respecte a l'educació inclusiva. El segon subapartat exposo què és la codocència, 

quins tipus de codocència hi ha, quines condicions calen per dur a terme una bona 

pràctica, quins avantatges i quines resistències presenta aquesta estratègia. En el 

mateix subapartat també hi ha un apartat de recomanacions d'activitats i suports que 

han de tenir en compte els docents a l'hora de planificar i organitzar la codocència.  

2.1 Educació inclusiva  

L’educació és un procés complex i dinàmic característic dels éssers humans, que 

esdevé possible mitjançant l’acció de dos elements: la capacitat d’influir en altres 

persones (educativitat) i la capacitat de rebre influències (educabilitat) com diu Pérez 

(2010). Tot i ser un procés complex, l’educació és un pilar fonamental a la nostra 

societat, és un element de cohesió social i cultural. Totes les persones tenen dret a una 

educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. Tal com reconeix la 

Declaració Universal dels Drets Humans a l’article 26: “Tota persona té dret a l’educació. 

L’educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental”. Aquest dret 

també queda recollit a l’article 2 del primer Protocol de Convenció Europea de Drets 

Humans i igualment al Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals de 

les Nacions Unides dins l’article 13. Aquest mateix dret també queda reconegut en el 

nostre país dins l’article 27 de la constitució espanyola juntament amb la LOE (Llei 

Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació), el primer article d’aquesta llei diu que el 

sistema educatiu espanyol està configurat amb els valors de la constitució, diu que 

s’inspira en els següents dos principis: el primer, la qualitat de l’educació per tot l’alumnat 

independentment de les seves condicions i circumstàncies. El segon principi és l’equitat, 

que garanteix la igualtat d’oportunitats pel ple desenvolupament de la personalitat a 

través de l’educació, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats que ajuden 

a superar qualsevol discriminació i l’accessibilitat universal a l’educació, i que actuï com 

element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, 

amb especial atenció a les que es deriven de qualsevol tipus de discapacitat. Pel que fa 

a Catalunya, la llei que recull el dret universal a l’educació és 12/2009, de 10 de juliol, 

d’educació de Catalunya  la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).   
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És per això, que l’escola com a institució educativa ha de poder oferir i garantir una 

educació inclusiva, una escola per a tothom. Com defineixen Pujolàs i Lago (2006 dins 

Departament d’Ensenyament 2015):  

Una escola inclusiva és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una 

escola que no exclou a ningú, perquè no hi ha diferents categories d’estudiants, només hi ha 

una sola categoria d’alumnes, sense cap mena d’adjectius, que - evidentment- són diferents. 

A l’escola inclusiva només hi ha alumnes, a seques, sense adjectius; no hi ha alumnes 

corrents i alumnes especials, sinó simplement alumnes, cadascú amb les pròpies 

característiques i necessitats. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal 

és que siguem diferents (afortunadament).  

         (Departament d’ensenyament, de l’escola inclusiva al sistema inclusiu (2015, p.8) 

 

El Departament d’Ensenyament (2015) va publicar un document anomenat De l’escola 

inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. On 

recullen un seguit d’orientacions per a docents i professionals d’atenció educativa dels 

centres d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria i dels 

serveis educatius. En aquest document també concreta quins haurien de ser els principis 

d’una escola per a tothom:  

 El reconeixement de la diversitat com un fet universal.  

 El sistema inclusiu com a l’única mirada possible per a donar resposta a tots 

els altres.  

 La personalització de l’aprenentatge perquè cada alumne pugui desenvolupar 

al màxim les seves potencialitats.  

 L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a dret a tots els alumnes i les alumnes 

a rebre una educació integral i amb expectatives d’èxit.  

 La participació i la corresponsabilitat per construir un projecte comú a partir del 

diàleg, la comunicació i el respecte.  

 La formació del professorat per promocionar oportunitats de creixement 

col·lectiu i per desenvolupar projectes educatius compartits.  

Una escola per a tothom requereix un canvi en la societat que ens envolta i polítiques 

educatives que vetllin perquè es produeixi aquest canvi tal com afirma Booth (2002):  

L’educació inclusiva està construïda per un cos de valors que impregna tant la cultura, 

com les polítiques educatives i les pràctiques d’ensenyament – aprenentatge que 

permeten assegurar que totes les persones, independentment del seu origen 

socioeconòmic i cultural i de les seves capacitats innates o adquirides, tinguin les 
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mateixes oportunitats d’aprenentatge en qualsevol context educatiu, alhora que es 

contribueix a generar societats més justes i equitatives. 

       Booth (2002, p. 15) 

A nivell europeu, diferents directrius europees i internacionals han començat establir 

iniciatives per crear polítiques educatives per garantir l’educació inclusiva, com ara l’ 

Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) 

que en la seva Declaració d’Incheon 2030 i dins el marc d’acció per a la implementació 

de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 4: Educació que estableix “Garantir 

una educació inclusiva, amb equitat, qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge 

permanent, per a tothom”. A la mateixa línia, la unió europea va crear Horitzó 2020: 

Objectius educatius per al 2020 (on estableixen una educació al llarg de la vida, 

promoure l’equitat, la cohesió social...).  

Pel que fa a Catalunya, un dels principis fonamentals del sistema educatiu català és la 

cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una escola per a tothom. L’atenció 

educativa de tots els alumnes i les alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva, 

aquest principi ha de quedar reflectit en el projecte educatiu de centre (PEC). Els 

projectes educatius de centre han de considerar els elements curriculars, metodològics 

i organitzatius per a la participació de tots els alumnes i les alumnes en els entorns 

escolars ordinaris, independentment de les seves condicions i capacitats segons 

estableix l’article 81 de la LEC: criteris d’organització pedagògica dels centres per a 

l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives específiques, ja que estableix que 

aquests criteris organitzatius de centre s’han de regir pel principi d’escola inclusiva.   

Per garantir l’atenció a la inclusió a tot l’alumnat el departament d’ensenyament 

conjuntament amb la Generalitat de Catalunya el 2017, va aprovar el Decret 150/2017, 

de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 

inclusiu. Aquest decret s’adreça atendre tot l’alumnat, ja que tots són subjectes de 

l’atenció educativa que regula aquest decret. A més a més, també regula l’atenció 

educativa en totes les etapes educatives i en cadascun dels ensenyaments, inclosa la 

transició a la vida adulta.  

El 2015 l’UNESCO va publicar un document anomenat Repensar l’educació. Vers un bé 

comú mundial? En el qual, parla d’adaptar-se als nous reptes culturals, socials, 

econòmics, científics i tecnològics del segle XXI, insta a replantejar-se el propòsit de 

l’educació i l’organització de l’aprenentatge, des d’una visió holística que superi les 

dicotomies tradicionals entre aspectes cognitius, emocionals i ètnics, i ens alerta del risc 

de posar tot l’èmfasi en els resultats dels processos educatius deixant de banda el 

procés d’aprenentatge. També recorda que l’educació reprodueix, o fins i  tot augmenta 
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les dificultats, però també pot servir per disminuir-les i dona importància a l’educació per 

conformar valors i actituds per viure junts i als mestres i educadors com agents de canvi. 

Així que aquest document, juntament amb el decret d’inclusió i altres estratègies 

europees el que pretenen és generar noves estratègies d’ensenyament - aprenentatge 

adaptades al món, a la societat en la qual ens ha tocat viure.  

Per generar noves estratègies d’ensenyament-aprenentatge és important conèixer com 

aprenent els infants. Masip i Rigol (2000) defineixen l’aprenentatge com una construcció 

personal que realitza l’estudiant gràcies a l’ajut que rep en interacció amb altres 

persones. Per aprendre construir significats cal l’aportació de la persona que aprèn, del 

seu interès i de la seva disponibilitat, dels seus coneixements previs i de la seva 

experiència. Però per aconseguir aquesta implicació personal cal un expert que sàpiga 

promoure-la, donant sentit a les tasques i compartint reptes, objectius i finalitats, que 

contribueixin al fet que l’alumnat es vegi capaç d’assolir-les i l’ajudi a millorar el 

coneixement que té de si mateix i que faciliti la comunicació i la interacció 

multidireccional (del professorat a l’alumnat i de l’alumnat entre ell) i la interacció social.   

(Com ens ho fem? Propostes per educar en la diversitat, p.17) 

Aquesta definició parteix del constructivisme, des d’aquesta concepció té en compte 

diferents factors per comprendre quin és el procés d’aprenentatge de l’infant. Aquesta 

concepció diferencia els factors intrapsicològics, que són tots aquells que fan referència 

a la persona: cognitius (intel·ligència, els esquemes mentals, la capacitat metacognitiva 

i les estratègies d’aprenentatge), els factors afectius, emocionals, motivacionals i 

relacionals. Els factors interpsicològics aquells que es construeixen en la interacció. Tots 

aquests aspectes són importants però no podem oblidar com diuen Masip i Rigol (2000) 

que tot aquest procés d’aprenentatge ha d’anar acompanyat per una persona experta 

que sàpiga donar sentit a tot el procés, per tant aquesta persona experta estarà 

ensenyant, des d’aquesta concepció s’entén ensenyar com ajudar a construir 

coneixement i a atribuir sentit a aquest coneixement, sense oblidar que aquesta ajuda 

ha de ser ajustada i contingent a la zona de desenvolupament proper de cada alumne/a. 

Aquest rol de persona experta a l’escola el durà a terme la mestra i/o el mestre, per això 

és important que coneguem com funciona tot aquest procés, ja que entenent tot aquest 

procés, podrem escollir determinades estratègies d’ensenyament-aprenentatge per tal 

de garantir l’atenció a la inclusió de tot l’alumnat que tinguem davant, i per tant, poder 

garantir una escola inclusiva, atenent la totalitat de les necessitats dels infants dins 

l’aula. 
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A les escoles hi ha molta diversitat d’alumnat, entenent la diversitat com el conjunt de 

diferències en una aula. La diversitat implica només el reconeixement i la constatació 

que els éssers humans són diferents entre ells/es. I aquestes diferencies vistes en el 

seu conjunt impliquen la diversitat. Tal com afirma Maalouf:  

“La diversitat en ella mateixa no és ni una benedicció ni una maledicció. És 

senzillament una realitat. El que importa és saber com viure junts”.  

Malouf (1949)  

 

El decret 150/2017 de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema educatiu inclusiu ens esmenta quins alumnes queden emprats pel marc legal. 

Segons aquest decret no pretén atendre només els alumnes amb algun tipus de 

necessitats específiques de suport educatiu (NESE) sinó que la seva intenció real és 

atendre a tot l’alumnat que forma part del sistema educatiu. Per això, les escoles s’han 

de plantejar un establiment de criteris per a l’organització dels centres, per tal d’oferir 

resposta a la totalitat de l’alumnat. Així doncs, les escoles han d’establir un seguit de 

mesures, entenent les mesures com aquelles accions i actuacions organitzades pels 

centres destinades a reduir les barreres d’accés a l’aprenentatge i la participació: facilitar 

el progrés de tot l’alumnat, prevenir les dificultats de l’aprenentatge, assegurar un millor 

ajustament entre les capacitats de l’alumnat i el context educatiu. També cal que 

estableixin un seguit de suports, entesos com aquells recursos personals, metodològics 

i materials, inclosos els tecnològics, els ajuts contextuals i comunitaris que els centres 

utilitzen per aconseguir que les mesures planificades siguin efectives i funcionals i que 

contribueixin a assolir l’èxit educatiu de tot l’alumnat. Aquests tipus de mesures i suports 

poden ser de tres tipus:  

Universals: accions i pràctiques, de caràcter educatiu, preventiu i proactiu: permeten 

flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionen estratègies per minimitzar les 

barreres d’accés, garanteixen l’aprenentatge significatiu, la convivència, el benestar i el 

compromís de tota la comunitat educativa. Aquest tipus de mesures i suports van 

dirigides a tot l’alumnat. Tal i com recull el decret, algunes d’aquestes poden ser:  

 Personalització dels aprenentatges son: DUA, ambients, espai racons, tallers, 

aprenentatge cooperatiu, treball per projectes, docència compartida, 

aprenentatges entre iguals, aprenentatge i servei, capses d’aprenentatge, classe 

invertida, suport digital. 

 Organització flexible del centre implica: agrupaments flexibles, participacions de 

les família amb comissions de treball, dinamitzadors de pati, mediadors de patis 
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o guaites, punt informació jove, tècniques de gestió aula, gamificació a l’aula, 

càrrecs, rutines.  

 Avaluació formativa i formadora; auto, coa valuacions mútues, portafolis, 

rúbriques, compatir objectius i criteris amb l’alumnat, mapes conceptuals... 

contractes de treball. 

  Processos d’acció tutorial i orientació: carta de compromís educatiu, entrevistes 

(alumnat/famílies) contractes de conducta, tutoria entre iguals, cohesió de grup, 

filosofia 3/18, mediació escolar, educació emocional, prevenció conflicte.  

 Altres estratègies.  

Addicionals: actuacions educatives que permeten ajustar la resposta educativa de forma 

flexible i temporal (focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés 

d’aprenentatge i desenvolupament personal que poden comprometre l’avenç personal i 

escolar). En aquest cas van dirigides als alumnes que tenen circumstàncies personals 

singulars o de vulnerabilitat.  

Intensius: són totes aquelles actuacions educatives extraordinàries adaptades a la 

singularitat dels alumnes amb NEE, que permeten ajustar la resposta educativa de 

forma transversal, amb una freqüència regular i sense límit de temporal.  

És per això, pel que fa als centres educatius també han de pensar en noves estratègies 

metodològiques per atendre la totalitat de l'alumnat de manera universal. Perquè l'escola 

ha d'atendre la diversitat en la seva totalitat, sense discriminar cap alumne/a, presentin 

necessitats educatives específiques o no, tot el nostre alumnat té les seves necessitats 

individuals d'aprenentatge, és per això que hem de vetllar perquè l'escola sigui inclusiva, 

sigui per a tothom. Hi ha diferents estratègies que permeten oferir atenció educativa 

inclusiva de manera universal, jo en aquest treball em centraré a desenvolupar 

l'estratègia de la codocència, com un possible suport estratègic de caràcter universal 

d'atendre la diversitat. La meva intenció és definir què vol dir codocència i quines 

condicions s'han de complir per poder parlar d'aquesta estratègia. 

2.2 La codocència  

Preàmbul conceptual  

Abans de començar a definir què és la codocència i quins factors ha de tenir per poder-

ne parlar, m’agradaria fer un petit aclariment. Des fa temps s’han utilitzat diferents noms 

per designar la mateixa estratègia com ara: desdoblament del professorat (Notó, 2000), 

codocència (Stainback, 2001) i docència compartida (Huguet, 2006) i suport dins l’aula.  

A més, en el nostre context educatiu també s’ha utilitzat la cotutoria. En relació aquests 

conceptes cal dir que dins del sistema educatiu es diferencien dues tasques pròpies de 
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l’exercici docent: impartir docència (A) i exercir la tutoria (C). Aquestes es troben 

recollides en la LLei 12/2009, del 10 de juliol, en Títol VIII. Del professorat i altres 

professionals dels centres Capítol I. Exercici de la professió docent Article 104. En 

concret la funció docent:  

1. Els mestres i els professors són els agents principals del procés educatiu en els 

centres.  

2. Els mestres i els professors tenen, entre altres, les funcions següents: 

A. Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries 

i els mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de 

les normes que regulen l’atribució docent. 

B. Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes.  

C. Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur 

aprenentatge.  

D. Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal 

dels alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral.  

E. Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-

hi en el procés educatiu.  

F. Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin 

encomanades.  

G. Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin 

encomanades. h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament 

continu dels processos d’ensenyament.  

H. Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora 

del recinte escolar, si són programades pels centres i són incloses en llur jornada 

laboral.  

I. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer 

i dominar com a eina metodològica.  

J. Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes 

irregulars, d’acord amb l’article 34.  

 

D’aquí, doncs que haguem de diferenciar tres grups diferents, en primer lloc, el 

desdoblament del professorat i la docència compartida. Aquest cas vinculades a la 

funció A, un segon grup vinculats a la cotutoria lligada a la funció C, tot i que estan molt 

interrelacionats però al mateix temps amb finalitats diferents. A més, en aquesta 

diversitat terminològica i, en el marc de la codocència també cal diferenciar un altre 

terme que és el suport dins l’aula. Aquest, actualment i com recull la Resolució de 20 de 

juny, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per 
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al curs 19/20, el poden exercir els mestres específicament assignats per aquesta tasca, 

o des d’una vessant més tècnica i especialitzada, els mestres d’educació especial en el 

marc de l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 

Depenent de qui exerceixi aquest rol de codocent, podrem parlar de suport generalista 

i que serà entès com una mesura universal. O bé, si aquest l’exerceix el mestre/a 

d’educació especial, passa a ser una mesura addicional en tant que atent a les 

necessitats d’un alumne/a o un grup d’alumnes concret.  

Aquest treball utilitza com a principal referent la codocència, tot i que, també incorpora 

les aportacions que s’han realitzat del suport dins l’aula. I s’ha descartat tot allò que feia 

més referència a la cotutoria. Tan a nivell teòric com objecte d’estudi.  

 

2.2.1 Concepte de codocència:  

Stainback (2001) defineix la codocència com una estratègia metodològica que 

s’emmarca dins les cultures i pràctiques col·laboratives i pot arribar a ser un bon recurs 

organitzatiu i metodològic per atendre les diverses necessitats de l’alumnat dins d’una 

mateixa aula. A la mateixa línia, Friend (2008 dins Basora 2019) que afirmen que  la 

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

ens ofereix les possibilitats de compartir la responsabilitat d’un mateix grup d’alumnat a 

la vegada que contribueix a abordar l’aprenentatge en el marc de l’escola inclusiva.  Però 

l’experiència d’aquests anys també 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, com afirma 

Teixidó (2008). Altres autors com Cook i Friend (1995) diuen que la codocència es 

produeix quan dos o més professionals ofereixen conjuntament un ensenyament a un 

grup d’estudiants diversos, barrejats i el grup d’estudiants es troba en un sol espai físic. 

Murawsky (2003) afirma que la codocència és quan dos o més educadors coplanifiquen, 

construeixen i coavaluen un grup d’estudiants amb diverses necessitats dins la mateixa 

aula. El que pretén la codocència és ser un enfocament educatiu en el qual dos mestres 

treballen coactivament i coordinadament per ensenyar conjuntament de manera 

acadèmica i conductual un grup d’estudiants en un entorn integrat (Bauwens, Houracade 

i Friend, 1989). Segons Suárez (2016) sosté que la codocència té tres components 

comuns: la coplanifcació, la construcció conjunta i 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 

docents han de poder treballar junts dins l’aula, interactuant amb l’alumnat i donant-los 

feedbacks quan calgui. A la mateixa línia Conderman (2012) afirma que la codocència 

permet als mestres compartir els seus coneixements i habilitats per crear ambients de 
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treball rigorosos però flexibles podent així adaptar-se a les necessitats d’aprenentatge 

de tot l’alumnat.   

Cook i Friend (2004) identifiquen sis models en funció de les tasques que desenvolupen 

els mestres a l’aula per tal de poder donar resposta a les necessitats de l’alumnat.  

2.2.2 Tipus de codocència:  

Segons Cook i Friend (2004) existeixen sis tipus de  de codocència segons com 

s’organitzin la sessió i es distribueixin els rols (imatge 1):  

  

.  

Imatge 1: Models de codocència segons Cook i Friend (2004)  
Font: Co-Teaching: Principles, Practices, and Pragmatics 

 

1. L’un ensenya i l’altre observa. Un dels avantatges de la codocència és que pots 

observar més detalladament l’alumnat i el seu procés d’aprenentatge. Amb aquest 

enfocament, per exemple, els dos mestres poden decidir amb antelació què observaran 
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específicament per així, el que està fent el rol d’observador/a pot recopilar informació 

mentre l’altre està explicant però això cal que prèviament acordin un sistema de recollida 

de dades conjunt. Després d’això, els dos mestres haurien d’analitzar la informació junts.   

2. Estació d’ensenyament. En aquest enfocament de la codocència, els mestres 

divideixen el contingut i els estudiants. A continuació, cada professor/a ensenya el 

contingut al grup i seguidament ho repeteix amb els altres grups. Si cal, una tercera 

estació (o més) podria donar l’ oportunitat a l’alumnat que treballin independentment.   

3. Ensenyament paral·lel.  De vegades, facilitaria molt l’aprenentatge de l’alumnat si 

tinguessin més supervisió del docent o més oportunitats de respondre. En 

l’ensenyament paral·lel, els professors/es fan al mateix a nivell d’ensenyament, però 

divideixen la classe en dos grups i ensenyen simultàniament.   

4. Ensenyament alternatiu. En la majoria de grups classe, de vegades hi ha algun 

alumne o alguna alumna que necessiten atenció per especialitzada. En aquest tipus 

d’ensenyament, un professor/a es fa responsable del grup gran mentre que l’altre 

treballa amb un grup més reduït.    

5. Ensenyament en equip. Des d’aquesta perspectiva, els dos mestres o les dues 

mestres desenvolupen el mateix rol al mateix temps. Alguns professors/es es refereixen 

això com tenir un cervell amb dos cossos. Altres ho anomenen ensenyament en equip. 

La majoria de codocents consideren que aquest enfocament és la forma més complexa 

però satisfactòria de la coeducació, però aquest enfocament també depèn molt més dels 

estils d’ensenyament dels mestres.  

6. L’un ensenya i l’altre dona suport als infants. Un segon enfocament de la 

codocència, és quan una persona pren el rol principal l’ensenyament, i n’és el 

responsable mentre que l’altre professional circula per l’aula proporcionant assistència 

a l’alumnat en funció de les necessitats que tinguin.    

Huguet (2006) dins el llibre Aprendre junts a l’aula explica el procés d’una escola que 

treballa amb aquesta estratègia. En aquest llibre diu que al principi d’utilitzar aquesta 

estratègia ho van començar a fer amb tutors (perquè són els docents que passen més 

hores amb els alumnes) que estaven predisposats però progressivament ho van anar 

estenent sense dificultat per tota l’escola, sempre respectant la diversitat de maneres de 

fer i negociant amb cada ensenyant el tipus de treball que calia dur a terme al llarg de 

les sessions. Els Mestres que tenen la responsabilitat de gestionat la classe, es poden 

arribar a sentir incòmodes pel fet que hi ha una altra persona, perquè tenien la sensació 

de ser observats i avaluats. Per evitar aquest inconvenient, s’aconsella anar a poc a poc 
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i procurar crear unes bones condicions per a la col·laboració un garantir un bon clima 

de treball constructiu i tranquil. És per això que Huguet ens proposa tres condicions.  

 

2.2.3 Condicions per desenvolupar la codocència  

Partint dels models proposats per Friend i Cook (2004), Huguet (2006) defensa que a 

part d'aquests models d'organització dins l'aula. Perquè la codocència funcioni s'han de 

tenir en compte els rols dels docents implicats en la intervenció educativa, tant el 

mestre/a curricular (tutor/a del grup) com del codocent. A més a més, ella també proposa 

quines implicacions hi ha d'haver per part dels ensenyants per tal de garantir una bona 

coordinació i així es pugui desenvolupar la codocència de manera adequada. Entre els 

ensenyants s'ha d'establir un seguit de condicions, per garantir una bona col·laboració. 

Perquè funcioni la codocència Huguet estableix que hi ha d'haver tres 

condicions perquè es produeixi una bona col·laboració: 

Confiança mútua: perquè dos mestres puguin treballar a l'aula, és necessari que hi hagi 

un marc de confiança i una bona relació que faci que tots dos se sentin bé i els sigui fàcil 

col·laborar en la tasca educativa. S'ha de viure el suport com una ajuda per al 

professorat i l'alumnat, mai com una fiscalització. El docent, que realitza el rol de 

mestre/a de suport (docent que no és tutor/a), sempre ha de ser molt respectuós i 

acceptar la diversitat que hi ha també entre els altres professionals. Si va amb la idea 

d'imposar determinades metodologies, és fàcil que sorgeixin problemes de relació i 

algunes resistències, sobretot a l'etapa inicial, per tal d'evitar aquestes és resistències 

és important que a poc a poc es construeixi un clima de confiança i respecte. De no 

crear-se aquest vincle de confiança mútua pot provocar malestar o incomoditat, en cas 

que així sigui, s'ha d'evitar que l'alumnat ho percebi. Per crear aquesta confiança hem 

d'aprendre a no caure en visions massa simplistes o lineals dels individus, a fi d'afavorir 

l'establiment de relacions positives que permetin treure a la llum el millor de cadascú de 

nosaltres com a docents. Com diu Huguet (2006): 

“Cada persona té un paper dins l’equip i la capacitat d’aportar-hi el seu 

gra de sorra per generar cultures acollidores i inclusives en les relacions 

entre les persones adultes del grup al qual pertany. Quan les mestres i 

els mestres es senten respectats i valorats, és més fàcil que es 

construeixin aquest tipus de vincle si relacions”. 

(Aprendre junts a l’aula, p.95)”.  

Sentir-se un més dins del grup: igual que l’alumnat, la necessitat de sentir-se inclòs a la 

dinàmica de l’aula no és una necessitat solament dels infants, els mestres i les mestres 
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de suport que entren a diferents classes per donar suport també se senten més o menys 

inclosos en la dinàmica de l’aula segons les actituds i les relacions que s’estableixen 

amb el tutor/a.  

Les comunicacions entre el professorat: generar espais de col·laboració i de 

comunicació entre els mestres que desenvolupen la codocència, això afavoreix la revisió 

crítica del que es realitza a l'aula i el contrast entre alternatives i propostes. El fet que hi 

hagi dos ensenyants genera més intensitat a l'hora d'aprendre i freqüència en la 

comunicació entre ells afirma Huguet (2006). Les converses formals i informals entre els 

dos ensenyants i amb la resta d'agents educatius implicats (altres mestres, famílies, 

altres professionals...) ajuden a conèixer millor l'alumnat, ja que permet mirar-lo des de 

diferents perspectives. Això permet construir una representació més real i ajustades dels 

infants que tenim davant i quines són les seves potencialitats. Per tal d'atendre la 

diversitat de l'aula, hem de conèixer bé els infants de la classe, això implica conèixer les 

seves capacitats i les seves dificultats. Com he dit abans, en tenir més d'una visió això 

permet obtenir visions més realistes sobre les possibilitats educatives. En tenir més 

possibilitats educatives i conèixer millor els infants això permet introduir canvis i millores 

a l'aula a l'hora d'ajudar els infants i disminuir les barreres i/o dificultats que puguin tenir 

aquests alumnes. 

Quan els suports es realitzen dins l’aula i dos mestres han de treballar conjuntament, 

poden sorgir algunes resistències com anomena Huguet (2006), aquestes moltes 

vegades seran causades per la falta del compliment d’algunes de les condicions de 

col·laboració comentades anteriorment. Les dues resistències que l’autora presenta 

són:  

Es per la relació més estreta amb l'escolar: amb això l'autora es refereix al fet que els 

mestres de suport que abans realitzaven el reforç fora l'aula i creaven un vincle més 

proper i intens ara pot ser que perdin protagonisme pel fet de ser dos mestres a l'aula, 

això dependrà de la relació de confiança i la comunicació que hi hagi entre ensenyants. 

Com que ara la seva tasca passa a ser de col·laboració i reforçar el paper del mestre 

curricular, pot ser que es converteixi en una acció més indirecta, i de vegades això pel 

metre/a de suport pot ser rebut com una pèrdua. És cert que el suport a fora és més 

directe i aparentment més eficaç a curt termini, però no ofereix oportunitats 

d'aprenentatge reals ni de desenvolupament autònom dels altres ensenyants implicats i 

perpetua una certa dependència entre l'alumne i el mestre/a, i no podem oblidar que 

l'ajuda que oferim als infants perquè construeixin el seu aprenentatge ha de ser ajustat 

i contingent. 
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Hi ha més necessitat de coordinació: aquest fet és imprescindible per garantir una bona 

codocència. Però també és cert que es pot viure com una sobrecàrrega, ja que requereix 

més coordinació i esforç de col·laboració. Això implica també planificar i organitzar les 

activitats que es durant a terme mentre siguin dos docents a l’aula i acordar les 

intervencions de cadascun d’ells.  

Huguet (2006) també explica que és molt important definir els rols de cada docent, hi ha 

el tutor o tutora del grup anomenat mestra curricular i qualsevol altre mestre/a que entri 

a donar suport, serà el codocent. En funció de com s'organitzin els docents podran oferir 

un tipus de suport o un altre. Tradicionalment, el tutor/a és qui s'encarregava de 

planificar i organitzar les sessions i les diferents activitats que es durien a terme sense 

tenir en compte el codocent. La funció del codocent era qui havia de procurar ajudar 

l'alumnat amb necessitats educatives tot adaptant-li les activitats que s'anaven fent al 

llarg de la sessió. Aquest solia tenir una intervenció força indirecte i molt focalitzada a 

determinats alumnes. En aquest aspecte, l'autora afirma que hi ha hagut un canvi de 

paradigma, ja que si la nostra intenció és utilitzar l'estratègia de la codocència com 

a estratègia per atendre la diversitat del tot s'ha de realitzar una bona planificació 

conjunta entre ensenyants, s'ha de realitzar una bona coplanificació per tal de ser 

conscients que volem que aprenguin els alumnes i les alumnes en cada sessió. Huguet 

afirma que les activitats que es plantegen han de seguir certs requisits i s'ha de planificar 

la sessió tenint en compte determinats criteris bàsics. Perd el sentit tenir l'oportunitat de 

ser dos docents a l'aula i que un no sàpiga ni el que s'ha de fer, per tant és vital que 

aquests dos es coordinin i s'organitzin. Pot ser útil tenir algun tipus de document en el 

qual quedi enregistrat els rols i les tasques que desenvoluparà cadascun d'ells com he 

dit anteriorment. És per això que Huguet en el seu llibre Aprendre junts a l'aula proposa 

un disseny d'un document anomenat "Full d'acords per a les sessions amb 

suport" ( veure annex 6) on ella suggereix omplir aquest full abans de cada sessió, en 

el qual els dos mestres han de coordinar-se en relació alguns aspectes com: 

 Acordar quin serà el seu rol en cada moment que siguin dos a l'aula.  

 Haurà d’informar en tot moment el mestre/a de suport de les activitats prèvies i 

posteriors relacionades amb la sessió, una altra raó del perquè la comunicació 

és vital entre aquests dos ensenyants per tal de garantir una bona pràctica de 

codocència.  

 Establir el tipus d’activitats i continguts a treballar. Tenint en compte quina 

organització es farà de l’espai i del grup d’alumnes, tenint en compte el tipus 

d’aprenentatge. 
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 Acordar el nivell de participació en la dinàmica de l’aula, en funció dels objectius 

que ens plantegem. Quin serà el nivell d’implicació en la planificació, l’execució 

i l’avaluació de l’alumnat.   

 Es recomana que no sempre el mestre de suport atengui els alumnes amb 

necessitats educatives, també cal que de vegades intercanviïn el rol de qui 

dirigeix la sessió, per tal que el tutor també pugui observar els alumnes. Així 

també pot observar les estratègies i dificultats que presenten els seus alumnes 

a l’hora de realitzar activitats.  

 Sempre s’ha de realitzar una valoració posterior de com ha anat i quins canvis 

s’han d’introduir per millorar el que no hagi funcionat.  

Aquest document ha de ser útil pels dos ensenyants perquè tots dos tinguin clara la 

planificació de la sessió, però també per prendre consciència que sempre hi ha i hi haurà 

moments o sessions en què serà difícil tenir en compte la planificació, atesa la inevitable 

necessitat d’improvisar que comporta la tasca educativa diària i els molts factors que 

entren en joc.  

La codocència implica permetre als docents intercanviar coneixements i habilitats per 

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

aules. Basora (2019 cita a Monge (2006), aquest diu que l'aprenentatge col·laboratiu, 

com la codocència, considera el diàleg, les interaccions positives i la cooperació com 

fonaments essencials de la seva finalitat, però, és la implicació de col·laboració de cada 

persona, la qual garanteix l'abast de les fites d'aprenentatge. També és important 

destacar la importància de la compatibilitat entre els i les docents. 

Teixidó (2008) proposa quins són els criteris que hauria de tenir en compte l’equip 

directiu a l’hora de formar equips de parelles de mestres per dur a terme una bona 

pràctica la codocència. Aquests criteris que proposa són: Continuar amb les parelles, 

consolidades, parelles mixtes, evitar les parelles que no tenen predisposició i 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), com he 

esmentat anteriorment.  
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2.2.4 Avantatges i desavantatges d’aquesta estratègia 

Fins ara, he parlat de què és la codocència i quines característiques i condicions ha de 

complir aquesta estratègia per garantir una docència compartida de qualitat que permet 

atendre la diversitat de l’aula. A continuació parlaré de quins avantatges aporta als 

alumnes i quins avantatges aporta als docents segons Folia i Lacruz (s.d) dins d’un marc 

educatiu inclusiu:  

Avantatges per l’alumnat: 

 Major atenció personalitzada: la presència de més d’un ensenyant afavoreix un 

major coneixement dels alumnes, una major capacitat de detectar-ne les 

diferències i, per tant, d’adaptar la resposta educativa. A més a més, en ser dos 

docents permet captar conèixer millor els infants i atendre’ls millor les necessitats 

individuals de cadascun d’ells i elles. A més a més, depèn de l’estructura 

organitzativa que utilitzem quan estiguem intervenint permet treballar en grups 

més reduïts afavorint un major impacte educatiu.  

 Aplicació de metodologies pedagògicament més útils: sense dubte, la presència 

de més d’un docent a l’aula afavoreix l’ús de noves metodologies basades en el 

descobriment, la cooperació, learning by doing, flipped classroom (classe 

invertida) totes elles de validesa didàctica i sovint difícils de posar en pràctica per 

la dificultat de ser un sol mestre a l’aula.  

 Comunicació diferenciada: més d’un docent vol dir que hi ha més d’una manera 

de comunicar les coses, de transmetre la informació, generar espais 

d’aprenentatge (evidentment ben planificats), això també permet enfocar les 

coses des de diferents punts de vista.  

 Major ritme de treball a l’aula: en ser dos mestres, elimina temps de preparació 

d’activitats dins l’aula, temps destinat a aspectes no interessants per a la majoria 

del grup. Quant els docents estan ben coordinats, augmenta l’atenció de 

l’alumnat i el temps útil dedicat a l’aprenentatge. El temps que es dedica a 

l’alumnat també és de major qualitat.  

 Objectivitat en l’avaluació dels alumnes: de la mateixa manera que la presència 

de més d’un docent millora la resposta educativa a les necessitats de l’alumnat, 

també en millora l’avaluació sent més objectiva. En ser dos permet observar i 

avaluar l’alumnat des de dues perspectives això fa que es redueixin els errors o 

bé aprofundir en determinades valoracions.  

Avantatges pels docents: 
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A part de l'impacte directe sobre els alumnes, la codocència aporta avantatges 

també pels docents. L'ús d'aquesta estratègia, per una banda afavoreix que els 

mestres estiguin en constant reciclatge i aprenentatge, i per altra banda, afavoreix 

el seu benestar personal i de l'altra, sempre quan les parelles que s'estableixin 

compleixin les condicions que exposa Huguet (2006), tinguin confiança mútua, totes 

dues se sentin part del grup i tinguin una bona comunicació entre elles. Per tant, 

aquests autors, Folia i Lacruz (s.d) diferencien tres avantatges entre docents: 

 Possibilitat d’aprendre de l’altre: veure la pràctica del company/a i incorporar-ne 

alguns aspectes és enriquidor per qualsevol professional. És un exemple clar i 

engrescador de gestió de coneixement entre professionals que fan una mateixa 

feina, és una eina potent de reciclatge professional. A més, els autors, 

consideren que a través d’aquesta estratègia fins i tot aquells docents més 

resistents el canvi, acabin innovant de manera més discreta.  

 Oportunitat per a una pràctica reflexiva: és una clara oportunitat per a una 

pràctica reflexiva i va molt lligada a la conseqüència anterior. Poder compartir la 

docència permet reflexionar sistemàticament i metòdicament sobre la mateixa 

acció docent, per tal d'optimar-la i millorar en aquells aspectes que pensis que et 

cal. És una capacitat necessària per a professionals que no poden aplicar 

tècniques i/o fórmules apreses. La codocència per tal que sigui útil i el màxim de 

profitosa cal que vagi acompanyada d'una anàlisi per part dels docents implicats 

 Foment del treball en equip: malgrat que un docent no treballa sol, ho fa a partir 

d'un projecte educatiu consensuat, en coordinació amb altres docents i en un 

context que segueix una mateixa línia pedagògica, la seva acció a l'aula és sovint 

solitària, i la seva sensació és de soledat. En canvi, compartir aula, per tant, 

preparació prèvia i avaluació posterior, amb altres docents multiplica la vivència 

del treball en equip i la motivació dels docents per tal que tinguin experiències 

de major satisfacció per a un professional. 

A la mateixa línia Huguet i Lázaro (2018) afirmen que la docència compartida (DC) 

esdevé una estratègia potent per l’aprenentatge entre docents i per la millora 

professional i de l’acció educativa en el centre, com també de l’atenció a la diversitat de 

l’alumnat. Totes dues defensen que en la docència compartida pot ser entesa des de 

dos vessants: com a mecanisme de formació del professorat (Durant i Miquel, 2006) i 

per poder atendre millor la diversitat de l’alumnat:  

Com a mecanisme d’atenció a l’alumnat (Duran i Miquel, 2006; Huguet, 2006 i 2009), fa 

possible que l’ajut estigui a disposició de tot l’alumnat i que es pugui atendre la diversitat 
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de necessitats dins la mateixa aula. Facilita l’avaluació i la compartició de les necessitats 

dels infants i la decisió més ràpida sobre quin és el tipus de suport més adient en cada 

moment.  

Com a mecanisme d’aprenentatge entre docents, la DC ofereix la possibilitat de 

compartir i d’elaborar metodologies de treball i/o materials nous, aprendre l’un de l’altre 

tot compartint diferents estils d’ensenyament, de relació amb l’alumnat i maneres de 

gestionar el grup, compartir l’avaluació i el seguiment dels nois i noies des d’una 

perspectiva més educativa i psicopedagògica i oferir-se suport mutu davant de les 

dificultats, la qual cosa afavorirà una gestió i un clima de l’aula millors. 

Totes dues autores afirmen que segons el model de codocència que es dugui a terme 

hi haurà uns o altres avantatges. Alguns d’aquests avantatges queden recollits en un 

vídeo1 anomenat Docència compartida: Aprenentatge docent entre iguals per a l’atenció 

a la diversitat. En aquest vídeo apareixen diferents docents explicant alguns avantatges 

derivats de l’ús de cada model.  

2.2.5 Elements de la planificació  

Per planificar les activitats i l’organització de la docència compartida cal tenir en compte:  

a) Activitats  
A les sessions que hi ha dos docents i es pot desenvolupar la docència compartida, es 

solen prioritzar uns continguts determinats i es realitza un cert tipus d’activitats que 

afavoreixen l’atenció inclusiva. Huguet (2006) proposa algunes recomanacions a tenir 

en compte a l’hora de planificar i organitzar les sessions, aquests criteris també els han 

seleccionats altres autors com Ainscow (2004), Pujolàs (2003) i Stainback (2004). Els 

criteris a tenir en compte són:  

Evitar proposar activitats de gran grup o activitats on el docent porta el pes de l’activitat, 

perquè amb un docent ja n’hi hauria prou.  

Proposar activitats on hi hagi interacció i feina conjunta entre companys/es perquè es 

puguin confrontar els diferents punts de vista i s’ajudin entre ells/es. Les diferents 

tasques que el grup ha de dur a terme, es poden distribuir segons les capacitats i els 

interessos de l’alumnat, si hi ha un alumne amb més dificultats es pot adequar la seva 

                                                           
1 Duran, D,. Oller, M., i Huguet, T. (Coords.). (2018, 21 de juny). Docència compartida: Aprenentatge docent 

entre iguals per a l’atenció a la diversitat [Vídeo]. Bellaterra: GRAI (UAB)-ARMIF. 
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part a les seves possibilitats, de manera que col·labori en el producte comú i enriqueixi 

el treball del grup com un més.  

Cal organitzar l’aula de manera que s’afavoreixi una certa flexibilitat a l’hora de poder 

agrupar l’alumnat. L’organització de l’espai és important i cal parlar-ne entre els dos 

mestres per afavorir la interacció entre l’alumnat i amb el professorat. Depenent de 

l’activitat que es plantegi, es poden ajuntar alguns infants o bé modificar la distribució de 

les taules. Es convenient que hi hagi flexibilitat i varietat de situacions interactives entre 

els alumnes.  

Proposar activitats obertes que permetin establir nivells diferents de resolució i de 

complexitat. Aquestes han d’ estar adaptades a les necessitats dels diferents alumnes 

per tant poden ser més senzilles o més complexes, en funció de la necessitat.  

Proposar activitats en les quals els nens i les nenes, concretament aquells que puguin 

tenir dificultats, puguin tenir l’èxit igual que la resta. Això farà que s’impliquin i sentin que 

formen part del grup. De vegades cal coordinació prèvia amb l’alumne perquè així sigui.  

Preparar pautes o graelles d’autoavaluació per tal que els mateixos alumnes puguin 

valorar què saben i què no saben. Cal promoure moments de conversa entre professor 

i alumnes i entre iguals perquè s’adonin què fan per aprendre, què els costa més i que 

es puguin pactar activitats o materials de reforç adaptats a cada alumne/a.  

A més dels criteris descrits anteriorment, Huguet (2006) també dóna importància a com 

ha de ser la intervenció educativa dins l’aula per afavorir l’aprenentatge i la participació 

de tot l’alumnat. Per això, l’autora també proposa un seguit d’aspectes a tenir en compte 

al començament de l’activitat, durant l’activitat i al final de l’activitat. Aquests aspectes 

els han de tenir clar els dos docents que realitzin la codocència. Els aspectes que cal 

tenir en compte són:  

Al començament de l’activitat: 

- Explicar els objectius d’aprenentatge. Intentant que els alumnes entenguin 

perquè és important fer aquell aprenentatge i que comprenguin quin sentit i quina 

funcionalitat tindrà per ells/es a les seves vides.  

- Presentar l’activitat amb claredat, els passos que caldrà seguir i com ho han de 

fer. I abans de seguir, resoldre dubtes que puguin tenir.  

- Afavorir que l’infant aprengui escoltar i entendre les consignes.  

- Activar els coneixements previs de l’alumnat i la seva participació.  

- Proposar activitats amb nivells de diferents dificultats i mitjançant diferents tipus 

d’ajuda.  
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Durant l’activitat:  

- Animar a tot l’alumnat i especialment els que tenen dificultats i mostrar-los que 

confiem en ells i elles i les seves possibilitats.  

- Fomentar i potenciar estratègies de col·laboració i ajut entre alumnes. Creant 

relacions de col·laboració i cooperació.  

- Ajudar perquè s’estableixin relacions d’ajuda entre alumnes (que sàpiguen 

demanar ajuda quan sigui necessari i saber donar ajuda ajustada i contingent).  

- Afavorir el contrast entre punts de vista.  

- Fomentar l’experiència d’èxit a l’aula: que tot l’alumnat participi en les activitats 

proposades i que tothom se’n pugui sortir graduat el nivell d’exigència i de 

dificultat. Tenir en compte que els alumnes els infants amb més barreres per a 

l’aprenentatge també puguin viure aquestes experiències d’èxit, per això cal 

conèixer bé els infants i saber quines són les seves habilitats i capacitats.  

- Proporcionar i oferir ajudes diferents.  

- Proposar estratègies de treball i autonomia dins l’aula ordinària: realitzar càrrecs, 

que puguin consultar material... 

- Utilitzar diferents materials de suport: suports visuals (vídeos, fotos, llibres, 

revistes...), observacions (sortides, excursions, experiments...), suports orals 

(àudios, ràdio...), materials per manipular, construir, tocar, experimentar....  

- Ajudar a l’alumnat a anar-se autoavaluant els aprenentatges realitzats i les seves 

- dificultats, oferir-li estratègies per resoldre les seves dificultats i com pot 

millorar.  

- Realitzar avaluació formativa, parlar amb els infants a mesura que desenvolupen 

l’activitat. Com a mestres en aquesta situació hem de ser capaços de tenir una 

actitud d’observació i sensibilitat pel que fan o pel que diuen. Aquest moment és 

important perquè ens permetrà conèixer més l’infant i definir quina és la seva 

zona de desenvolupament potencial (ZDP). Això és important perquè sabrem 

com ajustar l’ajuda perquè sigui ajustada i contingent per cada infant.  

- Promoure la utilització autònoma dels coneixements que aprenen. Donar-los 

l’oportunitat perquè posin en joc els seus aprenentatges.  

Final de l’activitat  

- Afavorir la reflexió, què estan aprenent, posar en joc la seva capacitat 

metacognitiva, què saben i què no saben, que volen saber i el què els costa 

aprendre.  
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- Realitzar algunes vegades activitats d’avaluació final, comparant-les amb les de 

les avaluacions inicials amb l’alumnat. Per saber què han après, amb què han 

millorat i decidir si calen quins materials de suport els oferim per millorar.  

A part de tenir en compte aquests aspectes a l’hora de dur a terme les activitats també 

hem de tenir presents que quan realitzem docència compartida, els docents poden 

organitzar-se de diferents maneres per oferir determinats suports a l’alumnat.  

b) Tipus de suport 

Huguet (2006) presenta el quadre 1, en aquest quadre hi ha diferents tipus de suport  

que es poden fer dins l’aula. Hi ha diversos nivells d’ajut que es poden realitzar per 

adaptar-se a la metodologia i a la manera de fer de l’ensenyant curricular. S’hi estableix 

una certa gradació, que va des d’intervencions de suport que es poden fer en moments 

inicials, les quals impliquen poca coordinació entre mestres fins a modalitats de treball 

cooperatiu dels dos ensenyants dins l’aula, sigui perquè es produeix un intercanvi 

temporal de rols respectius o perquè es condueixen les activitats entre tots dos, amb la 

qual cosa es formen la interacció entre el professorat i amb l’alumnat. 
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Tipus de suport amb dos mestres a l’aula   

Nivells Tipus de suport Intervencions dels mestres Oportunitats de la mesura Implicacions per la coordinació. 

1 Oferir ajuda a un 

alumne i seure 

al seu costat  

El mestre de suport va ajudant l’infant a fer les 

tasques proposades  a classe. Si cal, n’hi ha 

algunes que les adapta sobre la marxa. Va 

motivant-lo, procurant que treballi i que estigui 

concentrat en el que ha de fer.  

El mestre curricular és qui ha planificat la classe i 

la condueix.  

Més adequat amb alumnes amb 

discapacitats importants que 

requereixen acompanyament quasi 

constant. També quan hi ha altres 

mestres de suport, auxiliars o 

vetlladors/es.  

Gairebé no cal coordinació. És important 

conèixer el contingut de les sessions i 

haver pactat amb la mestra o el mestre que 

porta la classe el tipus d’intervencions i 

l’organització de l’espai. Entre els dos 

docents, es fan comentaris durant la 

classe i valoracions quan s’acaba.  

2 Oferir ajuda a un 

alumne 

augmentat 

progressivament 

la distància amb 

ell  

El mestre de suport ajuda un alumne sense seure 

al seu costat, apropant-s’hi  i allunyant-se’n i 

ajudant-se uns altres més puntualment. Entra a 

l’aula per a aquell alumne i procura que treballi 

també quan ell no és al seu costat, per fomentar 

la seva autonomia en la feina que ha de realitzar.  

Adequar per anar afavorint 

l’autonomia de l’escolar dins l’aula. 

Millor si també pot ajudar uns altres 

infants.  

Requereix poca coordinació.  

Coneixement dels continguts.  

Comentaris durant la classe i valoracions 

quan s’acaba.  

3 S’agrupen 

temporalment 

uns alumnes 

dins l’aula  

El mestre de suport o el curricular treballen amb 

un petit grup una estona o tota la sessió dins 

l’aula.  

L’adaptació pot ser només en relació amb el tipus 

i el grau de l’ajuda educativa o es realitzen 

activitats adaptades per treballar els mateixos 

continguts de la classe.  

 

Interessant en certs moments o en 

certes activitats que han de ser més 

diferenciades i en les quals certs 

alumnes necessiten més ajuda. Més 

freqüent en certes activitats de 

matemàtiques. És oportú que hi hagi 

flexibilitat per moure els grups segons 

l’activitat i que no s’apleguin sempre 

els mateixos grups.  

Coordinació per acordar el sentit de les 

adaptacions de l’activitat al grup: si són 

només segons el tipus i el grau d’ajut o si 

cal modificar-ne els materials i les 

propostes didàctiques.  

En cas que s’adaptin les activitats, cal 

acordar qui les prepara o si es farà 

conjuntament. És important que els dos 

mestres   comparteixin el sentit i els 

objectius del treball que es realitza a l’aula.  
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Sempre que es pugui, és millor que 

els grups siguin heterogenis. Aquest 

nivell permet que la tutora o tutor 

conegui millor els alumnes i les seves 

dificultats.  

4 El mestre de 

suport es va 

movent per 

l’aula i va 

ajudant tots els 

alumnes 

Els dos mestres van voltant per la classe i 

treballant amb l’alumnat i amb els grups quan ho 

necessitin.  

La mesura és positiva, però requereix 

bona comunicació i relació entre els 

docents.  

Més fàcil quan no hi ha alumnes que 

són molt dependents.  

Cal preveure i acordar quins infants 

són susceptibles de ser més 

observats i de rebre més suport, 

sobretot quan els costa demanar 

ajuda i poden passar desapercebuts.  

Requereix que els dos mestres 

comparteixin el sentit i els objectius de les 

activitats.  

Cal que hi hagi coordinació i que es 

coneguin bé els alumnes i les alumnes del 

grup.  

Són importants les retroaccions puntuals 

durant la classe i la valoració posterior feta 

més a fons.  

Cal compartir els criteris d’avaluació.  

5 Treball en grups 

heterogenis, 

treball 

cooperatiu.  

Els alumnes estan distribuïts en equips 

heterogenis. El mestre de suport es fa càrrec de 

l’ajut a algun grup o grups i el mestre curricular a 

altres.  

Interessant per fomentar la inclusió i 

la cooperació entre alumnes. Sobretot 

adequada per fer cert tipus d’activitats 

en grup i treball cooperatiu. Projectes 

o treballs concrets en grup.  

Els dos mestres han de compartir el sentit 

i els objectius de les activitats i els criteris 

d’intervenció.  

Preveure el tipus de tasques que poden 

realitzar els infants amb més dificultats.  

Pactar el tipus d’intervencions. És 

necessari observar els infants i cal una 

mica de temps per valorar la sessió 

després que hagi tingut lloc.  
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6 Els dos mestres 

porten l’activitat 

conjuntament i 

dirigeixen el 

grup junts  

Un mestre hi introdueix l’activitat, però aviat tots 

dos van fent aportacions, suggeriments i 

comentaris per enriquir-la.  

S’anima a l’alumnat a participar-hi activament, ja 

que el mateix model d’ensenyament és 

participatiu i obert.  

Positiva per als alumnes, ja que 

s’enriqueixen l’activitat amb les 

diferents aportacions i punts de vista. 

Cal una entesa molt bona entre el 

professorat, confiança mútua i diàleg 

permanent per anar reajustant les 

intervencions.  

Adequada en tota mena d’activitats i 

especialment per treballar temes 

socials i d’actualitat. Debats sobre 

valors, actituds i normes.  

Els alumnes veuen models oberts de 

relació i treball.   

S’ha preparat l’activitat conjuntament, 

conèixer.ne bé els continguts i acordar el 

tipus d’intervencions que cal fer-hi 

(incitació a reflexionar, expressió de 

dubtes, activació de la incitativa...)  

Requereix una col·laboració fàcil i una 

relació fluida, més temps de coordinació i 

sobretot una complicitat important.  

7 El mestre de 

suport porta 

l’activitat  

El mestre de suport condueix l’activitat i el tutor 

ajuda els qui ho necessiten més o el grup en 

general.  

Permet que el tutor o mestre 

curricular 

pugui observar i estar 

més al costat de l’alumnat que 

vol conèixer més. Facilita que 

provi els tipus d’ajut que afavoreixen 

el seu aprenentatge. . Adequada 

també per introduir 

continguts o activitats en les 

quals el mestre de suport pot 

promoure innovacions o estratègies 

És necessari compartir el sentit i 

els objectius de les activitats. . La 

coordinació depèn de la periodicitat 

d’aquestes sessions; si 

són més puntuals, poden no requerir 

tanta coordinació i el pes 

el porta més el mestre de suport, 

però, si són periòdiques, cal més 

coordinació i compartir els criteris 

d’intervenció respectius. 
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metodològiques determinades 

(modelatge). . Positiva de cara a 

l’alumnat, ja 

que veuen els dos mestres més 

com a iguals.  

8 El mestre de 

suport prepara 

material per fer a 

la classe de 

suport porta 

l’activitat.  

El mestre de suport prepara material 

per a quan el mestre curricular 

o el tutor està sol a l’aula 

amb tot el grup. 

En funció dels acords de centre, de 

les competències i del temps que 

tenen els diferents ensenyants 

per preparar el material.  

Adequada quan el mestre curricular 

necessita ajuda per adaptar 

les activitats. Millor si 

progressivament es pot fer de 

manera compartida. 

Cal que els dos mestres comparteixin 

el sentit i els objectius de les activitats.  

Cal que el mestre de suport conegui 

les activitats i els materials 

de l’aula. 

És important convocar reunions 

de valoració periòdiques i fer-ne 

el seguiment. 

Quadre 1: Organització de la codocència: tipus de suport amb dos mestres a l’aula 

Font: Huguet (2006) Aprendre junts (112-115) 
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Amb tot i considerat tot aquest marc teòric, passem a descriure el què ha estat l’anàlisi 

pràctic d’un realitat educativa en la qual s’aplica la codocència.  En els apartats que 

segueixen a continuació es dona pas a la segona part del treball: la part pràctica.  

3. Marc pràctic  

Aquest apartat del marc pràctic l’he dividit en diferents subapartats. El primer subapartat 

és el dels objectius que m’he plantejat per aquest treball. Seguidament, el següent 

subapartat és el de la metodologia, on hi ha la descripció del tipus d’estudi de recerca 

que he dut a terme i les fases en les quals ho duré a terme. Un altre dels apartats és el 

que hi ha tots els instruments de recollida de dades: l’observació, diari de camp i les 

entrevistes que he plantejat per poder obtenir dades.   

3.1 Objectius generals i específics 

L’objectiu general és analitzar l’estratègia de la codocència com a estratègia per 

a la inclusió escolar a través de i l’observació a tres aules de cinquè d’una escola 

de la comarca d’Osona. A partir de l’anàlisi realitzar una proposta de millora en 

aquells aspectes que calgui per tal de millorar aquesta estratègia per atendre la 

diversitat de l’alumnat. 

Els objectius específics són els següents: 

1. Identificar les accions de planificació i coordinació que els docents porten a 

terme abans, durant i després de l’ús de la codocència.  

2. Analitzar de quina manera s’organitzen els docents i quins són els seus rols 

i les seves funcions dins l’aula.  

2.1. Tipologia d’activitats que utilitzen durant la docència compartida.  

3. Identificar els punts forts i els que s’haurien de millorar per dur a terme una 

adequada codocència en termes d’inclusió escolar.  

4. Elaborar una proposta de millora (en base a aquesta escola) i també sumant 

al marc teòric. 

3.2 Metodologia  

3.2.1 Descripció del tipus d’estudi  

Segons un document no publicat del seminari d’investigació de la 

Universitat de Vic, la metodologia d’aquesta investigació és qualitativa. 

Concretament parteix del paradigma interpretatiu, ja que el meu estudi 

consisteix en analitzar com es desenvolupa la codocència en tres aules 

concretes de primària i com ho viuen els docents implicats. L’objectiu de la 

recerca és comprendre i interpretar la realitat que analitzaré i comprendre els 
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significats, percepcions i accions de les persones implicades per això és un 

estudi de cas, ja que em centro analitzar una realitat concreta.  

“L’estudi de cas és una estratègia d’investigació dirigida a 

comprendre les dinàmiques presents en contextos singulars, i tant 

es podria tractar de l’estudi d’un únic cas com de varis (múltiple), 

combinant diversos mètodes per a la recollida de dades amb la 

finalitat de descriure, verificar o generar teoria.” 

(Martínez Carazo,2006) 

Per obtenir dades de la part pràctica he decidit realitzar un seguit 

d’observacions i d’entrevistes. També he revisat els documents de centre per 

tal d’obtenir el màxim d’informació possible per poder realitzar un anàlisi al 

màxim d’acurat possible.  

 

3.2.2 Fases i temporització  de la recerca  

Fase 1: Disseny i posada en marxa del treball  

 Tasques 

Juny 2019  Proposta general del tema a investigar: la codocència.  

Novembre 2019  Assignació de la tutora de TFG.  

Novembre a  

desembre 2019 

- Definir esquema general del projecte.  

- Dissenyar instrument: observació.  

- Fer les autoritzacions de consentiment.  

Desembre 2019  i 

gener 2020  

- Primers contactes amb els centres.  

- Recollida de bibliografia.  

- Estructuració marc teòric. Revisió marc normatiu 

- Trobada amb la tutora: marc teòric i estructuració del treball 

(índex).  
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Fase 2: Desenvolupament  

 Tasques 

Gener a febrer 

2020   

- Primer contacte amb el centre.  

Març a Abril 

2020  

- Observacions a les hores de cotutoria a les diferents aules de 

cinquè.  

- 13 de març confinament per tant redissenyar com fer la part 

pràctica. En comptes d’observar decideixo fer entrevistes.  

- Disseny d’instrument d’investigació: entrevista.  

- Finalització del marc teòric.  

 

Fase 3: Anàlisi de dades i conclusions  

 Tasques 

Abril a Maig 2020   - Fer les entrevistes a la directora, a les tutores i els 

mestres de suport a través de videoconferència.  

- Transcripció de les entrevistes  

 - Anàlisi de les entrevistes.  

- Conclusions i discussió en funció dels resultats 

obtinguts.  

- Proposta de millora tenint en compte el marc teòric.   

- Limitacions a l’hora de fer el treball.  

  



35 
 

 

3.2.3 Instruments de recollida de dades  

Per tècnica de recerca s’entenen les estratègies o mètodes emprats per a obtenir 

informació. Posteriorment podem analitzar la informació obtinguda i si s’escau es pot fer 

una proposta de millora del tema que haguem volgut obtenir informació. Hi ha diferents 

tècniques de recerca, algunes d’elles són l’entrevista, el qüestionari i l’ observació, se’n 

utilitza una o altra depenen de l’objectiu que ens haguem plantejat i depenent també de 

què i quina informació en volem obtenir. És molt important tenir en compte que el que 

dóna valor a la informació obtinguda és el procediment i la rigorositat amb que 

l’investigador afronta la recerca. Com manipula i interpreta les dades obtingudes i l’ús 

que en fa, d’aquest aspecte en parlarem més endavant. Definició i descripció de la 

tècnica basada en l’evidència. 

En aquest cas, una de les tècniques que he utilitzat pel meu treball de final de grau és 

l’observació participant, consisteix en observar al mateix temps que es participa en les 

activitats pròpies del grup que s’està investigant. La participació a la vida quotidiana de 

la comunitat permet observar la realitat social en el seu conjunt. Aquesta tècnica es 

recolza en la idea que per poder captar la realitat des del punt de vista dels 

protagonistes, l’investigador/a ha de conviure, compartir, acompanyar el grup en totes 

les situacions quotidianes que conformen aquesta realitat (Palou, 2014). 

Palou cita a Del Rincón (1995) que senyala un seguit de qüestions que s’han de tenir en 

comte a l’hora de planificar una observació, com ara:  

1. Què investigar?  

2. Definició del problema 

3. Com observar?  

4. Modalitat d’observació  

5. On observar? Escenari  

6. Què observar? Enfocament i “alcance”  

7. Quan observar? Temporalització  

8. Com registrar? Tècniques de registre  

9. Com analitzar? Tècniques d’anàlisi 

 Hi ha diferents sistemes de registre possibles, dos dels més utilitzats són:  

- El diari: és un sistema de registre de la situació natural que recull la visió (interpretació) 

de la realitat des de la perspectiva de l’observador.  
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- Les notes de camp: són el registre d’observació narratiu més utilitzat en la observació 

participant. Consisteix en una descripció-narració dels fets esdevinguts en una situació 

natural. En es notes personals, relacions amb el marc teòric i notes descriptives. 

En el meu cas, he dissenyat un full de registre, per tant considero que he utilitzat el 

sistema de registre de diari, ja que cada dia que s’ha realitzat docència compartida 

durant els mesos de març i abril ho he registrat per tal d’obtenir dades pel posterior 

anàlisi.   

  3.2.3.1 L’observació  

Tenint en compte tots aquests elements teòrics, he escollit l’observació com a tècnica 

de recollida de dades perquè la meva intenció és observar en un entorn natural i ordinari 

com es realitza la codocència dins l’aula. Concretament també m’he fixat en quina 

relació s’estableix entre els mestres dins l’aula, quin és el paper de cada docent, quina 

relació s’estableix entre cada un dels mestres amb l’alumnat (tenen alguna preferència? 

Els hi és indiferent?) i si varien el tipus d’activitats que realitzen sent un docent o sent 

dos.  

Per observar tot això, ho he fet al llarg de la meva estada de pràctiques intensives, a les 

hores que fan codocència. Un dels avantatges de l’observació és que em permet fixar-

me amb els elements concrets que m’he plantejat amb més profunditat, en canvi un dels 

inconvenients és que dependrà de mi, per tant he d’anar amb compte amb la 

subjectivitat. També és important que delimiti l’observació adequadament per centrar 

l’observació. 

L’observació és un procés de seguiment de certes conductes que requereix instruments 

que ajuden a enregistrar les dades d’una manera organitzada, pot ser de dos tipus, 

sistemàtica o asitemàtica. En el meu cas, pels objectius que m’he marcat és una 

observació sistemàtica, ja que pretenc determinar comportaments i el context que he 

d’observar. Per tal d’organitzar les situacions que vull observar he dissenyat una graella 

amb els diferents ítems que vull observar, veure annex 1. D’aquesta manera puc recollir 

les dades i crear un sistema de registre.  

Finalment degut a la situació de la COVID-19 no vaig poder dur a terme l’observació tal 

i com tenia previst. Tot i així per tal d’obtenir alguna dada a través de l’observació directe, 

he utilitzat algunes anotacions meves del diari de pràctiques. D’aquesta manera també 

n’he pogut extreure alguna informació i analitzar-la.  
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  3.2.3.3 L’entrevista  

L’entrevista és una tècnica qualitativa de recollida d’informació que 

implica una pauta d’interacció verbal, immediata i personal, entre 

l’entrevistador i l’entrevistat. S’utilitza per obtenir informació rellevant del 

subjecte entrevistat de manera directa. Consisteix en un procés de 

comunicació realitzat normalment entre dues persones (l’entrevistador i 

l’entrevistat), tot i que pot ser que hi hagi un entrevistador i varies 

persones llavors seria una entrevista grupal (grups de discussió).  

Per tant, podem dir que l’entrevista és una conversa formal amb la qual 

l’investigador és qui pren la iniciativa, ja que és qui s’encarrega de 

realitzar les preguntes en tot moment, però no podem oblidar que el 

protagonista en tot moment és la persona entrevistada.  

Per això, no podem oblidar algunes pautes que hem de prendre a l’hora 

de realitzar una entrevista. Aquestes pautes les podem dividir en dues 

parts. La primera part és la fase prèvia a la realització de l’entrevista. En 

aquesta fase s’explica a la persona entrevistada amb quins objectius i 

quina intenció realitzem aquesta entrevista, perquè l’hem escollit i garantir 

la confidencialitat  de les dades que en traurem, a la vegada que si cal li 

demanarem permís per ser enregistrar l’entrevista. A més a més, jo també 

els hi he fet signar un full de consentiment informat, com el model que hi 

ha a l’annex 2. Durant la fase de realització de l’entrevista, dividim 

aquesta en tres fases:  

 La inicial: iniciar-la amb preguntes que proporcionin i garanteixin 

un clima agradable i acollidor pel desenvolupament de 

l’entrevista, en el qual l’entrevistat se sent còmode.  

 La central: En aquesta fase és tracten els temes centrals de 

l’entrevista, amb preguntes més complexes i on hi poden haver 

preguntes d’opinió, sentiments o creences.  

 La de tancament: es recomana acabar l’entrevista amb preguntes 

de caràcter general.   

Pel que fa al meu treball, he decidit fer sis entrevistes a sis mestres 

diferents de l’escola, els quals exerceixen diferents rols i funcions dins 

del centre. Per tant, he preparat tres entrevistes diferents, depenent del 

rol que realitzen. La primera entrevista va dirigida a la directora del centre 

per tal d’obtenir informació de caràcter general, per conèixer la 

perspectiva de centre. La segona entrevista que he preparat va dirigida 
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a les tutores de cinquè que exerceixen el rol de mestres curriculars dins 

la codocència, per saber quina és la seva perspectiva. I finalment l’última 

entrevista que he elaborat, va dirigida als mestres que exerceixen el rol 

de codocents a cinquè, per tal de conèixer el seu punt de vista.  

Totes les entrevistes que he elaborat tenen una estructura informal, això 

vol dir que segueixen un esquema i seqüència de les preguntes que no 

estan prefixades. Les preguntes acostumen a ser obertes i l’entrevista 

construeix la resposta, amb això em refereixo que si ho he necessitat al 

llarg de l’entrevista que tenia preparada hi he afegit algunes preguntes 

per clarificar determinats aspectes. Pel que fa al grau de directivitat pot 

ser dirigida o no dirigida, en el meu cas considero que ha estat les dues, 

ja que tenia un llistat de qüestions però totes les entrevistes les he fet en 

un clima de confiança i considero que tots els participants i les 

participants han pogut expressar les seves opinions i sentiments 

lliurement. Pel que fa al nombre de participants és individual, ja que al 

realitzar l’entrevista només hi havia l’entrevistadora, en aquest cas jo i 

l’entrevistat o entrevistada. A continuació hi ha els tres models 

d’entrevistes que he realitzat per poder obtenir dades rellevants per la 

meva investigació:  
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1. Coneixes l’estratègia de codocència/dos mestres de suport?  

2. Aquesta estratègia de codocència com és que vau decidir començar-la a utilitzar?  

3. La teniu contemplada dins d’algun document del centre?  

4. La vau començar aplicar amb l’aparició del nou decret d’inclusió?  

5. Contempleu en els horaris dels mestres tutors espais que es puguin coordinar amb els 

mestres de suport?  

6. En el cas de cinquè hi ha dos mestres de suport que entren a les aules, quines haurien 

de ser les seves funcions?  

7. Quins avantatges penses que té aquesta estratègia (A nivell de centre, de mestres, de 

l’alumnat)? Quan es duu a terme quines dificultats ens podem trobar (a nivell de centre, 

de mestres i d’alumnat)?  

8. Com decidiu quins mestres de suport entren a cada classe? És aleatori o teniu en 

compte alguns criteris?  

9. Els grups homogenis de mates i llengua es divideixen els grups per nivells, creant de 

tres a cinc grups. Penses que seria possible que un dels mestres entres a l’aula a 

donar suport i fer menys grups ? 

Entrevista a la directora:  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista als docents curriculars (tutors i tutores)  

 

 

 

  

1. Coneixes l’estratègia de codocència?/Dos mestres a l’aula? (Quantes hores a la 

setmana la utilitzeu?)  

2. Des de quan utilitzeu aquesta estratègia?  

3. Què en penses? Quins avantatges i quines dificultats li trobes (A nivell de centre, 

mestres i alumnat?)  

4. Trobes que sent dos mestres a l’aula permet conèixer i atendre millor les necessitats 

de l’alumne/a? Per què?  

o Si depèn del mestres que coincideixin, de quins aspectes penses què depèn 

que sigui així?  

5. Quan sou més d’un mestre/a a l’aula aprofiteu per introduir noves estratègies i/o 

metodologies d’aprenentatge?  

6. Quan sou dos mestres a l’aula, quina tipologia d’activitats realitzeu? Les que ja teníeu 

previstes? Les pacteu prèviament? Com us soleu organitzar?  

7. Disposeu de temps per coordinar-vos amb els mestres de suport? De ser així, quan 

ho feu ? Ho registreu algun lloc?   

8. A l’hora de desenvolupar la classe sent dos, quines funcions penses que tens tu com 

a tutor/a ? I quines funcions hauria tenir el mestre/a de suport?  

9. Quines condicions penses que s’han de tenir en compte per garantir una bona 

codocència?  

10. Penses que és una bona estratègia per atendre la diversitat? Per què si? Per què no?  
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Entrevista als codocents:   

1. Coneixes l’estratègia de codocència?/Dos mestres a l’aula? (Quantes hores a la setmana la 

utilitzeu?)  

2. Des de quan utilitzeu aquesta estratègia?  

3. Què en penses? Quins avantatges i quines dificultats li trobes (A nivell de centre, mestres i 

alumnat?)  

4. Trobes que sent dos mestres a l’aula permet conèixer i atendre millor les necessitats de 

l’alumne/a? Per què?  

o Si depèn del mestres que coincideixin, de quins aspectes penses què depèn que 

sigui així?  

5. Tu quan entres realitzes el rol de mestre de suport, com et sents (molt diferent al mestre 

tutor, igual...)?  

6. Si poguessis escollir, preferiries treure alumnes fora de l’aula o entrar a donar suport dins 

l’aula? Per què?  

7. Quan entres a donar suport, hi ha alguns mestres que aprofiten per introduir noves 

estratègies i/o metodologies d’aprenentatge?  

8. Quan sou dos mestres a l’aula, quina tipologia d’activitats realitzeu? Tu col·labores en la 

planificació de les activitats?  

9. Disposeu de temps per coordinar-vos amb els mestres curriculars (tutors)? De ser així, quan 

ho feu ? Ho registreu algun lloc?   

o Tu a més a més,  ets cotutor què implica això? Quines funcions i tasques se’t 

atribueixen?  

10. A l’hora de desenvolupar la classe sent dos, quines funcions penses que tens tu com a 

mestre/a de suport? I quines funcions hauria de tenir el mestre curricular?  

11. Quines condicions penses que s’han de tenir en compte per garantir una bona codocència?  

12. Penses que és una bona estratègia per atendre la diversitat? Per què si? Per què no?  
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3.1.1 Relació d’objectius i instruments de recollida d’informació.  

A la taula que segueix a continuació podem veure una relació entre els objectius que 

m’he plantejat a la recerca amb cadascun dels instruments emprats. Aquest taula, té 

com a propòsit mostrar la coherència entre ambdós elements. 

Objectius Instruments 

1.- Fer “foto” general de com fan la 

codocència en aquesta escola, com 

s’organitzen... (intencions) 

Revises documents PEC, PAD o si tenen 

quelcom que escrigui què proposen i 

quines mesurs utilitzen, entre elles la 

codocènica. 

“·tot el què tenen escrit sobre això” 

2.- Tu vas a veure teoria de què és la 

codocència i les condicions que ha de 

tenir una bona cododència. 

Anàlisi bibliogràfic i marc tepòric 

3.- Descripció en base a l’observació  de 

a codocència que es porta a terme a 

l’escola:  

                 

Observació- graella, diari que hagis anat 

fent 

a. Prevista inicialment 

b. LA realitzada  

4.- Identificar punts i febles de la 

codocència en termes d’inclusió escolar 

                4.1 a nivell progrés i  

aprenentatges 

                4.2.- A nivell de interaccions i 

participació a l’aula 

  

Entrevista als tutors 

Entrevistes als cotutors 

Entrevista a la directora.  

  

5.- Elaborar una proposta de millora (en 

base a aquesta escola) i també sumant al 

marc teòric. 

  

--- 
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3.2 Consideracions ètiques  

Per aquest treball d’investigació he tingut en compte una sèrie de regles amb la 

finalitat de procurar per un aspecte molt important: l’ètica. Ja que diferents 

persones han col·laborat en participar en aquesta investigació de manera 

voluntària al llarg del treball. Per això els he fet signar una autorització i 

consentiment de la participació sempre garantint-los la confidencialitat de dades. 

Segons l’article de Buendía i Berrocal (2001) la principal situació que s’ha de 

tenir en consideració és l’autonomia i les accions dels participants per tal de 

garantir una bona investigació. Per tant, la participació i les diverses dades han 

de ser totalment confidencials i reals segons el context; no es pot jerarquitzar ni 

discriminar cap informació ni cap persona que formi part de la recerca. En 

algunes recerques també s’han de dur a terme negociacions entre els 

participants de la investigació, aquest no ha estat el meu cas.  

A més a més, també m’agradaria afegir en aquest apartat que a l’hora de realitzar 

el marc teòric he tingut en compte diferents autors i autores de referència en el 

camp de la codocència, és per això que els he citat degudament en el 

desenvolupament del meu treball i en l’apartat de referències bibliogràfiques per 

tal d’evitar qualsevol de les situacions considerades plagi tal com afirmen 

Buendía i Berrocal  

3.2.1 Accés i ús de les dades  

He pogut accedir a diferents documents del centre però en cap dels que he 

tingut accés hi apareixia l’estratègia de la codocència com a estratègia que 

utilitzaven a l’escola. És per això que vaig haver de demanar-ho a la directora 

del centre que em va explicar on la tenen recollida aquesta estratègia com a 

proposta educativa, però no he tingut accés al document “memòria del centre 

curs 2018-2019” un document on recullen les diferents necessitats que s’han 

anat trobat al llarg del curs i on realitzen propostes de cara el proper curs per 

atendre les necessitats.  

També he obtingut informació a través de diferents entrevistes realitzades als 

diferents mestres de l’escola, ja siguin les tutores, els mestres de suport o 

una membre de l’equip directiu.  

Totes les dades que he extret per la elaboració d’aquest treball no s’utilitzaran 

per fer cap més estudi ni es donaran a conèixer de manera pública més enllà 

de l’àmbit acadèmic. Totes les dades únicament seran utilitzades per la 

investigació i així treure’n els resultats necessaris per poder realitzar un bon 
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anàlisi i arribar a algunes conclusions tenint en compte el marc teòric. Si es 

dona el cas que alguns resultats hi puc oferir una millora quedarà recollida en 

l’apartat de propostes de millora, per tal de col·laborar en millorar l’aplicació 

d’aquesta estratègia en el centre on he realitzat la investigació.  

3.2.2 Consentiments 

El consentiment és l’acceptació voluntària que han de signar els membres que 

col·laboren en la investigació, en el meu cas els mestres que participaven en la 

meva investigació pels seus diferents rols. Tots ells han signat un consentiment 

en el qual els informo de l’estudi, dels seus drets i dels meus compromisos, veure 

annex 2, en aquest annex hi consten els dos models de consentiment que vaig 

utilitzar per dur a terme la investigació d’aquest treball.  

El consentiment com he dit l’han signat les tres tutores de cinquè ja que les he 

entrevistat per poder obtenir informació i dades rellevants que posteriorment he 

utilitzat per l’anàlisi i obtenir unes conclusions des de la perspectiva de mestres 

curriculars.  

També l’han signat els dos mestres de suport per comprendre la seva visió de 

l’estratègia i obtenir més informació i dades rellevants.  

I finalment la directora de l’escola, per tal d’obtenir informació des d’una basant 

més general, a nivell de centre i tenint en compte la dificultat organitzativa que 

pot suposar. En el seu cas va signar dues autoritzacions, una conforme em 

permetia recollir dades en el centre i del centre, només per ús acadèmic i l’altre 

l’autorització personal com a col·laboradora en aquets treball d’investigació.  
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4. Resultats  

4.1 Categories  

Per tal de facilitar el buidatge dels resultats obtinguts i posteriorment poder 

realitzar un bon anàlisi de la meva recerca he definit un seguit de categories tant 

pel diari de camp com per les diferents entrevistes. Per fer aquesta categorització 

m’he basat sobretot en el marc teòric del treball. I per cada categoria li he 

assignat un color determinat, que he utilitzat per destacar les diferents 

informacions obtingudes dels instruments de recollida de dades. La 

categorització que he fet és la següent:  

Categoria 1: Coneixença del concepte de codocència.  

Categoria 2: Planificació i coordinació de la codocència.  

Categoria 3: Organització dins l’aula: rols dels mestres.  

Categoria 4: Tipus d’activitats.  

Categoria 5: Punts forts de la codocència.  

Categoria 6: Punts de millora de la codocència.  

Aquesta categorització per colors que he fet en els diferents instruments de 

recollida de dades la trobareu en els annexos.  

 

4.2 Resultats per instruments  

Pel que fa els resultats dels instruments, finalment vaig recollir informació a 

través dels documents de centre, entrevistes i del meu diari de camp durant la 

meva estada de pràctiques. Finalment l’observació tal i com la tenia planificada 

no la vaig poder dur a terme.  

Documents de centre  

Pel que fa els documents de centre, he revisat el PEC, PAT, i la PGA de l’any 

2019 però en cap d’ells esmenten l’ús d’aquesta estratègia tot i utilitzar-la en els 

diferents cicles de l’escola. Tot i així, quan vaig parlar amb la directora del centre 

li vaig demanar a veure si hi havia algun altre document del centre que esmentés 

l’estratègia i em va dir que en tot cas l’havien posat com proposta de millora de 

la memòria del curs 2017-2018 per poder-la utilitzar com estratègia per atendre 

la diversitat el proper curs però que per ara aquesta estratègia no quedava 

recollida el PEC ni a cap document de centre conforme la utilitzaven. [veure 

pregunta x de l’annex -. ] 
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L’observació:  

Tal i com s’ha destacat anteriorment, l’observació sistemàtica a l’aula no es va poder 

realitzar a rel de la situació COVID-19, tanmateix, he analitzat les notes del diari de 

pràctiques per poder obtenir alguns resultats de l’observació directe, per així poder 

extreure algunes dades que assimilen a una pràctica d’observació més exhaustiva. 

En aquest sentit, les dades que extraiem de les anotacions de pràctiques estan 

analitzades a l’apartat d’annexos a través de la categorització que he comentat en el 

punt anterior. Veure annex 4.  

Entrevistes:  

Pel que fa a les dades recollides a les entrevistes, cal remetre’ns a l’annex 5, en el qual 

hi ha la transcripció de cadascuna d’elles, així com també l’anàlisi en base a les 

categories i que trobarem analitzat en l’apartat seguent. 

5. Anàlisi i discussió  

Aquest apartat pretén analitzar les dades dels resultats obtinguts a través de les 

entrevistes i de les observacions a través del diari de pràctiques que vaig fer. El primer 

que he fet per analitzar els resultats ha estat categoritzar, per cada categoria li he 

assignat un color com es pot veure a l’apartat 4.1 categorització. Llavors vaig crear un 

quadre per poder començar elaborar la primera part de l’anàlisi, per això vaig crear un 

quadre per cada instrument de recollida de dades. En aquests quadres hi he agrupat les 

idees principals de cada categoria i al costat he relacionat la informació que vaig obtenir 

amb algunes aportacions del marc teòric del treball, com podeu veure a l’annex ...  

Un cop he categoritzat les diferents respostes que he obtingut per separat a continuació 

he fet una triangulació de la informació de tal manera que es pugui veure quines 

relacions s’estableixen entre les dades que he obtingut i el marc teòric. Per fer-ho ho 

faré a través de la set categories.  

Categoria 1: Coneixença del concepte de codocència.  

Pel que fa aquesta categoria, he pogut observar que des de l’equip directiu si tenen molt 

clar quin és l’objectiu d’utilitzar aquesta estratègia de la codocència, principalment per 

dos motius: per atendre tot l’alumnat i l’altre perquè tots les mestres es sentin part de 

l’escola i coresponsables del procés d’aprenentatge de l’alumnat. Tal com afirma 

Stainback (2001) la codocència és una estratègia metodològica que s’emmarca dins les 

cultures i practiques col·laboratives i que pot arribar a ser un bon recurs organitzatiu i 

metodològic per atendre les diverses necessitats de l’alumnat dins d’una mateixa aula.  

Com bé diu la directora del centre:  
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“És una manera d’arribar més a tothom, de poder esponjar més la tasca del 

tutor/a i l’altra amb la idea de coresponsabilitzar-se perquè tothom es senti 

implicat en el procés d’aprenentatge de tot l’alumnat per evitar la frase “aquests 

alumnes no són meus per tant jo no tinc res a veure-hi”. Perquè els mestres són 

part activa que fins ara eren de suport també és sentin part del grup i un mestre 

igual, al mateix nivell de responsabilitat que un tutor/a”  

       (Entrevista directora, pregunta 1) 

Altres mestres també comparteixen una definició similar afegint matisos com seria 

aquest cas que defineix la codocència així:  

“Per mi una codocència no és que jo estic a l’aula i l’altra persona entra i jo (com 

a tutora) li dic què ha de fer. (...) Jo veig diferències entre una mestra de suport 

o una codocent, per mi tot i que en tots dos casos comparteixen l’aula, la 

diferència està en que en cas de la codocència tenen les mateixes funcions i 

responsabilitats, independentment del rol (tutor/mestre de suport) desenvolupin 

dins l’aula, son un equip i van a la una”.  

  (Docent 2, pregunta 1)  

Aquests matisos que aporta aquesta mestra fa referència a la definició que en fa 

Murawsky (2003) el qual afirma que la codocència és anar més enllà de ser dos mestres 

a l’aula, aquests coplanifiquen, construeixen i coavaluen un grup d’estudiants amb 

diverses necessitats dins la mateixa aula. Aquesta estratègia pretén tenir un enfocament 

educatiu en el qual dos docents treballen coactivament i coordinadament per ensenyar 

conjuntament de manera acadèmica i conductual un grup en un entorn integrat, aquesta 

mateixa idea també l’han defensat altres autors com Friend (1989).  

D’altres mestres no coneixen l’estratègia de la codocència com seria el cas de la 

persona entrevistada 6:  

“No. Em sona el nom, alguna cosa he llegit. (...) Ostres si, a vegades si. Però a 

mi no m’ha arribat des de cap lloc des de direcció, de que això es fa a l’escola”.  

     (Codocent 2, pregunta 1)  

Un dels punts claus que defineix la codocència és una bona planificació i el treball coordinat entre 

mestres. Perquè això sigui possible tots els docents de l’escola han de conèixer aquesta 

estratègia i què implica dur a terme aquesta estratègia, per partir del mateix concepte i entendre’l 

de la mateixa manera, perquè aquesta estratègia sigui un canvi en l’organització del centre per 

tal d’atendre la totalitat de l’alumnat, cal tenir en compte el què diu docent 3:  

“Des de fa dos anys, l’any passat el mestre de suport passa a ser el cotutor, així 

davant del grup era com si hi haguessin tres tutors. És molt important i prioritari 
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que els mestres que intervenen al grup hi creguin i que tinguin clar que són 

cotutors no mestres de reforç”.  

(Docent 3, pregunta 1)  

 

Perquè tots els mestres del centre entenguin la codocència de la mateixa manera és 

important que des del centre, a l’inici de curs, informin i expliquin què és per ells aquesta 

estratègia i els motius pels quals van decidir utilitzar-la.  

Categoria 2: Planificació i coordinació de la codocència.  

Pel que fa aquesta categoria tots els docents que he entrevistat consideren que la 

planificació i la coordinació són dos factors vitals perquè es pugui dur a terme una bona 

codocència. Tal com afirma Suárez (2016) sosté que la codocència té tres components 

comuns: la coplanifcació, la construcció conjunta i 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. 

 

“Realment penso que si tenen temps, l’equip directiu i tot el claustre hi ha de 

creure, i que ho transmetin. Entre docents també han de confiar uns amb els 

altres, ja que aquesta estratègia requereix de compartir, planificar conjuntament, 

una bona comunicació... i anar tots a una.”  

(Docent 3, pregunta 5) 

 

També coincideixen que coordinar-se entre ells i elles en determinats casos és 

complexa perquè no tenen suficients hores de coordinació.  

 

“El temps hi és perquè tenim per horari tenim 1h de coordinació amb el cotutor, 

el què passa que som tres tutores amb el mateix cotutor, per tant l’hora no és una 

hora realment, perquè si la repartíssim, tindria vint minuts amb el cotutor per el 

meu grup. I amb l’altre docent que entra a l’aula amb mi el dimecres si que tenim 

una hora, bueno teníem perquè ens la van treure, per tant no ens podem 

coordinar.”   

(Docent 2, Pregunta 14)  
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A la mateixa línia una altra docent afirma:  

“Ens coordinem un cop per setmana, tenim 4 hores de paral·lels però que i 

siguem tots son dues hores després cadascú ho registra a la seva llibreta de 

programació i si hem de modificar coses si que ho fem i llavors ho fem entre 

passadissos, abans o després d’alguna classe, anem fent així com podem, però 

seure i ser conscients que estem fent aquesta tasca és un cop a la setmana dues 

hores perquè és quan i som tots”.  

(Docent 3, pregunta 10) 

 

 En aquest sentit la direcció del centre n’és conscient que els mestres per dur a terme 

aquesta estratègia seria ideal que tinguessin més hores de coordinació però també 

reconeixen que és complexa de gestionar.  

 

“Seria lo ideal, si ens plantegem aquesta estratègia però la realitat és que es van 

buscant vies de possibilitat de coordinar-se. (...). És complexa de gestionar, tot i 

que evidentment lo ideal seria que tinguéssim més hores per coordinar-nos entre 

tots”.  

(Directora, Pregunta 7)  

Perquè es pugui dur a terme una bona codocència és important que des de l’equip directiu es 

garanteixin més hores i espais de coordinació entre docents tot i la complexitat organitzativa que 

això representa. També es tasca de l’equip directiu decidir quins equips de treball realitzen, qui 

farà de tutor o tutores i qui serà codocent. La directora em va respondre que a l’hora de realitzar 

equips per tal que fossin el màxim de funcionals tenien en compte tres factors: especialitat dels 

mestres, l’experiència docent que tinguin i equilibren equips en funció de com són i com treballen 

els mestres.  

En aquest sentit Teixidó (2008) proposa alguns criteris que haurien de tenir en compte 

l’equip directiu a l’hora de formar equips de parelles de mestres per dur a terme una 

bona pràctica de codocència: continuar amb aquelles parelles que ja estan consolidades 

i funcionen, parelles mixtes, evitar les parelles que no tenen predisposició per treballar 

conjuntament i prioritzar les parelles que es puguin fer al juny. Tenint en compte els 

criteris que proposa Teixidó es té una visió més objectiva que certs criteris que segueix 

l’escola. Els criteris a l’escola poden estar bé si el claustre fos estable i per tant no es 

produïssin gaires canvis de professorat al llarg dels cursos però si no es tenen uns 

criteris objectius es pot caure en l’error de prejutjar mestres que acaben d’arribar al 

centre i no es coneix com desenvolupen la tasca docent.  
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Pel que fa als docents, a part de coordinar-se s’han de planificar adequadament com ja 

he esmentat anteriorment, la coplanificació entre aquests és essencial per dur a terme 

una bona codocència. Per això els hi vaig demanar si entre els tutors i cotutors tenien 

algun tipus de document comú on registressin el què planificaven, ja fossin activitats que 

plantejaven o bé com s’organitzarien ells dins l’aula. Tots els docents entrevistats em 

van respondre de manera unànime que cadascun d’ells planifica el què faran i s’ho 

apunten a la seva llibreta planificadora. Tampoc hi ha cap document on acordin quin 

serà el rol de cada un dels docents al llarg de la sessió i quines funcions desenvoluparan 

cadascun d’ells. En aquest sentit Huguet (2006) pensa que si la nostra intenció és 

utilitzar l’estratègia de a codocència com estratègia per atendre de manera inlusiva, s’ha 

de realitzar una bona coplanificació per tal de ser conscients de què volem que 

aprenguin els alumnes i les alumnes en cada sessió. L’autora afirma que les activitats 

que es plantegen han de seguir certs requisits i s’ha de planificar la sessió tenint en 

compte determinats criteris bàsics. Perd el sentit tenir la oportunitat de ser dos docents 

a l’aula i que un no sàpiga ni que s’ha de fer, per tant és essencial que aquests dos es 

coordinin i s’organitzin per això ella proposa tenir o elaborar algun tipus de document en 

qual quedi enregistrat els rols i les tasques que desenvoluparà cada docent.  

Tenir un document d’aquestes característiques els permetria valorar certes aspectes de 

la codocència i veure quins són els aspectes que millor els hi funcionen i en què cal que 

millorin. Aquesta docent al proposar-li si seria d’utilitzat un document d’aquestes 

característiques va respondre de manera molt positiva:  

 

“Estaria súper bé que quan s’acabés la sessió tinguessis temps per compartir 

què ha observat, com ha anat la sessió (buidatge, una avaluació...), si ho féssim 

cada vegada de manera sistemàtica i ho poséssim en algun lloc com en forma 

de registra també podríem tenir moltes dades i ens seria útil per millorar en 

l’aprenentatge i com atendre millor l’alumnat.”   

(Docent 3, pregunta 11)  

Un altre dels aspectes que els docents remarquen com important per tal d’elaborar una 

bona planificació i coordinació és que entre els docents hi ha d’haver una bona relació, 

han de crear un vincle. Tal com afirmen aquests docents:  

 

“Hi ha d’haver vincle, els dos mestres hi ha d’haver vincle, osigui allò que et fa 

estar bé és tenir un vincle, és generar uns sentiments positius cap a l’altra 

persona. Jo crec que el primer que s’ha de fer és cultivar-los, si tu vols un bon 

treball en equip s’han de treballar, en aquest cas serien dues persones, s’ha de 

treballar el treball en equip, aquests vincles no surten perquè si, hi ha d’haver 

estratègies, dinàmiques que t’afavoreixin això, aquesta relació. Evidentment 
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també penso que va per caràcter hi ha persona que sintonitzes més que amb 

altres, la codocència ha d’esdevenir d’un treball previ de coneixement del teu 

claustre de mestres, i a partir d’aquí poder establir les relacions per treballar la 

codocència a l’aula.”      

(Docent 2, Pregunta 9) 

 

“Si amb la persona que treballes et coneixes hi ha bona relació, les coses 

funcionen, així que afavorir aquests entorns de coneixença i de crear bones 

sinèrgies penso que no fan nosa sinó que sumen”  

(Codocent 1, pregunta 19)  

En aquest sentit Huguet (2006) diu que entre els ensenyants s’han d’establir un seguit 

de condicions, per garantir una bona col·laboració. Perquè funcioni la codocència l’autora 

estableix que hi ha d’haver tres condicions per tal que es produeixi una bona 

col·laboració: confiança mútua, que tots els docents que intervenen en el grup es sentin 

un més dins del grup i que hi hagi comunicació entre els docents.  

 

Categoria 3: Organització dins l’aula: rols dels mestres.  

En aquesta categoria hi he englobat totes aquelles respostes que fan referència a com 

s’organitzen entre docents un cop desenvolupen l’estratègia de la codocència a l’aula. I 

quines són les funcions que fan o haurien de fer cadascun dels docents que intervenen 

a l’aula.  

La majoria dels docents que desenvolupen la funció de tutors/es són qui acaben duen 

el pes de la sessió com esmenten aquestes dues docents:  

 

“Si féssim una codocència ben pensada les funcions serien les mateixes de totes 

dues persones. Això seria lo ideal. Amb una persona de suport com estem fent 

fins ara, tu (Com a tutor) tu dinamitzes, llavors ve la persona de suport i li dius 

què ha de fer. Tal i com ho estem fent ara les meves funcions és dinamitzar el 

grup i la activitat i donar resposta els alumnes i el mestre de suport el què fa es 

atenció als alumnes.”  

(Docent 2, pregunta 17 ) 

 

“En teoria, en l’horari que tenim a l’exterior de la classe, fica que les hores que 

som dos, representa que la classe l’hauria de dirigir el cotutor i el tutor fer el 

suport, però la realitat no és així. Jo quan som dos a l’aula, la realitat que he 

viscut aquest any, és que jo explico que s’ha de fer i un cop s’ha explicat el cotutor 

fa suport, i ajuda aquells alumnes que més ho necessiten, que necessiten una 
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atenció més individual. Jo crec que si que hauríem de tenir molt clar què fa 

cadascú i en quin moment per això és necessita una coordinació abans”.  

(Docent 1, pregunta 20) 

 

“Primer l’Anna (tutora) ha explicat què faríem i com ens organitzaríem mentre el 

cotutor i jo escoltàvem sense intervenir”.  

(Diari de pràctiques 11.02.2020) 

 

El fet que això es produeixi així demostra que prèviament no hi ha hagut una bona 

planificació conjunta, al no haver-se coordinar i haver establert quin seria el paper de 

cada un dels docents fa que la figura del codocent perdi valor. En canvi en els casos 

que hi ha més coordinació i una planificació com en el cas d’aquesta docent, explica que 

s’organitzen d’aquesta manera:  

 

“Normalment depèn de la tasca que fem en aquells moments. Per exemple quan 

entra la Cristina intentem que sigui més treball cooperatiu i anem voltant i atenent 

cada grup o cada alumne en cas que tinguin dubtes concrets. Ens repartim les 

tasques de manera equitativa. Amb altres mestres de suport depèn del temps 

que tinguem per coordinar-nos, perquè com he dit és poc.”  

(Docent 3, pregunta 9) 

 

En aquest cas qui entra a l’aula a fer de codocent és el tutor o tutora de l’altre grup, per 

tant com que hi ha hagut una millor coordinació de les tasques i en l’organització 

l’experiència de la codocència és diferent i permet veure que l’alumnat la percep igual 

que la seva tutora o tutor. En canvi, en les experiències de codocència on no hi ha hagut 

coordinació en molts casos els alumnes no perceben els docents de la mateixa manera 

com esmenta aquest codocent:  

“Penso que depèn de la persona, n’hi ha que et divideixes la classe i l’explicació 

al principi i fa una part cadascú i queda com més estandarditzat i equitatiu tots 

dos, d’altres que s’estimen més fer ells la gran explicació i tu fer tu aportacions i 

jo penso que els dos mètodes poden ser bons si queda clar pels nens lo que hi 

ha en aquell moment, que tots dos són allà per ajudar-los. Més que què assumeix 

un o l’altre, pels nens el millor és que sigui més aviat paral·lel perquè assignen 

que un mestre té un determinat coneixement quan no és així perquè jo també el 

sé i els podria ajudar més.” 

(Cotutor 1, pregunta 16) 

 



52 
 

És cert que quan hi ha una poca coordinació en alguns casos l’alumnat no percep el 

codocent com un docent igual que el tutor i llavors això en comptes de ser una 

oportunitat per atendre a tot l’alumnat passa a ser una dificultat fins que l’alumnat vegi 

que els dos mestres de l’aula li poden oferir al mateix. Pels codocents això de vegades 

provoca un sentiments d’ambivalència.  

 

“ Depèn amb qui entro, hi ha gent que em fa sentir igual, ni més ni menys i d’altres 

que... sempre notes que vas un tant per sota, però bueno suposo que una mica 

el pes del tutor és importat, sobretot pels nens i jo suposo que això traspassa 

també passa amb els mestres. Poc a poc ja vas trobant el teu rol, els alumnes ja 

van donant-te el teu lloc.”   

(Cotutor 1, pregunta 7)  

“No menyspreat no, però és evident que si no sóc el tutor em sento diferent. 

Sempre intentes poder que els tutors facin més... i el teu rol era una mica més 

passiu però a mesura que va passant el temps amb la confiança i la classe doncs 

vas col·laborant  i intervenint més... La confiança i la comunicació són aspectes 

claus. Però també intervé la personalitat, si és més oberta o tancada”.  

(Cotutor 2, pregunta 11) 

 

Els dos codocents estan d’acord amb Huguet (2006) en què la confiança, la comunicació 

i sentir-se part del grup són elements clau pels codocents perquè s’impliquin en el grup 

i exerceixin un rol més actiu i no tant passiu. Tots dos estan d’acord que amb el pas del 

temps i a mesura que vas agafant confiança amb l’altre docent i el grup ells també van 

intervenint més. De no ser així poden aparèixer sentiments com el que esmenta aquest 

codocent:  

“Quan ets tutor et sents com més responsable d’aquell grup de tot el què hi passa 

i ho vols controlar més. I no sé és una impressió amb els anys que fa que faig de 

mestre noto que delegar la feina a la gent, hi ha molta gent que els hi costa molt 

i això és una mostra de confiança cap els seus companys quan fas una feina 

així, quan comparteixes la feina així i la comparteixo amb algú i confio 

plenament.”  

 (Cotutor 1, pregunta 8)  

 

No podem oblidar que la codocència és una estratègia per a la inclusió en la qual tots 

els docents participen activament. Tal com diu Huguet (2006):  

 

 “Cada persona té un paper dins l’equip i la capacitat d’aportar-hi el seu gra de 

sorra per generar cultures acollidores i inclusives en les relacions entre les 
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persones adultes del grup al qual pertany. Quan les mestres i els mestres es 

senten respectats i valorats, és més fàcil que es construeixin aquest tipus de 

vincle si relacions”.   

(Aprendre junts a l’aula, p. 95)  

Un altre aspecte que m’agradaria destacar és que cap dels docents entrevistats ni 

l’equip directiu esmenta cap aspecte sobre l’estructura organitzativa que estableixen els 

docents quan realitzen docència compartida. Segons Cook i Friend (2004) hi ha diversos 

models de codocència, tal com podeu veure en la imatge 1 de l’apartat del marc teòric. 

Ells diferencien sis tipus de codocència: un mestre/a ensenya- un observa, un mestre/a 

ensenya- un fa suport, ensenyament paral·lel, estació d’ensenyament, ensenyament 

alternatiu i ensenyament en equip. El fet de no conèixer diferents estructures 

organitzatives entre codocents fa que tampoc les tinguin en compte a l’hora d’organitzar-

se i sovint acaben organitzant-se de la mateixa manera.  

“Cada un de nosaltres s’ha posat a una taula diferent i els anàvem ajudant amb 

la redacció i la correcció ortogràfica”.  

(Diari de pràctiques 13.01.2020) 

 

“Quan hem acabat ens hem posat a fer una activitat d’expressió escrita. 

L’estructura ha estat semblant a la de la setmana passada. [...].” 

(Diari de pràctiques 27.01.2020) 

 

Categoria 4: Tipus d’activitats.  

Pel que fa aquesta categoria és la que he pogut obtenir més diversitat, ja que pretenia 

obtenir les dades a través de les observacions a l’aula directes però com que no ha estat 

possible com a conseqüència de la COVID-19, analitzaré en funció de les dades que 

tinc.  

La totalitat dels docents entrevistats estan d’acord que quan utilitzen l’estratègia de la 

codocència, al ser dos mestres a l’aula, intenten utilitzar noves metodologies o construir 

nous coneixements. Com afirma la docent 2:  

“Si és molt més fàcil introduir noves estratègies i/o nous aprenentatges.”  

(Docent 2, Pregunta 10)  

També tots diuen que al ser dos tendeixen a realitzar activitats de caràcter cooperatiu 

com bé afirmen aquests docents:  

 



54 
 

“Com he dit quan som dos doncs intentem fer treball cooperatiu o altres activitats 

que requereixin més atenció del mestre i així ens podem repartir i atendre millor 

de manera més personalitzada.”  

(Docent 3, Pregunta 7)  

 

“Depèn del dia, hi ha dies que se segueix al mateix i d’altres que dius va aprofitem 

que som dos per provar això, clar va molt millor si has d’introduir un nou concepte 

o una nova estratègia que siguis dos perquè arribes molt més, i més en una 

escola com la nostre que els alumnes de vegades al principi van més perduts, 

un cop s’adapten ja està, però si la veritat és que s’aprofita molt per fer coses 

així”.  

(Codocent 1, Pregunta 9)  

“Home, quan som dues persona a l’aula el que es fa es realitzar activitats on es 

generi un treball en grup o un aprenentatge cooperatiu o activitats que 

requereixin d’activitats una atenció més individualitzada com per exemple una 

expressió escrita, llavors és millor ser dos a l’aula”.  

(Docent 2, Pregunta 12)  

 

Per tant, tal com diu Huguet (2006) la majoria de les sessions que realitzen fent docència 

compartida es prioritzen continguts determinats i es realitza un cert tipus d’activitats que 

afavoreix l’atenció inclusiva, Com diu la docent 2 a la pregunta 12. Tot i així cap dels 

docents fa referència a com planifiquen les activitats o quins criteris tenen en compte a 

l’hora d’escollir activitats, ni tampoc parlen de quin és el rol de cada docent quan 

realitzen activitats, com esmenta Huguet (2006) al quadre 1.  

Tot i així és cert que durant la meva estada de pràctiques en alguna ocasió sobretot per 

treballar aspectes de llengua, els docents es dividien i cada un s’assentava en una taula 

per ajudar-los, com explico en les meves anotacions de pràctiques, seguint el model 2 

de codocència: estació d’ensenyament (Cook i Friend, 2004).  

“Cada un de nosaltres s’ha posat a una taula diferent i els anàvem ajudant amb la 

redacció i la correcció ortogràfica”.  

(Diari de pràctiques,13.01.2020) 

 

Categoria 5: Punts forts de la codocència.  

Pel que fa als punts forts de l’estratègia de la codocència podem diferenciar que es 

produeixen avantatges a diferents nivells educatius: avantatges pel centre, avantatges 

pels docents i avantatges per l’alumnat.  
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Des de l’equip directiu, destaquen com a punt fort que quan es dur a terme aquesta 

pràctica tots els mestres formen part activa del centre i siguin tutors/es o especialistes 

també es coresponsabilitzen del projecte educatiu de centre i del procés d’aprenentatge 

de tot l’alumnat del centre. I per tant hi ha més implicació per part de tots els docents del 

centre. 

“Fas que aquest grup de mestres també es coresponsabilitzin conjuntament amb 

els tutors dels grups i perquè els tutors també vagin més desafogats. També és 

veritat que per caràcters o maneres de fer els alumnes s’entén millor amb uns 

mestres que amb uns altres, així també oferim la possibilitat de que els alumnes 

tinguin més models i més encaix entre caràcters.”  

       (Entrevista 1, pregunta 4) 

“Tothom se sent súper implicat i coparticep del projecte i de les coses que es fan. 

I per tant això genera aquesta coresponsabilitat. I tot això repercuteix en una 

millora de l’ambient laboral. També implica que es generin noves sinèrgies, que 

tothom participi, debati i doni el seu punt de vista això implica més riquesa perquè 

hi ha més diversitat d’opinions.”  

(Entrevista 1, pregunta 10) 

 

Una de les mestres també destaca que de totes les escoles que ha estat és una de les 

que més hores passen sent dos a l’aula. I això ho valora positivament per diferents 

aspectes.  

Pel que fa als docents, tots ells i elles, pensen que utilitzar aquesta estratègia els permet 

aprendre entre docents. També els permet ajudar-se mútuament en cas de bloqueig o 

d’oblits. Al ser dos mestres a l’aula també els permet utilitzar noves metodologies 

d’aprenentatge. També consideren que el ser dos mestres els ajuda a gestionar i 

atendre millor els conflictes que es generen dins l’aula.  

 

“Pel que fa els mestres, l’avantatge de dues persones a l’aula és que tu com a 

mestra també t’enriqueixes perquè també veus l’altre/a com actua i pots aprendre 

coses noves a través de la observació i les aportacions que fa l’altra persona”.  

(Docent 2, Pregunta 5)  

 

“Pels mestres també és un avantatge perquè tens un company que et dona una 

visió del grup, una altra visió dels alumnes i comparteixes la fita diària que això 

és enriquidor.” 

     (Docent 3, Pregunta) 
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“És una bona estratègia, perquè és això, quatre ulls veuen més que dos i també 

a vegades tu pots tenir, en al fons treballem amb persones i pot ser que un nen 

i tinguis més afinitat que un altre i penso que a vegades tu els mires amb uns ulls 

i poder un altre els veu amb uns altres i compartir aquestes experiències és molt 

bo.”  

(Docent 1, Pregunta 26)  

 

“Pel simple fet que a vegades hi ha baralles o disputes alguna cosa que no et 

surt bé hi ha algú que se’n pot encarregar i tu pots seguir amb la classe.” 

(Codocent 2, Pregunta 8)  

 

Finalment tots els docents de l’escola també van estar en acord unànime en què els 

l’alumnat és qui obté més avantatges d’aquesta estratègia. Quan s’utilitza l’estratègia de 

la codocència permet que l’alumnat tingui més d’un referent dins l’aula, ja que 

tradicionalment l’alumnat només tenia de referent el tutor però sent dos mestres a l’aula 

realitzant docència compartida permet que els infants tinguin dos models. A més a més, 

pot ser que uns infants es sentin més còmodes i afins amb un docent que amb l’altra i 

al ser tots dos permet arribar a la totalitat de l’alumnat. Lligat amb aquest aspecte això 

vol dir que sent dos a l’aula també podem garantir una atenció personalitzada més 

directe a cada infant. A la vegada que permetem que es generi un clima d’aula més 

dinàmic, enriquidor i divers. Com afirmen Folia i Lacruz (s.d) dur a terme aquesta 

estratègia aporta a l’alumnat: major atenció personalitzada, aplicació de metodologies 

pedagògiques més útils, comunicació diferenciada (hi ha més opinions a part de la del 

tutor/a), major ritme de treball a l’aula i finalment en l’avaluació permet tenir més 

objectivitat i per tant una avaluació més acurada de l’infant.  

Un altra dels aspectes que destaquen els mestres és que al realitzar docència 

compartida si està ben planificada i coordinada, els infants veuran tots els mestres per 

igual, com un equip i no crearan diferències entre mestres, independentment de quin 

tutor tinguin assignat. Els docents de l’escola fan aquestes afirmacions d’acord amb 

Folia i Lacruz:  

“Si ens centrem amb l’alumnat jo l’avantatge que hi veig és que es crea un 

ambient molt més enriquidor, en els alumnes els hi dons diferents models a dins 

l’aula. A més a més, es generen afinitats, més feelings, per tant tots els nens 

queden més ben atesos. Som més persones a observar a opinar et quedes amb 

molta més informació d’allò que està passant a l’aula, per tant d’aquells 

aprenentatges que van adquirint els teus alumnes”.  

( Docent 2, pregunta 4) 
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“Fins i tot per ells penso que els hi va molt bé perquè tenen dos referents, i ells 

es senten més acompanyats en el procés d’aprendre, per tant penso que està 

bé”.  

( Codocent 1, pregunta 5) 

 

Finalment tots els docents valoren aquesta estratègia com una bona estratègia per 

atendre la diversitat de l’alumnat dins l’aula i en destaquen sobretot els avantatges que 

té per l’alumnat.  

En relació aquesta estratègia Huguet i Lázaro (2018) afirmen que la docència 

compartida (DC) esdevé una estratègia potent per l’aprenentatge entre docents i per la 

millora professional i de l’acció educativa en el centre, com també de l’atenció a la 

diversitat de l’alumnat. Totes dues defensen que en la docència compartida pot ser 

entesa de dues vessants: com a mecanisme de formació del professorat (Durant i 

Miquel, 2006) i per poder atendre millor la diversitat de l’alumnat:  

 

Categoria 6: Punts de millora de la codocència.  

A cap document de centre que he tingut accés hi consta l’estratègia de la codocència 

com estratègia metodològica per atendre la diversitat tot i que és una estratègia que 

apliquen a tota l’escola. Enlloc expliquen quin hauria de ser el rol del codocent a l’hora 

de desenvolupar una docència compartida amb un altre docent. Des de la direcció del 

centre confien que els docents que desenvolupen aquest rol ja s’organitzaran amb els 

docents que desenvolupen el rol de tutors/es d’un grup-classe. Aquest fet provoca una 

dificultat que des de l’equip directiu detecten, una de les dificultats és que tot el claustre 

de mestres entengui la codocència de a mateixa manera. Si no hi ha un document on 

expliquin què és la codocència i com l’entenen ells des del centre és difícil que els 

mestres que desenvolupen el rol de codocents sàpiguen quin és el seu rol i les seves 

funcions assignades com a mestre codocent. Per això també és important que a l’inici 

de curs el centre expliqui la seva perspectiva com a codocència i perquè la van 

començar utilitzar i els avantatges que li veuen. A més a més, si això no es produeix els 

mestres que desenvolupen el rol de codocents de vegades no tenen clares quines són 

les seves funcions i tasques vers la docència compartida.  

Pel que fa els docents que exerceixen de tutors o tutores d’algun grup tots ells i elles 

estan d’acord en que la principal dificultat a l’hora de dur a terme aquesta estratègia és 

tenir més temps per coordinar-se i planificar com esmenta aquesta docent:  
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“Dificultats, tenir temps per coordinar-te, per planificar bé la sessió, els objectius, 

el rol de cadascun dels mestres dins l’aula... i també és molt important que els 

dos mestres pensin que és una estratègia positiva i creguin en la codocència.”  

(Docent 3, pregunta) 

 

Certament, és que una de les resistències que presenta Huguet (2006) en relació la 

codocència és que hi ha més necessitat de coordinació per tal de garantir una bona 

planificació dels coneixements i dels rols dels docents. També diu que s’ha d’anar amb 

compte de planificar i organitzar bé les activitats per tal d’evitar un excés de saturació 

per voler planificar tant, per això ella insisteix en crear un full d’acords per les sessions 

de docència compartida.  

“El que passa que normalment he vist o que si que funciona és que un si que 

adquireix protagonista i l’altre queda més en segon pla, com un mestre de reforç”.  

(Docent 1, pregunta 26)  

“És que tots som iguals els nens no ens tractarien diferents si veiéssim que entre 

nosaltres ens tractem igual, i penso que aquí és l’error. El cotutor no pot tenir el 

poder com un tutor més, si nosaltres, com a tutors els hi trèiem”.  

(Docent 1, pregunta 8)  

Quan no hi ha una bona planificació, el que pot passar sovint és que la codocència perdi 

la seva essència de docència compartida, ja que sense una bona coordinació i 

planificació els docents poden caure en l’error que un dels docents tingui un rol més 

actiu i participatiu i l’altre tingui un rol més passiu. Això pot provocar que l’alumnat no 

vegi de la mateixa manera els docents quan precisament el que pretén evitar la 

codocència. 

Un altra aspecte que els docents han remarcat com a millorar és que consideren que hi 

ha determinats mestres que no els hi agrada dur a terme aquesta estratègia per por o 

inseguretat de ser jutjats com afirma aquesta docent 

“Jo penso que moltes vegades els mestres no estem prou disposats a compartit 

l’espai d’aula en sentit els tutors som un pel egoistes en el sentit aquesta és la 

meva classe, aquest és el meu grup d’alumnes i aquí ho faig jo, i tots aquests 

mites s’haurien de trencar, hi ha molts mestres que tenen por de que els vegin, 

els avaluïn o els mirin com ho fan i per tant tots aquests tabús s’haurien de trencar 

per aconseguir una bona codocència”.  

(Docent 2, pregunta 4)  
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En aquest sentit Folia i Lacruz (s,d) pensen que utilitzant aquesta estratègia fins i tot els 

docents que són més resistents a compartir docència amb el temps poc a poc també 

van innovant de manera més indirecte o discreta.  

Un altra dels aspectes que destaca una docent és la falta de formació i la manca 

d’informació des de l’escola en quant aquesta estratègia:  

“Si que tenen el paper de cotutor el que passa, crec que encara no estem formats 

per treballar amb el paper del cotutor, no tenim clar quin perfil té cada persona. 

Osigui el perfil i és però no sé si la persona que fa aquest treball té clar que ha 

de fer, falta que estigui ben lligat. Però és cert que és una de les escola que he 

vist que ho està intentant.” 

(Docent 1, pregunta 3)  

És important que l’escola en el moment que va prendre la decisió d’introduir aquesta 

estratègia com a millora per atendre la diversitat del centre pugui oferir formació al 

claustre de mestres per tal de partir del mateix paradigma.  
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7. Conclusions i proposta de millora  

A continuació, exposaré les conclusions que he arribat després d’haver realitzat 

l’apartat anterior. Les conclusions les aniré fent lligades a les diferents categories 

que he establert, a la vegada que si cal, faré una proposta de millora tenint en 

compte el marc teòric.  

Categoria 1: Coneixença del concepte de codocència.  

Pel que fa a la coneixença del concepte de la codocència, des de l’equip directiu 

del centre tenen molt clara l’estratègia i els avantatges que té per atendre la 

diversitat dins d’un marc d’atenció inclusiva a tot l’alumnat. En canvi, entre els 

docents hi ha diversitat d’opinions, alguns coneixen l’estratègia i comparteixen la 

visió de l’equip directiu i d’altres, tot i que hi ha hores que realitzen aquesta 

estratègia, no la saben definir. Tot i així, la totalitat dels docents entén la 

codocència com una estratègia metodològica que va més enllà de dos docents 

compartint aula, tots consideren que hi ha altres factors implicats perquè funcioni 

aquesta estratègia.  

Penso que és important remarcar que des del centre es duu a terme aquesta 

estratègia metodològica universal per atendre tot l’alumnat. Tal com he 

contemplat al llarg d’aquesta investigació és important que tots els docents que 

hi participin parteixin del mateix paradigma del concepte. Perquè això sigui així, 

penso que el centre pot fer dues coses. La primera és que la codocència consti 

en els documents de centre com estratègia utilitzada per atendre l’alumnat. I 

l’altre, que l’he comentat anteriorment de manera superficial és que el centre a 

l’inici de curs faci com una petita presentació o formació explicant a tot el claustre 

aquesta estratègia, com l’entenen des de l’escola, perquè van decidir utilitzar-la 

i fins i tot els avantatges que té. Penso que d’aquesta manera tot l’equip docent 

del centre estaria més informat i partiria del mateix concepte. A la vegada que 

veurien la importància d’utilitzar-la i dur-la a terme de manera adequada, per tal 

que sigui una estratègia més útil i funcional.  

 

Categoria 2: Planificació i coordinació de la codocència.  

En aquesta categoria la veritat és que tots els docents estan d’acord que per 

realitzar una bona codocència calen més hores de coordinació per tal de poder-

se planificar millor.  

“La codocència té tres components comuns: la coplanificació, la 

construcció conjunta i la coavaluació”  

     (Suárez, 2016) 
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A més a més, un altra dels elements que destaquen,  per poder planificar-se i coordinar-

se és que entre els docents s’estableixin bones relacions. Perquè de no ser així la 

codocència pot deixar de ser una bona estratègia. Per això en tot moment cal recordar 

les condicions que proposa Huguet per tal de garantir una bona col·laboració entre 

docents.  

Una bona planificació i una bona coordinació, són elements clau perquè la docència 

compartida sigui un èxit. Per això, un dels aspectes que proposo com a millora és que 

entre els docents i els codocents elaborin un full d’acords per a les sessions amb suport 

com el de l’annex 6 o similar, per tal de planificar de manera més específica com 

s’organitzen dins l’aula. Perquè tot i que es coordinen i es planifiquen moltes vegades 

no tenen en compte quin serà el seu rol en cada moment dins l’aula. Per això, penso 

que utilitzar aquest document on acorden els rols i les funcions de cadascú, els pot 

resultar útil per organitzar-se millor les sessions que duran a terme plegats. A més a 

més, com diu Huguet (2006) no podem oblidar que és molt important definir els rols de 

cada docent, perquè en funció de com s’organitzin els docents podran oferir un tipus de 

suport o un altre.  

Categoria 3: Organització dins l’aula: rols dels mestres.  

En aquesta categoria al no tenir clara la idea de codocència provoca que hi hagi diferents 

opinions entre els docents. Alguns d’ells pensen que amb la coordinació que van fent ja 

n’hi ha prou, en canvi d’altres pensen que falta acabar de definir millor els rols i les 

funcions de cadascun dels docents que intervé a l’aula. Per reforçar aquest aspecte és 

interessant la idea de elaborar un document conjunt entre docent i codocent, on acordin 

de manera escrita quins seran els seus rols i les seves tasques, així, en tot moment 

seran conscients de quin és seu paper dins l’aula. A més a més, en aquest sentit també 

seria interessant que els docents  coneguessin que hi ha diferents models de codocència 

segons com s’organitzin dins l’aula, tal com exposen Cook i Friend (2004). Ja que per 

exemple tal com diu la Docent 2 a la pregunta 17 “si féssim una codocència ben pensada 

les funcions serien les mateixes per totes dues persones”, amb aquesta frase la docent 

ens està dient que només concep la codocència d’equip, com a bon model de 

codocència. Tot i que la codocència d’equip és aquella que tots dos docents ensenyen 

alhora i és un bon model, no vol dir que sigui l’únic bon model de codocència, hi ha altres 

cinc models, tal com plantegen Cook i Friend (2004). Un dels èxits de la codocència com 

he reiterat anteriorment és que els docents que realitzen docència compartida es 

planifiquin i es coordinin correctament. 

Tampoc podem oblidar que per garantir una bona planificació i coordinació també és 

important coneixes entre docents i promoure les relacions positives. Això també farà que 
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al compartir docència hi hagi més complicitat entre els docents i millori l’experiència de 

la codocència, tant pels docents com per l’alumnat.  

Categoria 4: Tipus d’activitats.  

En quan aquesta categoria, la majoria de docents pensen que al ser dos a l’aula permet 

que sigui més fàcil d’introduir nous conceptes o noves metodologies d’ensenyament-

aprenentatge per atendre millor l’alumnat. Tot i així penso que seria interessant que 

coneguessin els tipus de suport que es poden fer dins l’aula (quadre 1, Huguet, 2006). 

Ja que hi ha diversos nivells d’ajut que es poden realitzar per adaptar-se a la 

metodologia i a la manera de fer de tots es docents. Ja que s’estableix una certa 

gradació, que va des d’intervencions de suport que es poden fer en moments inicials, 

les quals impliquen poca coordinació entre mestres fins a modalitats de treball 

cooperatiu dels dos ensenyants dins l’aula. Penso que cal tenir prest els diferents nivells 

per poder millor la codocència. Actualment l’escola les activitats que realitza si ens 

basem en aquesta taula quan hi ha el codocent solen estar entre el nivells 1: oferir ajuda 

a un alumne/a i seure al seu costat, 2:oferir ajuda a un alumne/a augmentant 

progressivament la distància amb ell/a i el 4: el mestre de suport es va movent per l’aula 

i va ajudant tots els alumnes.  

Pel que fa la categoria 5 i 6, punts forts de la codocència i punts de millora de la 

codocència les comentaré conjuntament ja que estan molt interrelacionades.  

La totalitat dels docents de l’escola coincideixen que aquesta estratègia és una bona 

estratègia metodològica per atendre la totalitat de l’alumnat, ja que permet atendre’l de 

manera més personalitzada. A més a més, també aporta beneficis als docents ja que 

permet que aprenguin uns dels altres i millorar les seves intervencions. Pel que fa als 

principals punts de millora, els docents també coincideixen en que calen més hores de 

coordinació. Precisament el fet coordinar-se entre docents és clau, però també ho és 

realitzar una bona coplanificació abans de les sessions però també després de les 

sessions, de tal manera que hi hagi una valoració/ reflexió de com ha anar.  Com a 

proposta de millora en aquest aspecte es podria crear com un full de registre on al final 

de cada sessió posessin què és el què els hi ha funcionat i amb què caldria que 

milloressin, així obtindrien un registre i els docents podrien veure i valorar l’evolució de 

la codocència, ja que és una estratègia que s’aprèn duent-la a terme i com tots els 

aprenentatges requereix de temps.  

 

Un altre dels aspectes que els docents van remarcar i que cal fer una proposta de millora 

és que quan falten docents els centres els que habitualment van a substituir el personal 

són els i les codocents, per tant, en moltes ocasions han de realitzar substitucions i això 

provoca que ja no es pugui desenvolupar la codocència com estava planificada. 
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Realment aportar una proposta de millora és difícil perquè cobrir a les baixes depèn del 

Departament d’Ensenyament i evidentment, a l’escola quan falta algun docent,  s’ha de 

reeorganitzar de manera ràpida, per aquesta raó potser seria interessant plantejar que 

hi haguessin un parell de mestres en plantilla només per cobrir les substitucions o les 

faltes puntuals, d’aquesta manera es podria garantir la qualitat de la codocència. Però 

també entenc que és una proposta una mica utòpica en el sentit que requereix de més 

personal i de més diners.  

  

7. Limitacions de l’estudi  

Al llarg del desenvolupament del treball m’he trobat amb diferents limitacions. La primera 

limitació que em vaig trobar va ser que hi ha molta diversitat terminològica, hi ha diferents 

autors que parlen de conceptes similars però fins ara no hi ha hagut cap autor o autora 

que hagi perfilat els diferents conceptes per fer-hi referència. Per tant, això ha estat una 

limitació en el sentit que hi ha autors que parlen de dos mestres a l’aula però jo per 

exemple no els he tingut en compte perquè com ja he dit anteriorment m’he posicionat 

a la línia de la codocència entesa com docència compartida que implica anar més enllà 

del simple fet de proveir un suport. 

La segona limitació que m’he trobat és que he hagut de modificar alguns aspectes de la 

meva planificació, sobretot la part pràctica, ja que jo la tenia planificada d’una manera i 

l’he hagut de dur a terme d’una altra degut a la situació de la COVID-19. Degut aquesta 

situació no he pogut dur a terme les observacions i això ha tingut com dues 

conseqüències, una és que les entrevistes que tenia previstes fer les he hagut de 

realitzar telemàticament i l’altra conseqüència és que considero que al no haver pogut 

observar dins l’aula, la categoria de tipus d’activitats ha quedat més superficial del què 

a mi m’hagués agradat fer. Ja que havent pogut fer observacions a dins l’aula, la anàlisi 

hagués estat mes acurada i hagués arribar a conclusions més concretes.  

Un altra dels aspectes que considero que és limitador és que al fer un estudi del cas, he 

analitzat una petita part de l’estratègia de la codocència, per tant les conclusions a les 

quals he arribat no es poden generalitzar a gran escala, perquè intervenen diferents 

factors. Per poder extreure unes conclusions més generals hauria d’haver realitzat un 

estudi més extensiu a diferents centres, i evidentment això requereix de molt més temps.  
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9. Annexos:  

 A continuació, hi ha els diferents annexos que he citat al llarg del treball.  
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Annex 1: Disseny de l’observació.  

Disseny de l’observació codocència dins l’aula  

Grup classe:   

  

Data:   Mestres dins l’aula:   

  

  Assignatura:   

  

Hora:   

* A primera hora quan entren a l’aula: entren amb els alumnes i les alumnes i els saluda un per un, 

entra amb els alumnes i en saluda alguns/es, entren després que els alumnes, arriben un cop un dels 

mestres ja ha començat la sessió.   

 

En relació l’espai: se situen sempre al mateix lloc (llocs definits), va canviant de lloc (volta per tota 

l’aula).   

  

  

En relació a l’altre mestre/a: hi ha un mestre/a que és qui dirigeix la sessió i l’altre és més passiu, un 

dirigeix i l’altre el complementa, un dirigeix i l’altre el contradiu, tots dos dirigeixen.   

  

  

En relació les activitats: tots saben què han de fer en tot moment, el que dirigeix sap que s’ha de fer 

però l’altre té dubtes però es mostra interessat, hi ha un que sempre te dubtes però es mostra passiu.   

  

  

En relació la coordinació: es coordinen en un horari concret i es distribueixen rols i les tasques de 

manera equitativa, es coordinen abans de començar la sessió, es coordinen de tant en tant, no es 

coordinen.   

  

  

En relació amb els alumnes: els alumnes es relacionen i demanen dubtes a tots per igual, hi ha alguns 

alumnes que es relacionen més amb un mestre/a que amb l’altre, els alumnes només es relacionen i 

demanen dubtes en un dels mestres.   

 

  

Altres observacions:  
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Annex 2:  Autoritzacions i consentiments  

 

 

AUTORITZACIÓ 

En/ Na ………………………………………………………………………. com director/a o responsable del 

centre/ entitat ......................................................................................  

..........………………………………………………………. autoritza que es pugui realitzar la següent activitat:  

……………………………………………….......................................................................... 

.....................................................................................................................................  

amb la finalitat exclusiva de recollir dades per a la realització del Treball de Final de Grau de 

l’estudiant ……………………………………........ de la Facultat d’Educació,  

Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic.  

  

Per la seva part, l’estudiant s’ha compromès a: “respectar els drets fonamentals de les 

persones, siguin infants o persones adultes; demanar el consentiment de les persones que 

col·laborin o participin en el treball; respectar l’esfera privada de totes les persones, grups o 

institucions que participin o estiguin relacionades amb el treball; utilitzar la informació 

obtinguda només amb finalitats científiques i donar compte dels resultats del treball a les 

persones, grups o institucions col·laboradores”.  

   

.......................................................  

Signatura  

.......................................... , ............. de ........................................... de  2020  

 

 
 

 

 

 

 GARANTIA DE PROTECCIÓ DE DADES D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 

de protecció de dades des de caràcter personal, us informem que les dades facilitades només seran utilitzades 

exclusivament per la realització d’aquest estudi i que no seran cedides ni comunicades a tercers. En qualsevol moment 

podreu exercir els drets d’accés, cancel·lació i rectificació de les vostres dades per a totes o algunes d’aquestes 

finalitats adreçant-vos a l’estudiant.
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DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT INFORMAT 

Jo _____________________________________  amb DNI: _____________________ 

Declaro que:  

1. He estat informat de l’objectiu de participar en l’entrevista centrada en l’estudi La 

codocència com estratègia d’inclusió a les aules de primària, el Treball Final de Grau del grau 

de Mestra d’Educació Primària de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.  

2. Entenc que la meva participació a l’estudi és totalment voluntària.  

3. Dono el meu consentiment per ser gravat/da al llarg de l’entrevista, i utilitzar la informació 

que s’obtingui de manera anònima i confidencial amb les condicions estipulades en la clàusula 

de garantia de protecció de dades. Totes les presentacions dels resultats del projecte es faran 

de manera agregada, evitant que es pugui fer una identificació individual de les dades 

aportades pels participants.  

4. Tinc el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, d’acord amb 

la clàusula de garantia de protecció de dades de caràcter personal.   

GARANTIA DE PROTECCIÓ DE DADES D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 

de protecció de dades des de caràcter personal, us informem que les dades facilitades només seran utilitzades 

exclusivament per la realització d’aquest estudi i que no seran cedides ni comunicades a tercers. En qualsevol moment 

podreu exercir els drets d’accés, cancel·lació i rectificació de les vostres dades per a totes o algunes d’aquestes 

finalitats adreçant-vos a l’estudiant

Signant aquest document expresso el meu consentiment a participar i ser enregistrat/da.  

 

 

Signatura del participant o de la participant.   Estudiant 

 

Vic, _______ de __________ del _________ 
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Annex 3: Diari de pràctiques analitzat  

 

Dilluns 13 de gener de 2020 

A primera hora només arribar m’he quedat a l’aula esperant el cotutor, com que l’Anna tenia una 

entrevista amb una família he començat a llegir en veu alta el llibre de Wonder, que és el llibre 

que estan llegint aquests dies en veu alta, cada dia llegim dos capítols, un cop fet això com que 

encara no havia arribat he continuat fent altres tasques que l’Anna li havia deixat al cotutor [...]. 

El cotutor ha arribat a les 9:31h i al cap de poc també ha arribat l’Anna de l’entrevista. Llavors 

els alumnes s’han posat a acabar una redacció que tenien pendent. Cada un de nosaltres s’ha 

posat a una taula diferent i els anàvem ajudant amb la redacció i la correcció ortogràfica.  

Dimarts 21 de gener de 2020 

Acaben de preparar les presentacions orals i realitzen les presentacions orals. Amb l’Anna 

decidim que els gravaríem i demà posaríem els vídeos perquè es puguin autoavaluar. També 

hem elaborat una rúbrica per tal d’avaluar-los que els hi hem presentat perquè sàpiguen de que 

els avaluarem. Després del pati també ve en x a l’aula i li expliquem la rúbrica que hem elaborat 

perquè ell també pugui participar de l’avaluació de les presentacions orals. [...]. 

Dilluns 27 de gener de 2020  

[...] Des de finals de nadal a l’hora de tutoria fan activitats de coneixença per tal d’unir més el 

grup. Tenen dues “bosses dels tresors”, les quals s’emporten a casa i porten tres coses que per 

ells són importants i que ho volen compartir amb la resta dels companys i companyes perquè és 

coneguin millor. Avui a més a més també ho ha fet el cotutor mentre la resta observàvem. Quan 

hem acabat ens hem posat a fer una activitat d’expressió escrita. L’estructura ha estat semblant 

a la de la setmana passada. [...].  

Dimarts 11 de febrer de 2020  

El mestre de suport quan ha arribat el primer que ha fet ha estat demanar-li a l’Anna que faríem. 

Avui, primer l’Anna (tutora) ha explicat què faríem i com ens organitzaríem. Ens hem col·locat 

amb grups cooperatius, ja que tenim tot el matí de projecte. Llavors al llarg del matí hem anat 

passant pels diferents grups per resoldre dubtes. [...].  

Dilluns 24 de febrer de 2020 

[...] Avui hem continuat fent llibreta d’ortografia que va quedar pendent divendres, de tal manera 

que l’Anna anava plantejant algunes qüestions i el cotutor de vegades si ho creia oportú afegia 

alguna cosa, assentat des de l’altra punta de la classe, tinc la sensació que falta coordinació en 

aquest aspecte perquè les intervencions del cotutor normalment són espontànies i improvisades. 

Penso que sovint si es coordinessin més podríem arribar a més. Sovint els alumnes també 

prefereixen demanar dubtes a la tutora que el cotutor perquè creuen que el cotutor no els hi 

podrà resoldre el dubte. [...]. 
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Annex 4: Entrevistes  

Entrevista equip directiu:  

Glòria: Coneixes l’estratègia de codocència?  

G: Quan dius estratègia a què et refereixes, vols dir què entenc com a codocència?  

Glòria: Si, perquè la codocència és una estratègia, per això t’ho demano així.  

G: Ah val, bueno tinc entès que és una estratègia per d’alguna manera poder arribar 

millor a tot l’alumnat i que no només agafi el pes una persona i a l’hora 

coresponsabilitzar, per tant, implicar més el docent, se’ls i dona aquesta funció en 

comptes del que tradicionalment enteníem com a mestre de suport “ets de tothom i ets 

de ningú” sinó que amb la codocència  assignes més directament a un curs i un grup i 

per tant les coses són pactades i compartides. És una manera d’arribar més a tothom, 

de poder esponjar més la tasca del tutor/a i l’altra amb la idea de coresponsabilitzar-se 

perquè tothom es senti implicat en el procés d’aprenentatge de tot l’alumnat per evitar 

la frase “aquests alumnes no són meus per tant jo no tinc res a veure-hi”. Perquè els 

mestres són part activa que fins ara eren de suport també és sentin part del grup i un 

mestre igual, al mateix nivell de responsabilitat que un tutor/a.  

Glòria: Consideres que és el mateix la codocència que dos mestres de suport, entenen 

el tutor i el mestre de suport?  

G: No, amb la idea del suport com abans que jo entro a l’aula i em dius què he de fer i 

em dius encarregat d’aquests nens i fes tal. Jo entenc la codocència amb aquest punt 

de coresponsabilitat, amb igualtat i repartiment de tasques  (prepara i explicar propostes 

didàctiques) i intervencions equitativament dins del grup (i si cal afegir aclariments, fer-

ho per tal de sumar i millorar l’aprenentatge). No és que un mestre s’espera a 

l’expectativa que un tutor/a li digui què ha de fer, sinó que hi ha d’haver un punt 

d’iniciativa, aquest punt de presa de decisions, per mi és aquesta la part del cotutor de 

coresponsabilitat, implicació. Que tot i així, fent codocència hi ha mestres que encara no 

ho entenen aquesta codocència o cotutoria.  

Glòria: Consideres que falta formació?  

G: Si, bueno el tema està que el sistema que estem fent, moltes vegades canviem els 

conceptes, s’ha posat de moda el codocència, la cotutora però no ens plantegem què 

impliquen en aquests canvis, què hem de canviar, quins canvis hem de fer en el 

funcionament perquè siguin reals aquests canvis. Per tant s’han de produir canvis, n’hi 
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podries dir formació, canvi de concepte, canvi de maneres de funcionar, canvi de 

paradigma educatiu.  

Glòria: Aquesta estratègia de codocència com és que vau decidir començar-la a utilitzar?  

G: Mira, tot va venir arrel de la necessitat de l’equip docent de mestres que no arribaven 

a tot l’alumnat i els tutors anaven molt saturats, desbordats en l’acompanyament 

d’alumnes i preparació d’elaboració de propostes didàctiques. I llavors ens adonem que 

hi ha tot un paquet de mestres que en aquest cas, solen ser mestres que no tenen 

tutoria, o que són especialistes o mestres de suport que van molt més relaxats, sovint 

tenen com més problemes de gestió d’aula de que els alumnes d’alguna manera no els 

hi fan tant cas a les seves indicacions. Això ens porta a canviar aquest concepte i fas 

que aquest grup de mestres també es coresponsabilitzin conjuntament amb els tutors 

dels grups i perquè els tutors també vagin més desafogats. També és veritat que per 

caràcters o maneres de fer els alumnes s’entén millor amb uns mestres que amb uns 

altres, així també oferim la possibilitat de que els alumnes tinguin més models i més 

encaix entre caràcters.  

Glòria: La teniu contemplada dins d’algun document del centre?  

G: Si hi és segurament està posat probablement, ho hauria de mirar, a la memòria del 

curs passat o de l’altra ja, que va sortir com a proposta, es valora el tema de la 

codocència però en el PEC no hi és però amb la nova PGA (Pla General 

d’Aprenentatges) si que ho contemplem. Però gràcies ho afegiré el PEC [riem.]  

Glòria: La vau començar aplicar amb l’aparició del nou decret d’inclusió?  

G: No, va sorgir abans que el nou decret sinó arrel de la necessitat que ens vam trobar 

d’atendre la totalitat de la diversitat que tenim a l’escola. És veritat que una cosa bona 

que tenim a la Sínia és que la realitat i la necessitat sovint en aquestes escoles sorgeixen 

abans que els decrets. Va sorgir arrel de la necessitat, tenim molt clar que depèn de 

quina proposta encara que sigui per llei si no ens funciona nosaltres no ho aplicarem. 

Perquè hem de trobar la manera d’atendre totes les necessitats de tots els alumnes que 

tenim al centre.  

Glòria: Contempleu en els horaris dels mestres tutors espais que es puguin coordinar 

amb els mestres de suport?  

G: Clar, això és súper complicat. Has d’aconseguir que els tutors puguin tenir com a 

mínim 1 o 2 hores de paral·lels junts, amb totes les mogudes que això suposa, perquè 

ho has de lligar amb tots els cursos i tenint en compte que els especialistes també 
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necessites espais de coordinació entre ells per fer una mica de línia d’escola. Seria lo 

ideal, si ens plantegem aquesta estratègia però la realitat és que es van buscant vies de 

possibilitat de coordinar-se. Un cop al mes coincidien o bé es quedaven al migdia per 

posar sobre la taula (CI) entre tots els mestres d’un mateix cicle per treballar de manera 

conjunta el projecte que duien a terme, però és un fet, que va més enllà de l’horari 

estipulat. A més a més, sumat això també has de quadrar un munt de mitges jornades, 

dos terços, no sé quantes reduccions. Per tant, és complexa de gestionar, tot i que 

evidentment lo ideal seria que tinguéssim més hores per coordinar-nos entre tots. I 

també t’he de dir que els horaris que es donen a l’inici de curs fins el final també canvien 

en funció de la necessitat.  

Glòria: En el cas de cinquè hi ha dos mestres de suport que entren a les aules, quines 

haurien de ser les seves funcions?  

G: Clar, és que aquí tenim un problema de generació de coses. Si ens fixem en la figura 

del cotutor, en el moment que signem els i diem organitzeu-vos vosaltres (cotutors i 

tutores), parleu-ne i decidiu, assigneu-vos funcions i tasques, penso que és ideal. És 

cert, que a vegades quan ho deixes obert és un campi qui pugui... però clar si els hi 

dones tancat sembla molt dictatorial i penso que ells també s’han de sentir còmodes fen 

les funcions i tasques assignades. Jo confio amb que la gent és professional, se sap 

organitzar i fer la feina però no sempre és així. Per exemple penso que si no recordo 

malament en el cas de cinquè el cotutor s’encarregava de vetllar pels PI i preparar-se 

mates i llengua amb el seu respectiu grup, i hauria d’ocupar-se de coplanificar amb les 

tutores quan entra a les diferents classes (preparar material, tenir-lo apunt...), al mateix 

nivell que el tutor/a. En el cas de l’altre mestre que entra, és mestre de suport, és diferent 

perquè va entrar per donar suport al projecte. Què vol dir que només havia d’entrar i 

demanar que havia de fer? No, també s’havia de coresponsabilitzar i preparar material 

i el què calgui conjuntament amb les tutores. Tot i que sóc conscient que això no es 

produeix.  

Glòria: Penses que seria una possible solució o millora si en el moment que designeu 

tutors i cotutors, hi hagi un document que quedi registrat les funcions de cadascú?  

G: Segur, si, és probable. Això és una de les coses que sempre anem tard, dones per 

suposat o dones per entès que explicant i que s’organitzin que funcionarà, llavors veus 

que les coses no funcionen doncs s’ha d’acabar fent un document on quedi tot registrat 

i les funcions quedin regulades i tothom tingui clar quin és el seu rol i quines funcions ha 

de fer.  
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Gloria: Quins avantatges penses que té aquesta estratègia (A nivell de centre, de 

mestres, de l’alumnat)?  

G: D’entrada, jo penso que la primera que es la que es respira és aquest punt d’entesa, 

de dinàmica de treball entre l’equip, la gent se sent, si es desenvolupa bé, tothom se 

sent súper implicat i coparticep del projecte i de les coses que es fan. I per tant això 

genera aquesta coresponsabilitat. I tot això repercuteix en una millora de l’ambient 

laboral. També implica que es generin noves sinèrgies, que tothom participi, debati i doni 

el seu punt de vista això implica més riquesa perquè hi ha més diversitat d’opinions.  

Glòria: Lligat amb tot això les propostes pedagògiques són més riques més pensades 

perquè hi participa més gent (diferents perspectives) i arribes a molt més. Pots atendre 

molt millor les necessitats de l’aula i com atendre-les.  

G: Pel que fa l’alumnat té més referents i arribes molt més i poden veure diferents visions 

i maneres de fer. També iguala els mestres per tant els veuen tots iguals no fan 

diferències entre tutors i especialistes i/o mestres de suport perquè veuen que tot l’equip 

docent que intervé en aquell grup va cap a la mateixa direcció.  

Glòria: I ara l’altra cara, quan es duu a terme aquesta estratègia en quines dificultats ens 

podem trobar (a nivell de centre, de mestres i d’alumnat)?  

G: La dificultat és aquesta a l’hora d’organitzar és complexa, perquè genera més hores 

de coordinació per poder parlar i poder dur a terme tots aquests aspectes. L’altre que 

tots els docents entenguin la codocència de la mateixa manera i s’impliquin de manera 

igual sinó és on ve la principal dificultat. Pel que fa a l’alumnat, d’alguna manera si no 

es porta bé, ens podem arribar a desacreditar entre uns i els altres. 

Glòria: Com decidiu quins mestres de suport entren a cada classe? És aleatori o teniu 

en compte alguns criteris?  

G: Intentem tenir en compte criteris, per exemple de l’especialitat de MALL i MEE més 

encarat a educació infantil per acompanyar més en el tema de llengua. També els 

demanem en quins cursos s’han mogut més i en quins es senten més còmodes, si 

podem i si és així ho tenim en compte i ho desenvolupem. I l’altre, veient els perfils que 

hi ha , i és així, intentem compensar. És a dir si hi ha una tutora que no coneixem però 

que té algunes dificultats en la gestió doncs posarem un suport més potent o bé si hi ha 

un equip de tutores potent posarem un suport que potser cal que l’estirin una mica. Si 

que mirem una mica, hi ha diferents coses: una l’especialitat (dona resposta a la detecció 

de necessitats), experiència docent i l’altre equilibrar equips.  
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Glòria: Els grups homogenis de mates i llengua es divideixen els grups per nivells, creant 

de tres a cinc grups. Penses que seria possible que un dels mestres entres a l’aula a 

donar suport i fer menys grups ?  

G: Clar la idea és tot i que amb els de cinquè a sortit rana total aquest any a diferència 

de cicle inicial. La idea és comencem en grups homogenis i després a mesura que 

avancen i van aprenent fem saltar nens a mesura que van avançant i després anem 

tenint grups més nombrosos i llavors pot ser que tinguem dos mestres en una mateixa 

aula. Però en el moment que tenim grups molt separats de nivell doncs per donar una 

millor resposta. Però com que ens ha sortit rana per: una perquè no s’han pogut 

desenvolupar gaire¸ dos i ara ja és a toro pasado però de com es desenvolupaven les 

activitats de mates potser n’hauríem d’haver fet un seguiment més exhaustiu. I n’estic 

segura que hagués millorat perquè a cicle inicial ha anat molt bé. Però aquest any les 

matemàtiques a cinquè no ens han funcionat bé, per les baixes, substitucions i tot plegat.  

Glòria: Penses que és una bona estratègia per atendre la diversitat? Perquè si o perquè 

no? 

G: Evident que sí, per el què et deia aquest punt de coresponsabilitat d’implicació directe 

i per tant permet que connectis millor amb l’alumnat que t’impliquis en el disseny de les 

propostes, en el seguiment, avaluació, que coneguis les famílies i per tant puguis fer 

entrevistes, és evident que dona més atenció a la diversitat. Però tornem a ser al mateix, 

sempre i quan es desenvolupi de la forma que tots ho entenguem de la mateixa manera. 

No deixa de ser un canvi de concepte perquè sempre hi ha hagut mestres que han fet 

codocència, sent mestres de suport, però no per això no es coordinaven i no 

coplanificaven conjuntament per millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.  
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Entrevistes docents:  

Docent 1 

Glòria: Bé, primer de tot moltes gràcies i t’explico una mica com s’estructura l’entrevista. 

Hi ha unes quantres preguntes i en funció del què em diguis pot ser que se’m en 

acudeixin algunes més i n’acabem de parlar.  

C: Vale.  

Gloria: la primera és si coneixes l’estratègia de la codocència? 

C: l’estratègia de la codocència? És això de la igualtat entre homes i dones?  

Glòria: (riem) no sé si vols dir educar nens i nenes per igual, si és així penso que et 

refereixes a la coeducació.  

C: codocència, no.  

Glòria: I si et dic dos mestres a l’aula?  

C: Ah si! Això si.  

Glòria: Doncs la codocència és l’estratègia que implica que hi hagi dos mestres a l’aula, 

el tutor/a i algun altre mestre/a que entra a fer suport per atendre la diversitat.  

C: Que hauria de ser sempre així.  

Glòria: Per tant, entenen això, penses que la Sínia feu codocència?  

C: a veure...plantejat legalment si que hi és, penso, si més no com a marc teòric que 

tenen per treballar, si que hi és aquesta codocència, el perfil del cotutor a tots els cursos, 

però aquest perfil no hi és amb el mestre d’educació especial, que penso que hi hauria 

de ser moltes més hores, però si que tenen el paper de cotutor el que passa, crec que 

encara no estem formats per treballar amb el paper del cotutor, no tenim clar quin perfil 

té cada persona. Osigui el perfil i és però no sé si la persona que fa aquest treball té clar 

que ha de fer, falta que estigui ben lligat. Però és cert que és una de les escola que he 

vist que ho està intentant.  

Glòria: compartiu el cotutor (codocent) els tres cinquens?  

C: Sí, de tots cinquè és el mateix. Normalment hi ha els dos tutors i el perfil del cotutor, 

però com que nosaltres som aquest bolet de tres tenim, representa que tenim l’Àngel i 

en Marc a mitja jornada. El què passa com que l’Àngel també fa lo d’informàtica 

[coordinador TAC] no acaba sent un i mig com ens tocaria, són menys hores, a part que 
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el fan servir per substituir. Per això et dic que la teoria és bona, però realment no s’aplica 

com s’hauria d’aplicar.  

Glòria: Vale, què més, des de quan utilitzeu aquesta estratègia?  

C: clar, jo és el primer any a l’escola, jo penso que hi ha crec que ho fan però no sé quan 

va començar.  

Glòria: La següent és: Què en penses d’aquesta estratègia, quins avantatges i quines 

dificultats li trobes (A nivell de centre, mestres i alumnat)?.  

C: Avantatges crec n’hi ha molts sobretot amb al tipologia d’alumnes que tenim, penso 

que totes les escoles haurien de ser dos mestres totes les hores, dos mestres a l’aula, 

perquè s’atendria millor la diversitat, diferents punts de vista, pel treball cooperatiu, 

penso que te moltes coses bones. Els punts negatius que hi veig, perquè funcioni és 

necessiten, una bona coordinació, es necessiten hores de coordinació i això és el què 

ens falta. Clar, si el cotutor entra a l’aula i no en aquell moment no sap què s’ha de fer, 

què és farà, és un mestre de refoç, el cotutor ha de treballar conjuntament amb el tutor, 

els dos han de saber què es farà en aquella hora, per tant jo crec que és aquí el punt 

dèbil, que falta la coordinació.  

Glòria: si, si, totalment. I a nivell de centre hi veus alguna avantatge o dificultat, a nivell 

organitzatiu?  

C: home, no ho sé, és una de les escoles per exemple que més hores som dos a l’aula. 

Però la tipologia d’alumnes que tenim, son nens que necessiten molta atenció 

personalitzada. A nivell organitzatiu penso que a l’ inici de curs ens fan unes pautes molt 

clares de tot com funciona, com s’ha de treballar la llengua, com  s’ha de fer no sé què, 

també  el perfil cotutor, però potser es queda a l’inici de curs, no és va vetllant el 

seguiment d’això de com està funcionant.  

Glòria: I pels alumnes?  

C: pels alumnes? són uns alumnes que per la manera que està organitzant el centre, 

(molt jeràrquic), com esglaonat, a dalt hi ha l’equip directiu, despès els tutors/es, i el 

mateix centre penso que crea que els nens respectin més a uns que uns altres, això fa 

que el paper del cotutor perdi el valor que té, perquè el cotutor es guanya els nens 

semblant a un tutor o no el tracten igual. [Silenci] Penso. No ho sé. Ja s’intenta que 

tractin a tothom igual. Jo penso que hi ha errors, perquè si realment el que es fes és que 

tots som iguals els nens no ens tractarien diferents si veiéssim que entre nosaltres ens 
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tractem igual, i penso que aquí és l’error. El cotutor no pot tenir el poder com un tutor 

més, si nosaltres, com a tutors els hi trèiem.  

 

Glòria: Penses que la implicació personal de cadascú també hi té a veure?  

C: si, si, la implicació també hi entra. Jo per exemple l’any [a una altra escola de 

característiques similars de Vic ] passat lo que fèiem amb els grups de 5è i 6è una mestra 

feia la part de llengua i l’altra la de ciències i mates, en el fons quan jo anava a l’altra 

classe no era la tutora,  era com la cotutora però com que passàvem les mateixes hores,  

doncs realment, els nens em tractaven igual, a les reunions de pares hi anàvem les dues 

a les dues a totes les reunions, saps que vull dir? Quan passava alguna cosa era igual 

si hi era jo o l’altre, interveníem igual, per tant, aquest poder no estàvem classificats de 

cotutors però es penso que es feia més que aquí, perquè aquí si que hi ha el perfil però 

el cotutor no ve a les reunions amb els pares, a les reunions d’avaluació gairebé no 

parla. Bueno penso que si que és veritat que hi ha una part d’implicació per tant, no sé 

si els altres cicles funciona o no.  

Glòria: Jo per no fer-ho tant extens, em vaig centrar en 5è però seria interessant analitzar 

si passa igual o diferent als altres cursos.  

C: clar, també som tres grups, crec que això també hi ha d’influir d’alguna manera, tant 

l’Anna com jo som noves per dir-ho d’alguna manera [...]. No sé fins a quin punt, és 

realment tota l’escola funciona així o nosaltres hem acabat funcionant bé.  

Glòria: La següent pregunta és: Trobes que sent dos mestres a l’aula permet conèixer i 

atendre millor les necessitats de l’alumne/a? Per què?  

C: Pues si, penso que si, a vegades, no és que un mestre/a dirigeixi, sinó que a vegades 

mentre tu estàs fent una intervenció o parlant amb un grup determinat penso que se’t 

escapen moltes coses, per exemple jo sóc de les que constantment estic apuntant coses 

que observo i penso que quan som dos a l’aula més molt més fàcil apuntant aquestes 

coses perquè a vegades quan jo estic parlant amb el grup intentant treure preguntes no 

puc anar preguntar el què diuen perquè es cohibeixen, es tallen, en canvi quan ho fa un 

altre i tu pares l’orella si que pots registrar moltes coses sorprenents. I no sé...penso que 

és molt interessant en aquest sentit. [Apareix la seva filla i parlen un moment] Doncs 

això, que penso que hi ha moltes coses quan estàs sola se’t escapen moltes coses i a 

més aquest any encara perquè som tres grups i estem parlant de 20 nens, però amb les 

ratios actuals de 27-28 nens que he treballat jo fins ara, és que és impossible, un mestre 

sol arribar a tot, és impossible, sempre n’hi ha un o dos que se’t escapen com a mínim. 
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I això i amb el treball cooperatiu, si realment els vols escoltar, escoltar i que s’escoltin i 

que treballin així em grup és molt important ser dos, perquè esque sinó no arribes a 

tothom, i sent dos és més senzill. I és això amb aquestes ratios que tenim, i més en 

aquesta escola, la tipologia de nen, en qualsevol moment tu tens preparat una dinàmica 

i pot haver-hi qualsevol explosió i després què fas? Te’n endús un i els altres els deixes 

sol? en canvi si sou dos penso que és molt més fàcil de gestionar totes aquestes coses, 

perquè un dels dos surt amb el nen o els nens que han tingut el conflicte i la classe pot 

continuar normal, en canvi sinó els deixes tots sols, els i dius feu no sé què (t’ho 

inventes) no té cap sentit mentre tu estàs amb l’altre, en canvi si realment n’hi ha dos 

que saben què s’ha de fer a la classe, totes aquestes conductes són molt millor de 

gestionar. I si a sobre fos mestre d’educació especial, “ja ni t’he digo!”.  

Glòria: [Ric] 

C: Saps? És que és veritat perquè realment les intervencions i amb aquests nens que 

tenim tant complicats, hi ha moltes coses que se’t escapen, no pots estar per tots.  

Glòria: Vale, a veure, quan sou més d’un mestre/a a l’aula aprofiteu per introduir noves 

estratègies i/o metodologies d’aprenentatge?  

C: Si, bueno jo ho intentava, ara feia, bueno tot el segon trimestre no he tingut el suport, 

però si que per exemple no aprofitava per fer una prova individual escrita, doncs avui 

intentarem fer treball cooperatiu, o us explicaré com fer anar programes de l’ordinador 

o del Drive, bueno estratègies noves, coses que necessitin que siguem dos o que t’ho 

faci més fàcil.  

Glòria: La següent està força lligada amb el que estem parlant, quan sou dos mestres a 

l’aula, quina tipologia d’activitats realitzeu? Les que ja teníeu previstes? Les pacteu 

prèviament? Com us soleu organitzar?  

C: Clar, això, treball cooperatiu, res, d’individual sempre intentar treball en grup i si es 

individual que impliqui aprendre una cosa nova, com obrir un programa, com 

descarregar una cosa. [Parla amb la seva filla]  

Glòria: Les que ja teníeu previstes? Les pacteu prèviament? Com us soleu organitzar? 

C: A veure, com ho fem? La realitat. La realitat és que quan veig a l’horari que tinc que 

sé que serem dos, si que intento adaptar perquè siguin activitats més de treball en grup, 

el què passa que no ho parlo amb el grup que ve a donar-me suport, és aquí l’error. 

Quan feia aquestes activitats, per exemple era amb en Marc i amb ell no tenim ni hora 

de coordinació. I per exemple amb l’Àngel si que intentàvem el primer trimestre quan 
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fèiem reunions si que programaven junts,  per tant, representa que ell sabia que es feia 

a cada hora, però jo i ell no dèiem què com ho veus, o tu fas això o allò, osigui es 

nombrava el què es faria però no es planejava per fer-ho tots dos a l’hora.  

Glòria: Arribats aquí, la pregunta del milió, disposeu de temps per coordinar-vos amb els 

mestres de suport? De ser així, quan ho feu ? Ho registreu algun lloc?   

A veure en principi el temps hi és perquè tenim per horari tenim 1h de coordinació amb 

el cotutor, el què passa que som tres tutores amb el mateix cotutor, per tant l’hora no és 

una hora realment, perquè si la repartíssim, tindria vint minuts amb el cotutor per el meu 

grup. I amb l’altre docent que entra a l’aula amb mi el dimecres si que tenim una hora, 

bueno teníem perquè ens la van treure, per tant no ens podem coordinar.  

Glòria: Pel POEFA?  

C: si és veritat, ja no la tenim, sí pel POEFA.  

Glòria: Tornant a la pregunta, si registreu algun lloc les activitats que feu, si teniu algun 

tipus de document que ho registreu?  

C:  On registrem el què treballem?  

Glòria: exacte, alguna coplanifcació o alguna cosa així.  

C: No, cadascú la seva programació, i allà queda registrat lo que tu fas, jo el que si em 

marco a la meva programació són els dies que tinc algú, perquè és això que et dic si jo 

tinc la previsió que tindré algú intento moure i organitzar-me per fer treball en grup. 

Però... ja et dic que aquest segon trimestre no ha anat molt bé, perquè poques vegades 

hem set dos a l’aula, entre baixes, POEFA, sortides...  

Glòria: En queden tres. A l’hora de desenvolupar la classe sent dos, quines funcions 

penses que tens tu com a tutor/a ? I quines funcions hauria tenir el mestre/a de suport?  

C: Mira, això en teoria, en l’horari que tenim a l’exterior de la classe, fica que les hores 

que som dos, representa que la classe l’hauria de dirigir el cotutor i el tutor fer el suport, 

però la realitat no és així. Jo quan som dos a l’aula, la realitat que he viscut aquest any, 

és que jo explico que s’ha de fer i un cop s’ha explicat el cotutor fa suport, i ajuda aquells 

alumnes que més ho necessiten, que necessiten una atenció més individual.  

Glòria: Tu consideres que tu hauries de tenir unes funcions específiques i ell unes altres, 

tot i aquest horari o no?  

C: Home, jo crec que si que hauríem de tenir molt clar què fa cadascú i en quin moment 

per això és necessita una coordinació abans, de dir mira avui aquesta classe hem de 
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parlar sobre informàtica, doncs tu saps una mica més, doncs perquè tu no introdueixes 

això i jo m’assento amb aquest a fer no sé què i després canviem, jo penso que això és 

el que hauria de ser, que hi hagués un inici de classe i un tancament.  

Glòria: Quines condicions penses que s’han de tenir en compte per garantir una bona 

codocència?  

Una planificació abans i també una valoració després de com ha anat junts, de dir, avui 

això ha passat això, compartir el què hem observat a l’aula, perquè si realment tens una 

bona planificació de què ha fet cascú però un cop s’acaba la classe tu no comparteixes 

el què has vist, tampoc serveix de res,  penso que és molt important que hi hagi això, 

compartir què s’ha observat i tenir molt clar, què s’observarà, per exemple, avui 

observarem com el coordinador dirigeix el seu grup, si s’ha pactat això doncs fer una 

mica de registre del què hem observat cada dia, això seria lo ideal. Perquè també a més 

a més, tens dos punts  vista del mateix.  

Glòria: vols afegir-hi alguna cosa més que s’hagi de tenir en compte per un bon 

funcionament?  

C: S’ha de tenir en compte, és molt important la organització, com treballem, amb grup, 

tenir-ho molt clar. Això quin paper té cadascú, l’avaluació, què avaluarem aquell dia.  

Glòria: I entre els mestres penses que hi ha d’haver alguna condició perquè funcioni 

millor?  

C: Home, també és molt important si et sents a gust amb el company que treballes, si hi 

ha aquesta, aquest vincle que et sents a gust, perquè amb algun et pots sentir més 

cohibit. També influencia els estils i maneres de fer que tenim a l’hora d’intervenir, i això 

també costa, és més fàcil si esteu més o menys a la mateixa línia metodològica. Penso 

que és important entendre’t amb qui treballes.  

Glòria: Si, jo també penso que és important. Tot i que penso que moltes vegades no se 

li dona el valor que se li hauria de donar.  

C: no, hi ha molta gent que no li agrada ser dos a l’aula, no se sent a gust. Això si que 

passa, jo m’he trobat a molts llocs, sobretot amb gent més gran que és la seva classe, 

el seu espai, els hi dona la sensació de que els jutjaràs, en ves de veure-ho com una 

cosa positiva. [Relacionat amb el concepte de codocència]. Jo per exemple he entrat a 

moltes classes, per exemple a la meva classe quan hi ha l’Àngel fent classe i si que he 

vist que dinamitza i fa coses, en canvi, quan està amb mi, potser no ho fa tant, no sé 

fins a quin punt no vol passar per sobre meu, no sé potser penso que encara ens falta 
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estar habituats a treballar així [Millor planificació evitaríem això!]. En qualsevol moment 

jo puc entrar en una altra classe d’algú perquè si entren a la meva classe a mi no em fa 

res. En canvi hi ha gent que té el seu espai.  

Glòria: Penses que és una bona estratègia per atendre la diversitat? Per què si? Per 

què no?  

C: si que és una bona estratègia, perquè és això, quatre ulls veuen més que dos i també 

a vegades tu pots tenir, en al fons treballem amb persones i pot ser que un nen i tinguis 

més afinitat que un altre i penso que a vegades tu els mires amb uns ulls i poder un altre 

els veu amb uns altres i compartir aquestes experiències és molt bo. Més que perquè la 

persona que entra se centri amb aquests nens (els que tenen dificultats) i prou perquè 

després deixa de ser la inclusivitat. Però si que és veritat, que a vegades et pots 

bloquejar i dir es que ara li estic explicar, li he explicat així i així, i no ho entén i un altre 

pot dir ah, i per què no ho provem així, i això també és important. O també un dia pots 

tenir un mal dia i et bloquegis amb un, i que hi hagi una altra persona això també fa que 

flueixi més.  

Jo penso que és molt positiu i no li veig una connotació negativa, de dir és que sent dos 

anirà més malament, és que penso que és impossible, per molt poc que es faci. El que 

passa que normalment he vist o que si que funciona és que un si que adquireix 

protagonista i l’altre queda més en segon pla, com un mestre de reforç.  

Jo per exemple l’any passat que també ho feia en alguns hores amb dos companys i 

fèiem el reforç, una era la MEE, ella havia verbalitzat, estic les mateixes hores amb tots 

dos mestres però no em sento igual, amb una amb sento igual i amb l’altre més a remolc. 

També amb un mestre que va tenir moltes dificultats de gestió a l’aula, doncs hi vaig 

anar ajudar-lo.  
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 Docent 2:  

Glòria: Coneixes l’estratègia de codocència? 

A: A veure jo com a mínim sé que vol dir codocència que és dues persones a l’aula però 

l’estratègia teòrica no la conec. I dintre la pràctica trobo que és complicat una codocència 

en quan en principi les dues persones estan en igualtat de condicions i fent les mateixes 

funcions, entenc que la codocència és això. Moltes vegades penso que a la pràctica 

costa que es doni això, sempre hi ha algú que tira més del carro que l’altra. Després 

penso que si no són dues persones molt ben coordinades, molt ben avingudes i que es 

programen juntes i que diguin va avui començo jo, avui comences tu, sempre hi ha algú, 

fins i tot per caràcter o per manera de ser que tira més que els altres, per tant em costa 

imaginat una codocència pura.  

Glòria: Per tant considerant que això és codocència, penses que a l’escola utilitzeu 

aquesta estratègia?  

A: No, no a la Sínia tenim dues persones, osigui som dues persones a l’aula una que és 

la tutora i l’altra està vista com una persona de suport.  

Gloria: Ja però són dos mestres a l’aula no? 

A: Si, però no exerceixen la mateixa categorització, no exerceixen les mateixes funcions.  

Glòria: Per què tu penses que els dos mestres que intervenen a l’aula, han de fer el 

mateix rol i les mateixes funcions de manera equitativa?  

A: O sigui per mi una codocència no és que jo estic a l’aula i l’altra persona entra i jo 

(com a tutora) li dic què ha de fer. Per mi una codocència, el primer simbolisme és que 

entrem junts a l’aula i a partir d’aquí ara tu, ara jo, anem portant a terme, no si val que 

sempre sigui el mateix qui inicia la sessió i l’altre demani què ha de fer. És entrar junts, 

avui jo inicio la sessió, demà l’inicies tu, i mentre tu inicies la sessió jo aporto alguna 

cosa, no és tu expliques (com tutor) i jo escolto (com a mestre de suport), tots dos han 

d’aportar, això com inici, però això també durant tot el desenvolupament. I per tant crec 

que a la Sínia hi ha dues persones a l’aula però no enteses com una codocència, 

enteses al sentit com jo ho entenc. Jo veig diferències entre una mestre de suport o una 

codocent, per mi tot i que en tots dos casos comparteixen l’aula, la diferència està en 

que en cas de la codocència tenen les mateixes funcions, independentment del rol 

(tutor/mestre de suport).  
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Glòria: Una mica ja m’has respost, què en penses? Quins avantatges i quines dificultats 

li trobes (A nivell de centre, docents i alumnat?)  

A: Anem a veure, si ens centrem en l’alumnat i anem pujant. Si ens centrem amb 

l’alumnat jo l’avantatge que hi veig és que es crea un ambient molt més enriquidor, en 

els alumnes els hi dons diferents models a dins l’aula. A més a més, es generen afinitats, 

més feelings, per tant tots els nens queden més ben atesos. Som més persones a 

observar a opinar et quedes amb molta més informació d’allò que està passant a l’aula, 

per tant d’aquells aprenentatges que van adquirint els teus alumnes. Aquest avantatge 

la veig molt gran a nivell d’alumnat, una atenció més individualitzada, a nivell d’alumnat 

no hi veig cap inconvenient, la veritat és aquesta, penso que tot son beneficis pels 

alumnes la codocència. Després pel que fa a nivell d’escola jo també hi veig avantatges 

l’únic inconvenient que hi veig és que falta personal i a vegades hi ha altres estratègies 

igual de bones: fer petits grups, fer tallers, amb reducció d’alumnes també és una bona 

estratègia, barrejar alumnes de classe, tot això també són altes estratègia que si fas una 

codocència només pensada dins l’aula en aquella classe tancada en concret també 

perdem altres riqueses de les altres estratègies. Per tant jo penso que la codocència 

està bé combinada amb altres estratègia i que a l’escola li suposa molts més mestres 

dedicats això. Pel que fa els mestres, l’avantatge de dues persones a l’aula és que tu 

com a mestra també t’enriqueixes perquè també veus l’altre/a com actua i pots aprendre 

coses noves a través de la observació i les aportacions que fa l’altra persona. A nivell 

d’inconvenient ja l’he dit com una mica abans, sempre es pot caure en l’error que un tiri 

més que l’altre, per tant hi ha d’haver molt bon feeling, molt bona sintonia i hi ha d’haver 

molt bona predisposició per part de totes dues persones que hi ha dins l’aula per 

interactuar juntes. I jo penso que moltes vegades els mestres no estem prou disposats 

a compartit l’espai d’aula en sentit els tutors som un pel egoistes en el sentit aquesta és 

la meva classe, aquest és el meu grup d’alumnes i aquí ho faig jo, i tots aquests mites 

s’haurien de trencar, hi ha molts mestres que tenen por de que els vegin, els avaluïn o 

els mirin com ho fan i per tant tots aquests tabús s’haurien de trencar per aconseguir 

una bona codocència.  

Glòria: Trobes que sent dos mestres a l’aula permet conèixer i atendre millor les 

necessitats de l’alumne/a? Per què?  

A: Si, perquè els hi podem fer una atenció més individualitzada, els podem escoltar més, 

ens podem acostar més, els hi podem fer més preguntes, arribem a molts més alumnes 

i arribem molt més intensament en aquells alumnes que tens a l’aula. I a part d’això 

penso que guanyem molt de temps.  
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Glòria: En quin sentit ?  

A: Bueno, perquè si estem treballant en grup i tu estàs en un grup i l’altra persona està 

en un grup, no hi ha tanta estona d’espera quan estan encallats en algun sentit o has 

d’intervenir en alguna cosa vas molt més ràpid, entenc jo, es genera un clima molt més 

dinàmic dins l’aula.  

Glòria: Val, tu abans has dit que un dels inconvenients era que mestres havien  de tenir 

feeling, quins aspectes penses què depèn que sigui així?  

A: Hi ha d’haver vincle, els dos mestres hi ha d’haver vincle, osigui allò que et fa estar 

bé és tenir un vincle, és generar uns sentiments positius cap a l’altra persona.  

Glòria: I què implica aquest vincle o aquests sentiments positius?  

A: Jo crec que el primer que s’ha de fer és cultivar-los, si tu vols un bon treball en equip 

s’han de treballar, en aquest cas serien dues persones, s’ha de treballar el treball en 

equip, aquests vincles no surten perquè si, hi ha d’haver estratègies, dinàmiques que 

t’afavoreixin això, aquesta relació. Evidentment també penso que va per caràcter hi ha 

persona que sintonitzes més que amb altres, la codocència ha d’esdevenir d’un treball 

previ de coneixement del teu claustre de mestres, i a partir d’aquí poder establir les 

relacions per treballar la codocència a l’aula.  

Glòria: Quan sou més d’un mestre/a a l’aula aprofiteu per introduir noves estratègies i/o 

metodologies d’aprenentatge?  

A: Si és molt més fàcil introduir noves estratègies i/o nous aprenentatges.  

Glòria: Com quines?  

A: Si no hi haguessis set tu per exemple el treball cooperatiu no l’haguéssim iniciat. 

Doncs això en general quan som dos a l’aula intentem aprofitar per fer treball cooperatiu 

o activitats més col·laboratives que sent dos permeten arribar a més alumnes amb 

menys temps com he dit abans.  

Glòria: Quan sou dos mestres a l’aula, quina tipologia d’activitats realitzeu? Les que ja 

teníeu previstes? Les pacteu prèviament? Com us soleu organitzar?  

A: Home, quan som dues persona a l’aula el que es fa es realitzar activitats on es generi 

un treball en grup o un aprenentatge cooperatiu o activitats que requereixin d’activitats 

una atenció més individualitzada com per exemple una expressió escrita, llavors és 

millor ser dos a l’aula. Per tant en principi les activitats que es proposen son diferents si 

està previst ser dos o un.  
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Glòria: Per tant i aquestes activitats ja les tenies previstes com a tutora o les pactes amb 

la persona que ve a fer el suport?  

A: La teoria és que ens hauríem de programar conjuntament. La realitat és que falten 

hores de coordinació amb les persones que venen a dins l’aula per poder programar i 

per poder organitzar aquella sessió.  

Glòria: Disposeu de temps per coordinar-vos amb els mestres de suport? De ser així, 

com i quan ho feu ? Ho registreu algun lloc?   

A: Ens coordinem si, dues hores a la setmana.  

Glòria: Amb tots els mestres de suport?  

A: No, no, no, només amb un. A veure torna a fer-me la pregunta.  

Glòria: [Li repeteixo la pregunta] 

A: No, ho fem amb tots, només ho fem amb un i quan ho fem dins l’horari a dins l’horari 

de treball persona i no queda registrat enlloc. Cadascú s’ho apunta a la seva 

programació (a la seva llibreta), però no és així no es distribueixen les tasques, és farem 

això, però no parlem ni com presentarem l’activitat, ni qui la presentarà ni quines 

funcions farà cadascú.  

Glòria:  A l’hora de desenvolupar la classe sent dos, quines funcions penses que tens tu 

com a tutor/a ? I quines funcions hauria tenir el mestre/a de suport?  

A: Es que, això que estem fent ara o en una codocència ben pensada?  

Glòria: Pots dir-me el que vulguis.  

A: Si féssim una codocència ben pensada les funcions serien les mateixes de totes dues 

persones. Això seria lo ideal. Amb una persona de suport com estem fent fins ara, tu 

(Com a tutor) tu dinamitzes, llavors ve la persona de suport i li dius què ha de fer. Tal i 

com ho estem fent ara les meves funcions és dinamitzar el grup i la activitat i donar 

resposta els alumnes i el mestre de suport el què fa es atenció als alumnes.  

Glòria: Quines condicions penses que s’han de tenir en compte per garantir una bona 

codocència?  

A: Ja ho he dit una mica abans. A veure a nivell de centre disponibilitat horària per 

coordinació i més personal evidentment. I a nivell de docents garantir un bon vincle i bon 

ambient de treball de compartir, de coordinació, de coplanificar junts, de dinamitzar junts 

l’aula, treball en equip.  
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Glòria: Penses que és una bona estratègia per atendre la diversitat? Per què si? Per 

què no?  

A: Jo crec que com més mestres siguem dins l’aula més podem arribar a tots els 

alumnes i per tant més podrem atendre a la diversitat, per tant si em sembla una bona 

estratègia.  

Glòria: Vols afegir alguna cosa?  

A: Si ens creiem la codocència, evidentment les dues persones que estan a dins l’aula, 

tenen una funció important, el que no pot ser es que treballem i programem a partir de 

la codocència i a l’hora de la veritat no es porti a terme perquè un dels dos ha de portar 

a terme una substitució. Si fem una codocència hi hem d’apostar i hem de creure.  
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Docent 3:  

Glòria: La primera pregunta és si coneixes l’estratègia de codocència? 

A: Si que la conec. La conec ara i a partir de fa dos anys cap aquí prenc més consciència 

del què significa.  

Glòria: Penses que és el mateix que dos mestres a l’aula?  

A: No. Fins ara, et contesto un mica la pregunta següent, en aquesta escola hi havia els 

dos tutors i el mestre de suport, i des de fa dos anys, l’any passat el mestre de suport 

passa a ser el cotutor, així davant del grup era com si hi haguessin tres tutors.  

Glòria: Què en penses? Quins avantatges i quines dificultats li trobes (A nivell de centre, 

mestres i alumnat?)  

A: A veure en quant a l’alumne és un avantatge perquè hi ha una atenció més 

personalitzada, més directa a la diversitat també hi ha estalvi de temps, de preparació 

de tasques i compartir-les amb els altres mestres. També hi ha diferents punts de vista 

i això és enriquidor pels alumnes. Pels mestres també és un avantatge perquè tens un 

company que et dona una visió del grup, una altra visió dels alumnes i comparteixes la 

fita diària que això és enriquidor. Dificultats, tenir temps per coordinar-te, per planificar 

bé la sessió, els objectius, el rol de cadascun dels mestres dins l’aula... i també és molt 

important que els dos mestres pensin que és una estratègia positiva i creguin en la 

codocència.  

Glòria: A nivell de centre destacaries alguna cosa?  

A: He dit lo dels dos mestres però evidentment hi ha de creure tot el claustre. És un 

recurs molt bo però els mestres hem de ser els primers de voler treball en equip.  

Glòria: Trobes que sent dos mestres a l’aula permet conèixer i atendre millor les 

necessitats de l’alumne/a? Per què?  

A: Si perquè clar al ser dues persones a l’aula evidentment treballes molt més la inclusió. 

Pots fer metodologies molt més diverses, molt més pràctiques, molt més vivencials i això 

és enriquidor pels alumnes i també pels mestres. Pots partir de coneixements previs i 

realment al ser dos si tas treball cooperatiu, realment Glòria ho hem iniciat gràcies a tu, 

almenys jo amb el meu grup, pots fer més una atenció més directe a cada grup i realment 

com que les necessitats de cada grup  són diverses et pots dirigir molt més a cada un 

d’ells i el grup també és molt més enriquidor perquè entre ells també s’ajuden i tu pots 

ajudar en aquest procés d’aprenentatge de manera més directe. A més pels alumnes al 

ser més d’un mestre a l’aula intervenint amb el grup ells també poden veure dos models 
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hi això també és molt més enriquidor que una sola persona, dos maneres de pensar 

diferents, per ells penso que és millor. Perquè de vegades pensen que quan et tenen de 

referència es poden pensar que tens la veritat absoluta, ho saps tot i evidentment no, 

com a mestres aprenent cada dia, per tant sent dos l’aprenentatge és multiplica. 

Evidentment els mestre han de sumar no restar.  

Glòria: Si depèn del mestres que coincideixin, de quins aspectes penses què depèn que 

sigui així?  

A: Realment penso que si tenen temps, l’equip directiu i tot el claustre hi ha de creure, i 

que ho transmetin. Entre docents també han de confiar uns amb els altres, ja que 

aquesta estratègia requereix de compartir, planificar conjuntament, una bona 

comunicació... i anar tots a una. Els mestres penso que a vegades pequem de por a 

perdre el control de la classe, en quan a que tot estigui tot programat (controlat i 

planificat) i de vegades això hi ha alguns mestres que els hi fa por. I penso que això a 

vegades també fa que els fa por perdre el rol de mestre tutor i d’autoritat davant la classe 

per tant, penso que això també hauria de canviar si volem que entrin mestres de suport 

i es dugui a terme aquesta estratègia de codocència.  

Glòria: Quan sou més d’un mestre/a a l’aula aprofiteu per introduir noves estratègies i/o 

metodologies d’aprenentatge? En cas de ser així quines?  

A: Si, intentem partir que sigui una metodologia més diversa, més vivencial, la feina 

principalment que tenim és que l’alumne tingui ganes d’aprendre, estigui motivat i li 

despertem la motivació, i penso que entre dos es pot generar un clima d’aula que 

afavoreix en tots aquests aspectes. Però també cal una bona planificació, per tal de 

poder garantir que això es produirà.  

Clar per exemple, a l’escola ara per exemple ens trobem, que ens coordinem un cop a 

la setmana i que coincidim tots, amb l’Àngel i tot és una hora a la setmana. Això és molt 

poc temps. A més que passa, que si tens poc temps i no ets conscient de que realment 

estem fent això de la codocència, molts mestres que intervenen a l’aula acaben fent de 

mestres de refoç (entesos com que arriben i demanen què farem avui o en què et puc 

ajudar...), entès com abans de venir a l’aula no ha participat en la planificació, llavors ell 

entra a l’aula i fa un reforç però no fa una codocència. Per tant hem de tenir molt clar 

quin és paper de cadascun dels mestres perquè no acabi sent un mestre de reforç i els 

alumnes això també ho veuen. En canvi si entra com un igual que és com s’entén a la 

codocència perquè la responsabilitat és compartida els alumnes també ho veuen i això 

també permet fer treball cooperatiu, més recerca, però això implica tenir clar els diversos 

rols i què farà cadascun dels mestres.  
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Glòria: Quan sou dos mestres a l’aula, quina tipologia d’activitats realitzeu? Les que ja 

teníeu previstes? Les pacteu prèviament? Com us soleu organitzar?  

A: Normalment s’aprofita aquesta estona que tenim de paral·lels per planificar les 

activitats que tenim al llarg de la setmana, si que és cert que de vegades aquestes 

activitats es poden moure en funció de si sorgeixen altres necessitats o interessos al 

grup o bé tenint en compte si estàs sol o amb un altre mestre de suport, per tal d’aprofitar 

al màxim el temps que som dos. I com he dit quan som dos doncs intentem fer treball 

cooperatiu o altres activitats que requereixin més atenció del mestre i així ens podem 

repartir i atendre millor de manera més personalitzada.  

Glòria: Quan entra algú de suport com us soleu organitzar?  

A: Normalment depèn de la tasca que fem en aquells moments. Per exemple quan entra 

la Cristina intentem que sigui més treball cooperatiu i anem voltant i atenent cada grup 

o cada alumne en cas que tinguin dubtes concrets. Ens repartim les tasques de manera 

equitativa. Amb altres mestres de suport depèn del temps que tinguem per coordinar-

nos, perquè com he dit és poc.  

Glòria: Disposeu de temps per coordinar-vos amb els mestres de suport? De ser així, 

quan ho feu ? Ho registreu algun lloc?   

A: Bé, ens coordinem un cop per setmana, tenim 4 hores de paral·lels però que i siguem 

tots son dues hores després cadascú ho registra a la seva llibreta de programació i si 

hem de modificar coses si que ho fem i llavors ho fem entre passadissos, abans o 

després d’alguna classe, anem fent així com podem, però seure i ser conscients que 

estem fent aquesta tasca és un cop a la setmana dues hores perquè és quan i som tots, 

tots tenint en compte que no hi ha la mestra d’anglès o de música que estaria súper bé 

que també hi fossin, tots els mestres que entren a intervenir en el grup. Però això és 

molt difícil de coordinar, perquè en algun moment s’haurien de quedar sols els alumnes 

i això és impossible.  

G: A l’hora de desenvolupar la classe sent dos, quines funcions penses que tens tu com 

a tutor/a ? I quines funcions hauria tenir el mestre/a de suport?  

Clar es que si creiem amb la codocència la responsabilitat i les feines son les mateixes. 

Quan tu entres a l’aula has de tenir clars els objectius que t’has marcat i que vols 

aconseguir amb aquella activitat. I de quina manera ho fem (metodològicament). Al ser 

dos et permet fer un seguit d’activitats més amplies i acompanyar a tot l’alumnat.  
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Glòria: Penses que s’hauria de registra en algun document o que ja es dona de manera 

natural?  

A: Estaria súper bé que quan s’acabés la sessió tinguessis temps per compartir què ha 

observat, com ha anat la sessió (buidatge, una avaluació...), si ho féssim cada vegada 

de manera sistemàtica i ho poséssim en algun lloc com en forma de registra també 

podríem tenir moltes dades i ens seria útil per millorar en l’aprenentatge i com atendre 

millor l’alumnat.  

Glòria: Quines condicions penses que s’han de tenir en compte per garantir una bona 

codocència?  

A: Bueno és el que comentàvem abans, penso que és molt important i prioritari que els 

mestres que intervenen al grup hi creguin i que tinguin clar que són cotutors no mestres 

de reforç. Evidentment també que hi hagi temps per planificar, per tenir clar i marcar les 

activitats poder-les pactar entre tots dos, aprofitar l’experiència de l’altre, les aportacions 

de l’altre, saber escoltar i no imposar, treballar realment en grup. I que realment les dues 

persones a l’aula sumin i no restin. I hi això ens ho hem de creure tots dos mestres que 

intervenim al grup i també l’equip de mestres de tota l’escola. També hi ha d’haver una 

bona comunicació entre docents perquè sinó acaba sent un mestre de reforç i un tutor i 

a nivell de rols no s’entén equitativament com la mateixa feina quan així hauria de ser, 

almenys des del meu punt de vista. Ser empàtics i generosos entre mestres. Sobretot 

tenir en compte que el mestre que entre de suport és un igual que el tutor i el grup també 

l’ha de viure així. Es tracta de construir entre tots dos.  

Glòria: Penses que és una bona estratègia per atendre la diversitat? Per què si? Per 

què no?  

A: Penso que si perquè realment fomenta la inclusió el fet de ser dos a l’aula l’aula 

sempre evidentment l’atenció és molt més directe a tot l’alumnat, penso que així també 

com que treballes sovint amb grups cooperatius, també s’ajuden entre ells i s’aporten 

coses positives. Això al ser un tutor també ho pots fer però també es cert que estàs més 

limitat, si hi ha una alta persona que també creu en aquesta estratègia tot això és 

compartit, i t’ajudes mútuament, i tothom s’enriqueix, i tots aquests efectes positius 

repercuteixen al grup.  

Glòria: Per part meva ja s’han acabar les preguntes t’agradaria afegir alguna altra cosa?  

A: No, no em sembla que ho he dit tot el què pensava, Però penso que la codocència 

no és només entrar i compartir en aquell moment que estàs a dins amb el grup sinó que 

abans i després també hi ha d’haver un treball no és només aquella estona. I això també 
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ha de ser compartit i això és el què costa, perquè hi ha molts mestres que només 

contemplen les hores de treball en el seu horari i llavors això és complexa de gestionat 

perquè no pots obligar algú a que faci més hores o es quedi. Per això també trobo 

important que hi hagi predisposició per part dels dos.  
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Entrevista codocents:   

Glòria: Coneixes l’estratègia de codocència? 

A: Si, més o menys, no sé si és el mateix però m’imagino per on va, vols que t’ho 

expliqui?  

Glòria: Si, què en saps 

A: La codocència, fins on sé jo, intentes que a la mateixa classe intervinguin dues 

persones o més per tal de poder arribar a més alumnes a la vegada i no haver de 

segregar el grup.  

Glòria: Per tant, consideres que és al mateix que hi hagi dos mestres a l’aula?  

A: Si, si, si totalment. Fins ara les experiències que he tingut sempre ha sigut així ser 

dos o més mestres a l’aula i sense separar el grup. Així tens més possibilitats d’arribar 

a més nens i de diversificar més la teva feina.  

Glòria: Entenent-ho així, tu diries que a l’escola s’utilitza aquesta estratègia?  

A: Alguna vegada, però poques. Jo seria partidari de fer-ho molt més, en comptes de fer 

petits grups, sóc més partidari de fer això. En una escola que vaig estar amb la meva 

paral·lela érem 14 nens i ens permetia fer-ho, vam ajuntar grups i estàvem tots dos 

grups fent matemàtiques, i els resultats van ser genials, no a curt termini però si a llarg 

termini  

Glòria: Què en penses? Quins avantatges i quines dificultats li trobes (A nivell de centre, 

mestres i alumnat?) 

A: Jo a nivell d’avantatges m’agrada molt perquè penso que és això la riquesa d’un grup 

a la que el parteixes li treus riquesa. Tenim dos mestres atenent, així que tenim la 

possibilitat d’ arribar a més nens. Pots utilitzar estratègies diferents a l’aula que si estàs 

sol a l’aula, ja sigui en grup com ara el treball cooperatiu, les sinèrgies que es fan són 

millors per tant, jo sóc un defensor d’aquesta estratègia. I per contra actualment les 

escoles disposes de pocs llocs, perquè si apliques aquest treball (cooperatiu o en grup) 

a necessites que les aules siguin grans, que els nens puguin repartir-se i si plantegen 

un treball per racons o per grups puguin tenir el seu espai, per poder treballar-ho més 

bé. I en els casos que ho hem vestit amb molt material que creiem que els nens poden 

necessitar i que ells tenen a l’abast, tot això si ho posem tot això a les aules de l’escola 

que hi ha molts nens, el material ...doncs queden enxovats doncs costa de poder-ho fer 

com realment t’imagines que t’has de fer. A l’altre escola per exemple ho anàvem a fer 
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a la biblioteca que era un espai més gran, i la veritat és que ens va funcionar tot molt 

bé.  

Glòria: Trobes que sent dos mestres a l’aula permet conèixer i atendre millor les 

necessitats de l’alumne/a? Per què?  

A: Jo crec que sí perquè tant com si fas activitats amb tot el grup com si les fas amb 

petit grup moltes vegades el que no arriba un mestre hi arriba un altra perquè les 

intervencions, experiències són diferents, per tant la manera d’arribar als alumnes és 

diferent, i si s’equivoca també es poden ajudar mútuament. Fins i tot per ells penso que 

els hi va molt bé perquè tenen dos referents, i ells es senten més acompanyats en el 

procés d’aprendre, per tant penso que està bé.  

Glòria: Penses que si depèn del mestres que coincideixin, de quins aspectes penses 

què depèn que sigui així?  

A: Com més t’avens amb la persona que comparteixes l’aula millor és l’experiència, si 

ho fas amb algú que no t’hi sents tant còmode o tant afí. En canvi si hi ha molta més 

afinitat és molt més fàcil de treballar i d’ajudar-se mútuament. En cas que no t’avinguis 

tant costa un pèl més però pels alumnes que tens davant intentes fer que sigui el millor. 

Però penso que l’afinitat és molt important. De fet sempre he pensat que el bon rollo 

amb el claustre és el primer que faria jo si fos director d’una escola, el primer que vetllaria 

seria perquè la gent del claustre tingués molt bon rollo i a partir d’aquí treballar.  

Glòria: Tu en principi a cinquè fas de cotutor i de mestre de suport, com et sens, et sents 

diferent que el tutor, igual..?  

A: Depèn amb qui entro, hi ha gent que em fa sentir igual, ni més ni menys i d’altres 

que... sempre notes que vas un tant per sota, però bueno suposo que una mica el pes 

del tutor és importat, sobretot pels nens i jo suposo que això traspassa també passa 

amb els mestres. Quan ets tutor et sents com més responsable d’aquell grup de tot el 

què hi passa i ho vols controlar més. I no sé és una impressió amb els anys que fa que 

faig de mestre noto que delegar la feina a la gent, hi ha molta gent que els hi costa molt 

i això és una mostra de confiança cap els seus companys quan fas una feina així, quan 

comparteixes la feina així i la comparteixo amb algú i confio plenament, és pot equivocar 

però jo també m’equivoco i no passa res.  

[Punt a millorar per evitar que sigui així, si es coordinessin bé s’haurien de sentir 

coresponsables...] 
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Glòria: Tu com a mestre de suport, si poguessis escollir, preferiries treure alumnes fora 

de l’aula o entrar a donar suport dins l’aula? Per què?  

A: Jo ja et dic que aquest mètode m’agrada molt per tant sempre que l’espai, la feina i 

les casuístiques que hi hagi siguin adequades pels alumnes i ho permetin a mi no em fa 

res assumir aquest rol. Poc a poc ja vas trobant el teu rol, els alumnes ja van donant-te 

el teu lloc. Jo no hi crec massa en treure els alumnes, de fet fa molts anys que em barallo 

amb els inspectors perquè diuen tot això de fer molts nivells i no sé què ... jo sempre he 

estat partidari del multinivell, una mateixa fixa amb molts nivells i cada nen li demanes 

el què pot, potser necessitarà més ajuda un altre potser no ho faran però si tu ja deixes 

clar al principi que cadascú fa fins allà on pot, i és una feinada haver de pensar això, jo 

penso que els nens si acaben adaptant i acaben fent més del què nosaltres pensem, en 

canvi si els hi donem una fitxa tancada no saps mai fins on arribaran. Almenys les 

vegades que jo ho he fet m’ha anat bé.  

Glòria: D’acord, seguim quan entres a donar suport, hi ha alguns mestres que aprofiten 

per introduir noves estratègies i/o metodologies d’aprenentatge?  

A: Depèn del dia, hi ha dies que se segueix al mateix i d’altres que dius va aprofitem que 

som dos per provar això, clar va molt millor si has d’introduir un nou concepte o una 

nova estratègia que siguis dos perquè arribes molt més, i més en una escola com la 

nostre que els alumnes de vegades al principi van més perduts, un cop s’adapten ja 

està, però si la veritat és que s’aprofita molt per fer coses així.  

Glòria: Quan sou dos mestres a l’aula, quina tipologia d’activitats realitzeu? Tu 

col·labores en la planificació de les activitats?  

A: A vegades si hi a vegades no. Si són assignatures que faig amb ells, amb petit grup 

o entro més sovint si que ajudo a planificar-les. Però per exemple amb assignatures com 

medi que hi vaig molt poquet ja em trobo l’activitat planificada, i llavors t’adaptes a lo 

que hi ha. Si que en parles abans però moltes vegades ja ho tenen tot com molt més 

clar i tu dius doncs puc donar una ullada o un cop de mà però no és directament la 

planificació que faig. D’altres com tutoria o així puc participar més. També depèn del 

temps que tens, les reunions que fem són poques i poc temps i t’has d’adaptar i repartir 

la feina. I per exemple aquest trimestre reunions amb l’equip de cinquè n’he fet dues.  

Glòria: Val, per tant, disposeu de temps per coordinar-vos amb els mestres curriculars 

(tutors)? De ser així, quan ho feu ? Ho registreu algun lloc?   

A: Que jo sàpiga no es registre i de temps no n’hi ha mai prou, perquè encara que 

tinguéssim totes les hores que se’ns han posat en falten, perquè d’hores de pati 
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coordinant-nos que no toca no n’hem fet moltes i algun migdia que et quedes o alguna 

tarda que et quedes per allà les 17:00. A nivell institucional, a nivell d’escola hores 

poques i moltes vegades per casuístiques, substitucions, falta no se qui, és el primer 

que es treu, i clar, és complicat. Penso que el principal problema és la manca de mestres 

crec que hi hauria d’haver un mestre o dos depenent de la mida de l’escola només per 

fer substitucions perquè sinó acaben petant reunions que són importants o la mestra 

d’educació especial.  

Dic això perquè vaig estar a Piera, al consorci de l’Anoia, tenen dues mestres que les 

paga el consorci no el departament, el consell comarcal de l’Anoia i fan substitucions, 

fins que arriba la persona del departament. I trobo que és una bona solució. Però són 

diners i tot el que val diners costa.  

Glòria: Tu a més a més,  ets cotutor què implica això?  

A: Implica bàsicament fer la funció que fa el tutor, però en comptes de fer-ho en una fer-

ho en tres, i quan falla el tutor ets tu qui assumeix el rol d’ell. Implica conèixer molts més 

nens i ells a tu i no saber mai on seràs. Al principi costa perquè ells tenen molt clar qui 

és el seu tutor i tu en aquells moments no ets el seu tutor, fins que no entenen que fas 

la mateixa funció els hi costa una mica d’entendre. A més com que és una figura 

relativament nova, penso que es va començar a fer des de l’any passat, a ells també els 

hi xoca al principi.  

Glòria: Penses que depèn com el tutor gestioni l’aula també hi ha més o menys barrera 

cap a tu o cap a qualsevol mestre de suport?  

A: Si, si, si evidentment, si el tutor ho gestiona bé solen ser classes que ja van bé i el 

tutor que no ho sap fer o que implica que ho fa tot ell i absorbeix tot ell costa més d’entrar-

hi. Per això et deia abans que això de confiar amb la gent, en aquesta feina hi ha molta 

gent que els hi costa, i els nens ho veuen.  

Glòria: Com a mestre de suport i cotutor, quines funcions i tasques se’t atribueixes i 

quines t’atribueixen?  

A: Uff. Atribuir, atribuir en aquesta escola no te’n atribueixes cap aquí fas una mica el 

què pots. I d’atribucions moltes vegades es coeducació en el mateix moment, i en el 

moment que falta una tutora doncs fer de tutor d’aquell grup, acompanyar-los en el que 

sigui i si hi ha problemes gestionar-los i és això, ets com un substitut quan ho necessiten 

i quan hi ha el tutor ets un complement, que depèn del tutor ets un complement paral·lel 

i depèn de quin tutor ets un complement que queda una mica per sota, però bàsicament 

és això. Bueno jo penso que és això una mica manca de confiança i coneixença entre 
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les persones, costa fer el pas de delegar del tutor al mestre de suport. I és una figura 

nova la de cotutor, com que no se’ns ha explicat del tot bé.  

Glòria: Per tant, penses que falta com formació i a part que es prenguin acords que s’han 

pres de quines funcions i tasques ha de fer el tutor i el cotutor?  

A: Bueno més que res penso que haurien de deixar molt clar què és la figura del cotutor, 

més que les tasques, perquè les tasques ja les vas assumint i moltes vegades les que 

per temps pots i per horaris i per disposició del centre. Però més que res és això que 

tothom tingués clar quina funció fa el cotutor dins del grup i tenir-ho clar tots, tant els 

nens com els mestres, penso que és això el que a vegades queda distorsionat. [Punt a 

millorar!  

Glòria: Què més, seguim, a l’hora de desenvolupar la classe sent dos, quines funcions 

penses que tens tu com a mestre/a de suport? I quines funcions hauria de tenir el mestre 

curricular?  

A: Jo penso que depèn de la persona, n’hi ha que et divideixes la classe i l’explicació al 

principi i fa una part cadascú i queda com més estandarditzat i equitatiu tots dos, d’altres 

que s’estimen més fer ells la gran explicació i tu fer tu aportacions i jo penso que els dos 

mètodes poden ser bons si queda clar pels nens lo que hi ha en aquell moment, que tots 

dos són allà per ajudar-los. Més que què assumeix un o l’altre, pels nens el millor és que 

sigui més aviat paral·lel perquè assignen que un mestre té un determinat coneixement 

quan no és així perquè jo també el sé i els podria ajudar més. A vegades et reparteixes 

tasques i no ho hem parlat i ja els hi dius mira parla amb x mestre/a que ho sap millor 

que jo i en canvi d’altres ho assumeixes més tu. Tot depèn del grau de preparació que 

hi hagis fet a l’hora de planificar l’activitat. Si coneixes molt l’activitat i pots entrar molt i 

d’altres te la trobes si vas a fer una substitució. I en aquesta escola de substitucions en 

fas moltes.  

Glòria: Quines condicions penses que s’han de tenir en compte per garantir una bona 

codocència?  

A: Lo primer seria condicionar els espais, que fossin suficientment amplis per treballar 

còmodament. Un altre seria dotar d’hores per poder-se coordinar amb les persones que 

intervinguin i finalment doncs poder tenir el material necessari per fer les activitats. Clar, 

penso que la codocència s’ha aprofitar perquè els nens puguin prendre decisions de que 

utilitzen per aprendre i això implica que els hi has de posar un ventall de possibilitats.  
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Glòria: Vols afegir alguna cosa en relació alguna condició que pensis que sigui important 

entre mestres?  

A: Bueno lo que ja havia dit, si amb la persona que treballes et coneixes hi ha bona 

relació, les coses funcionen, així que afavorir aquests entorns de coneixença i de crear 

bones sinèrgies penso que no fan nosa sinó que sumen.  

Glòria: Ja només en queda una, penses que és una bona estratègia per atendre la 

diversitat? Per què si? Per què no?  

A: Jo crec que si, perquè la diversitat si que vol dir que hi ha molts nivells, però en un 

moment donat si que pot ser bo separar-los perquè no se sentin perduts però si tu els 

acostumes a que estiguin barrejats i a que aprenguin d’uns i els altres acaba passant 

això, acaba passant que el que necessita estratègies acaba veient com fan els altres i 

les acabava aprenent ell i el que no, veu que el seu model serveix per altres i moltes 

vegades els consciencia perquè ho facin millor perquè els altres n’estan aprenent d’ell. 

Per tant, és això és una feina de picar pedra i al principi t’estires els cabells quan ho fas 

a consciència i amb una certa regularitat perquè dius quin caos on m’he ficat, però quan 

tothom acaba entrant en el seu rol i el seu paper penso que és una forma d’aprenentatge 

molt vàlida i que per atendre la diversitat és ideal.  
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Docent 5: Mestra/e de suport.  

Glòria: Coneixes l’estratègia de codocència? 

M: No. Em sona el nom, alguna cosa he llegit.  

Glòria: El nom et sona? Si jo et dic això què et ve el cap?  

M: Què has dit? Coe,..?  

Glòria: Codocència?  

M: Doncs col·laborar educant.  

Glòria: I si et dic que és al mateix que dos mestres a l’aula? Et sona més?  

M: si, però segueixo pensant el mateix estic ensenyant o educant col·laborant amb algú 

altre.  

Glòria: Per tant tu consideres que a l’escola feu codocència, utilitzeu aquesta estratègia?  

M: Ostres si, a vegades si. Però a mi no m’ha arribat des de cap lloc des de direcció, de 

que això es fa a l’escola.  

Glòria: Des de quan utilitzeu aquesta estratègia?  

M:Jo he entrat aquest any, per tant l’utilitzo des del setembre.  

Glòria: Què en penses?  

M: Que està super bé, que pots abarcar moltes més coses i pots parar atenció a altres 

coses que quan estàs sol no pots.  

Glòria: Per tant, quins avantatges i quines dificultats li trobes (A nivell de centre, mestres 

i alumnat?)  

M: A veure avantatges pots donar més informació, més retribucions a les coses que 

estàs explicant a tots aquells alumnes que a vegades no pots atendre. Pel simple fet 

que a vegades hi ha baralles o disputes alguna cosa que no et surt bé hi ha algú que 

se’n pot encarregar i tu pots seguir amb la classe. Tot i que t’he de dir que encara que 

ara m’estiguis demanant per cinquè ho he viscut molt més quan vaig a primer i segon 

(Cicle Incial).  

Com a dificultats per exemple també és cert que hi ha alguns mestres que no els hi 

agrada compartir l’aula i ser dos.  
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No sabria quines dificultats més dir-te, la veritat que tot el que hi veig són molts 

avantatges: més coordinació, molt més material, més atenció i personalitzat, millor 

atenció a l’alumnat en general. Pots fer grups de treball reduïts i així pots treure més 

suc. I d’inconvenients a part de la dificultat que té dit doncs no t’entenguis amb l’altre 

mestre, que esteu a dins la classe.  

Glòria: Per tant, trobes que sent dos mestres a l’aula permet conèixer i atendre millor les 

necessitats de l’alumne/a? Per què?  

M:Si, totalment. Una mica pel que he dit abans. Arribes més a tots els alumnes i per tant 

els pots atendre millor a tots.  

Glòria: Un altra cosa que tu has dit és que pots trobar-te que a vegades no t’avinguis 

amb la mestre, quins aspectes creus que hi poden influir?  

M: Les personalitats de cadascú, les maneres de treballar, les èpoques en què hem 

estudiat també (una jove amb un de gran), la perspectiva docent...  

Glòria: Ara venen unes quantes preguntes que m’agradaria que em donessis la teva 

opinió com a mestre de suport quan entres dins una aula. Tu quan entres realitzes el rol 

de mestre de suport, com et sents (molt diferent al mestre tutor, igual, menyspreat...)?  

M: No menyspreat no, però és evident que si no sóc el tutor em sento diferent. Sempre 

intentes poder que els tutors facin més... i el teu rol era una mica més passiu però a 

mesura que va passant el temps amb la confiança i la classe doncs vas col·laborant  i 

intervenint més...  

Glòria: Per tant penses que la confiança i la comunicació són aspectes que influencien?  

M: Confiança i la comunicació són aspectes claus. Però també intervé la personalitat, si 

és més oberta o tancada.  

Glòria: Si poguessis escollir, preferiries treure alumnes fora de l’aula o entrar a donar 

suport dins l’aula? Per què?  

M: Depèn de l’assignatura per exemple. Amb català per exemple fer grups homogenis 

(per nivells), com fem ara, per nivells. Tenint en compte tota la contextualització de 

l’escola, la nostra escola és complexa. I llavors també faria entrar algun mestre de suport 

a plàstica, anglès...  
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Glòria: Quan entres a donar suport, hi ha alguns mestres que aprofiten per introduir 

noves estratègies i/o metodologies d’aprenentatge?  

M: Si, que s’intenta. Però no sabria ara dir-te quines. Però moltes dirigides acompanyar 

el treball en grup o així.  

Glòria: Quan sou dos mestres a l’aula, quina tipologia d’activitats realitzeu? Tu 

col·labores en la planificació de les activitats?  

M: A 5è no he planificat gaire res, bueno comprensions lectores, però la forma de 

treballar era variant. Però en canvi a 1r i 2n he entrat a donar més suport al projecte de 

medi. Més de reforç. Jo sóc de suport, la meva plaça és de substitució... He preparat tot 

el què m’han dit però mai he planificat conjuntament ni a cicle inicial ni a cicle superior, 

perquè com a mestre de suport normalment els tutors/es planifiquen més entre ells.  

Glòria: Disposeu de temps per coordinar-vos amb els mestres curriculars (tutors)? De 

ser així, quan ho feu ? Ho registreu algun lloc?   

M: No hi ha hores o molt poques que ens puguem coordinar. Hi hauria estonetes d’algun 

cicle. Però és evident que les tutores es reuneixen entre elles i planifiquen entre elles i 

llavors els altres quedem més en segon pla, depèn en quin cas fins i tot apartats, ja que 

s’organitzen entre tutors, i després com t’he dit en algunes estones ens comenten el què 

han planificat, i clar llavors la veritat és que tinc poc a dir. Tot i que a cicle de vegades 

si que diuen a tal setmanes farem tal i de vegades es reparteixen tasques però des del 

meu punt de vista falten espais de coordinació de seguiment de les activitats.  

Glòria: Tu com a mestre de suport quines funcions i tasques se’t atribueixes i quines 

t’atribueixen?  

M: Personalment, si em donen un grup de mates (5è) i llengua (CI) jo m’encarrego 

d’organitzar-me en funció dels objectius que em marqui i em coordino amb les tutores 

de CI. I a cinquè força similar.  

Glòria: A l’hora de desenvolupar la classe sent dos, quines funcions penses que tens tu 

com a mestre/a de suport? I quines funcions hauria de tenir el mestre curricular? 

M: La veritat és que depèn molt de la planificació prèvia que haguem fet amb la tutora 

en qüestió. Si ja està més planificat doncs entre tots dos ens organitzem. A més, també 

m’agradaria afegir que és complexa organitzar les meves funcions com a mestre de 

suport perquè he hagut de fer moltes substitucions per tant també era difícil que els 

tutors es coordinessin amb mi i em deleguessin part de feina perquè al final ja no sabia 

quan hi seria i quan no.  
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Glòria: Quines condicions penses que s’han de tenir en compte per garantir una bona 

codocència?  

M: La relació que hi hagi amb l’altre tutor (Que sigui bona) que puguis coordinar-te bona 

per fer bé la feina, preparar-te bé la feina.  

Glòria: Penses que és una bona estratègia per atendre la diversitat? Per què si? Per 

què no?  

M: Depèn de les assignatures serà millor una opció o una altra. Per atendre la diversitat 

potser hi ha altres coses a fer a més d’entrar dos mestres a l’aula
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Annex 5: Anàlisis de les entrevistes.  
 

Entrevista directora 

Categoria Idees destacades Anàlisi 

 
 
 
 
 
 
Coneixença 
del 
concepte de 
codocència  

Tinc entès que és una estratègia per d’alguna manera poder arribar millor 

a tot l’alumnat i que no només agafi el pes una persona i a l’hora 

coresponsabilitzar, per tant, implicar més el docent, se’ls i dona aquesta 

funció en comptes del que tradicionalment enteníem com a mestre de 

suport.  

És una manera d’arribar més a tothom, de poder esponjar més la tasca del 

tutor/a i l’altra amb la idea de coresponsabilitzar-se perquè tothom es senti 

implicat en el procés d’aprenentatge de tot l’alumnat per evitar la frase 

“aquests alumnes no són meus per tant jo no tinc res a veure-hi”. Perquè 

els mestres són part activa que fins ara eren de suport també és sentin part 

del grup i un mestre igual, al mateix nivell de responsabilitat que un tutor/a.  

No, amb la idea del suport com abans que jo entro a l’aula i em dius què he 

de fer i em dius encarregat d’aquests nens i fes tal. Jo entenc la codocència 

amb aquest punt de coresponsabilitat, amb igualtat i repartiment de tasques  

(prepara i explicar propostes didàctiques) i intervencions equitativament 

dins del grup.  

Que tot i així, fent codocència hi ha mestres que encara no ho entenen 

aquesta codocència o cotutoria.  

Coneix l’estratègia i la descriu com una oportunitat 

perquè tots els docents que intervenen en un grup 

siguin part activa i corresponsable del procés 

d’aprenentatge de l’alumnat. És una estratègia 

que pretén deixar de diferenciar docents, entre 

tutors, especialistes i mestres de suport, sinó que 

són mestres iguals amb els mateixos drets i les 

mateixes responsabilitats en quan a rols i 

funcions. És conscient que hi ha mestres del 

centre que no saben o coneixent del tot la 

docència compartida que realitzen en el centre.  

Des del seu punt de vista la visió de l’equip directiu 

d’aquesta escola és que entén la codocència quan 

dos o més educadors coplanifiquen, construeixen 

i coavaluen un grup d’estudiants amb diverses 

necessitats dins la mateixa aula com afirma 

Murawsky (2003).   
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Planificació i 
coordinació 
de les 
codocència 

Què impliquen en aquests canvis, què hem de canviar, quins canvis hem 

de fer en el funcionament perquè siguin reals aquests canvis.  

Clar, això és súper complicat. Has d’aconseguir que els tutors puguin tenir 

com a mínim 1 o 2 hores de paral·lels junts. 

Seria lo ideal, si ens plantegem aquesta estratègia però la realitat és que 

es van buscant vies de possibilitat de coordinar-se. Un cop al mes 

coincidien o bé es quedaven al migdia per posar sobre la taula (CI) entre 

tots els mestres d’un mateix cicle per treballar de manera conjunta el 

projecte que duien a terme, però és un fet, que va més enllà de l’horari 

estipulat.  

és complexa de gestionar, tot i que evidentment lo ideal seria que 

tinguéssim més hores per coordinar-nos entre tots.  

Si ens fixem en la figura del cotutor, en el moment que signem els i diem 

organitzeu-vos vosaltres (cotutors i tutores), parleu-ne i decidiu, assigneu-

vos funcions i tasques, penso que és ideal. És cert, que a vegades quan ho 

deixes obert és un campi qui pugui... però clar si els hi dones tancat sembla 

molt dictatorial i penso que ells també s’han de sentir còmodes fen les 

funcions i tasques assignades. Jo confio amb que la gent és professional, 

se sap organitzar i fer la feina però no sempre és així.  

Si no recordo malament en el cas de cinquè el cotutor s’encarregava de 

vetllar pels PI i preparar-se mates i llengua amb el seu respectiu grup, i 

Dur a la pràctica aquesta estratègia implica tenir 

en compte que els mestres s’hauran de coordinar 

entre ells per planificar i organitzar-se, això implica 

directament per tant que tinguin hores de 

coordinació, tot i que gestionar això perquè sigui 

possible és difícil. Intenten com a mínim que els 

mestres i les mestres que són tutors es puguin 

coordinar entre ells mínim una o dues hores. Però 

si necessiten més hores depenen de la voluntat 

individual de cada un dels mestres. Tot i que des 

de l’equip directiu pensen que tenir més hores de 

coordinació per coordinar-se amb tothom seria lo 

més ideal.  

A l’hora de planificar i assignar qui serà el cotutor/a 

(codocent) tenen en compte tres factors: 

especialitat/perfil, experiència docent i equilibrar 

equips. En aquest sentit Teixidó  (2008) proposa 

alguns criteris que hauria de tenir en compte 

l’equip directiu a l’hora de formar equips de 

parelles de mestres per dur una bona pràctica de 

codocència. Els criteris que ell proposa són: 

continuar amb parelles consolidades, parelles 
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hauria d’ocupar-se de coplanificar amb les tutores quan entra a les diferents 

classes (preparar material, tenir-lo apunt...), al mateix nivell que el tutor/a.  

Intentem tenir en compte criteris, per exemple de l’especialitat de MALL i 

MEE. També els demanem en quins cursos s’han mogut més i en quins es 

senten més còmodes. veient els perfils que hi ha , i és així, intentem 

compensar. una l’especialitat/perfil (dona resposta a la detecció de 

necessitats), experiència docent i l’altre equilibrar equips.  

 

mixtes, evitar les parelles que no tenen 

predisposició i prioritzar les parelles que es poden 

fer al juny (final de curs).  

Des de l’equip directiu no tenen cap document on 

expliqui quines són les tasques i les funcions del 

docent i el codocoent sinó que a principi de curs 

els hi diuen que s’organitzin entre tutors i cotutors 

com els vagi millor.  

 

Organització 
dins l’aula: 
rols 
d’activitats  

  

Tipus 
d’activitats  

La idea és comencem en grups homogenis i després a mesura que 

avancen i van aprenent fem saltar nens a mesura que van avançant i 

després anem tenint grups més nombrosos i llavors pot ser que tinguem 

dos mestres en una mateixa aula. Però en el moment que tenim grups molt 

separats de nivell doncs per donar una millor resposta.  

Hi ha algunes hores que podrien aprofitar per fer 

codocència però per necessitat de centre van 

decidir fer grups de nivell homogenis amb la 

intenció de que els grups “baixos” aprenguessin 

els coneixements més bàsics i poc a poc anessin 

pujant de grup fins aconseguir com a molt dos o 

tres grups. Llavors segurament els mestres que 

estaven en aquests grups “baixos” com que no 

tindrien grup segurament passarien a fer 

codocència a les mestres dels altres grups.  
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Punts forts 
de la 
codocència  

Tot va venir arrel de la necessitat de l’equip docent de mestres que no 

arribaven a tot l’alumnat i els tutors anaven molt saturats, desbordats en 

l’acompanyament d’alumnes i preparació d’elaboració de propostes 

didàctiques. I llavors ens adonem que hi ha tot un paquet de mestres que 

en aquest cas, solen ser mestres que no tenen tutoria, o que són 

especialistes o mestres de suport que van molt més relaxats, sovint tenen 

com més problemes de gestió d’aula de que els alumnes d’alguna manera 

no els hi fan tant cas a les seves indicacions.  

Fas que aquest grup de mestres també es coresponsabilitzin conjuntament 

amb els tutors dels grups i perquè els tutors també vagin més desafogats. 

També és veritat que per caràcters o maneres de fer els alumnes s’entén 

millor amb uns mestres que amb uns altres, així també oferim la possibilitat 

de que els alumnes tinguin més models i més encaix entre caràcters.  

Va sorgir arrel de la necessitat, tenim molt clar que depèn de quina proposta 

encara que sigui per llei si no ens funciona nosaltres no ho aplicarem. 

Perquè hem de trobar la manera d’atendre totes les necessitats de tots els 

alumnes que tenim al centre. 

Jo penso que la primera que es la que es respira és aquest punt d’entesa, 

de dinàmica de treball entre l’equip, la gent se sent, si es desenvolupa bé, 

tothom se sent súper implicat i coparticep del projecte i de les coses que 

es fan. I per tant això genera aquesta coresponsabilitat. I tot això 

repercuteix en una millora de l’ambient laboral. També implica que es 

Com escola d’alta complexitat sempre han tingut 

la necessitat d’atendre la totalitat de l’alumnat és 

per això que abans que el departament 

d’ensenyament els hi pogués suggerir una 

proposta de millora, com a equip directiu, van 

prendre la decisió de començar implementar 

aquesta estratègia per atendre la diversitat.  I que 

aquesta estratègia seria bona a diferents nivells 

de centre: tant pels docents com per l’alumnat.  

Pel que fa els docents, perquè tot l’equip de 

mestres de l’escola es corresponsabilitzes de 

l’alumnat no només els tutors i tutores com havia 

estat fins aleshores. Sinó que els especialistes i 

mestres de suport també participessin activament 

del procés d’aprenentatge de l’alumnat del centre.  

Pel que fa als alumnes els permet tenir més d’un 

referents (models) a l’aula i això és positiu per 

diferents motius: afinitat, diferents maneres 

d’ensenyar, veuen tots els mestres iguals (tot 

l’equip docent va a la una).   

Utilitzar aquesta estratègia col·laborativa 

pretenem que tot l’equip de mestres es senti part 
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generin noves sinèrgies, que tothom participi, debati i doni el seu punt de 

vista això implica més riquesa perquè hi ha més diversitat d’opinions. 

Pel que fa l’alumnat té més referents i arribes molt més i poden veure 

diferents visions i maneres de fer. També iguala els mestres per tant els 

veuen tots iguals no fan diferències entre tutors i especialistes i/o mestres 

de suport perquè veuen que tot l’equip docent que intervé en aquell grup 

va cap a la mateixa direcció. 

Evident que sí, per el què et deia aquest punt de coresponsabilitat 

d’implicació directe i per tant permet que connectis millor amb l’alumnat que 

t’impliquis en el disseny de les propostes, en el seguiment, avaluació, que 

coneguis les famílies i per tant puguis fer entrevistes, és evident que dona 

més atenció a la diversitat. 

de l’escola, per tant es sentin implicats amb el 

projecte educatiu. I això repercuteix en una millora 

de l’ambient laboral. Perquè si hi ha un bon 

ambient laboral es crea més debat, això vol dir 

més diversitat d’opinions i per tant que podem 

aconseguir millors propostes didàctiques.  

Ser codocent no vol dir estar a l’aula i prou sinó 

que implica que coneguis millor l’alumnat, en el 

disseny, seguiment i avaluació de les diferents 

propostes didàctiques que es porten a terme. I tot 

això permet atendre millor la diversitat de l’aula i 

de l’escola en general.  

Punts de 
millora de la 
codocència. 

Segur, si, és probable. Això és una de les coses que sempre anem tard, 

dones per suposat o dones per entès que explicant i que s’organitzin que 

funcionarà, llavors veus que les coses no funcionen doncs s’ha d’acabar 

fent un document on quedi tot registrat i les funcions quedin regulades i 

tothom tingui clar quin és el seu rol i quines funcions ha de fer.  

La dificultat és aquesta a l’hora d’organitzar és complexa, perquè genera 

més hores de coordinació per poder parlar i poder dur a terme tots aquests 

aspectes. L’altre que tots els docents entenguin la codocència de la mateixa 

manera i s’impliquin de manera igual sinó és on ve la principal dificultat. Pel 

Des del centre no hi ha cap document on 

especifiqui les funcions dels docents i dels 

codocents. Teresa Huguet (2006) proposa que 

els mestres que intervenen en una docència 

compartida es coordinin i elaborin un full on quedi 

per escrit quines són les funcions i que farà 

cadascun d’ells en cada moment al llarg de la 

sessió. La directora pensa que amb aquest 

document probablement tothom tindria més clar 

que ha de fer.  
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que fa a l’alumnat, d’alguna manera si no es porta bé, ens podem arribar a 

desacreditar entre uns i els altres.  

 

Una de les principals dificultats que es genera a 

l’hora de realitzar una bona codocència es tenir 

temps per coordinar-se entre docents. La 

directora també considera que una altra dificultat 

que pot aparèixer és que els docents no 

comprenguin la codocència de la mateixa 

manera.  

Altres  Si hi és segurament està posat probablement, ho hauria de mirar, a la 

memòria del curs passat o de l’altra ja, que va sortir com a proposta, es 

valora el tema de la codocència però en el PEC no hi és però amb la nova 

PGA (Pla General d’Aprenentatges) si que ho contemplem.  

Mates potser n’hauríem d’haver fet un seguiment més exhaustiu. I n’estic 

segura que hagués millorat perquè a cicle inicial ha anat molt bé 

Al PEC ni cap document de centre que he tingut 

accés apareixia l’ús d’aquesta estratègia. Ella que 

ho contemplen a la PGA d’aquest any i també ha 

d’aparèixer com a proposta de millora en el 

document de la memòria de centre de l’any 

passat.  
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Entrevista tutora 1 

Categoria Idees destacades Anàlisi 

Coneixença 

del concepte 

de 

codocència  

L’estratègia de la codocència? És això de la igualtat entre homes i 

dones? 

[Li vaig explicar resumidament que és i la diferència entre coeducació i 

codocència].  

A veure...plantejat legalment si que hi és, penso, si més no com a marc 

teòric que tenen per treballar, si que hi és aquesta codocència, el perfil 

del cotutor a tots els cursos, però aquest perfil no hi és amb el mestre 

d’educació especial, que penso que hi hauria de ser moltes més hores. 

Que hauria de ser sempre així.  

Desconeix el concepte de codocència i el confon amb 

coeducació però si que reconeix dos mestres a l’aula 

com estratègia per atendre millor a tot l’alumnat. Tot i 

que reconeix que a l’escola l’intenten dur-la a la 

pràctica, a través del cotutor. Considera que la 

docència compartida seria més profitosa si en 

comptes de fer un mestre qualsevol fos concretament 

el mestre/a d’educació especial.  

Planificació i 

coordinació 

de les 

codocència 

Sí, de tots cinquè és el mateix. Normalment hi ha els dos tutors i el perfil 

del cotutor, però com que nosaltres som aquest bolet de tres tenim, 

representa que tenim mitja jornada.  

fa lo d’informàtica [coordinador TAC] no acaba sent un i mig com ens 

tocaria, són menys hores, a part que el fan servir per substituir. Per això 

et dic que la teoria és bona, però realment no s’aplica com s’hauria 

d’aplicar.  

Si que hi ha el perfil però el cotutor no ve a les reunions amb els pares, 

a les reunions d’avaluació gairebé no parla.  

En el seu horari tenen 1h de coordinació amb el 

cotutor, en aquest cas aquesta hora és perquè tutors 

i tutores es coordinin i planifiquin la intervenció 

didàctica que duran a terme i de quina manera la 

duran a terme, però com esmenta aquesta persona 

en moltes ocasions ella juntament amb la resta de 

tutors/es s’encarrega de planificar-se i coordinar-se 

en relació els continguts però els codocents poques 

vegades s’impliquen en la planificació. En cap cas 

estableixen quins seran els seus rols i què faran en 

cada moment a dins l’aula, aquest fet, la persona 
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És que és veritat perquè realment les intervencions i amb aquests nens 

que tenim tant complicats, hi ha moltes coses que se’t escapen, no pots 

estar per tots. 

La realitat. La realitat és que quan veig a l’horari que tinc que sé que 

serem dos, si que intento adaptar perquè siguin activitats més de treball 

en grup, el què passa que no ho parlo amb el mestre que ve a donar-me 

suport, és aquí l’error. Quan feia aquestes activitats, per exemple era 

amb en Marc i amb ell no tenim ni hora de coordinació. I per exemple 

amb l’Àngel si que intentàvem el primer trimestre quan fèiem reunions si 

que programaven junts,  per tant, representa que ell sabia que es feia a 

cada hora, però jo i ell no dèiem què com ho veus, o tu fas això o allò, 

osigui es nombrava el què es faria però no es planejava per fer-ho tots 

dos a l’hora. 

El temps hi és perquè tenim per horari tenim 1h de coordinació amb el 

cotutor, el què passa que som tres tutores amb el cotutor, per tant l’hora 

no és una hora realment, perquè si la repartíssim, tindria vint minuts amb 

el cotutor per el meu grup. I amb en Marc el dimecres si que tenim una 

hora, bueno teníem perquè ens la van treure.  

Cadascú la seva programació, i allà queda registrat lo que tu fas, jo el 

que si em marco a la meva programació són els dies que tinc algú, 

perquè és això que et dic si jo tinc la previsió que tindré algú intento 

entrevistada ja ho considera un error de planificació. 

En canvi l’altre docent que entra a les aules a fer 

codocència amb ell no té ni una hora per coordinar-

se per tant és difícil que aquest també es pugui 

implicar en l’elaboració i preparació d’activitats 

didàctiques. També destaca que un cop s’ha acabat 

la sessió haurien de tenir temps per parlar del què han 

observat, això implica que prèviament també haurien 

de pactar si cal uns ítems d’observació, per després 

poder compartir els punts de vista, això considera que 

és un punt clau i que si es dur correctament és un 

avantatge per tots dos mestres.  

En quan a la planificació de rols, tasques i funcions 

del docent tutor i el cotutor no tenen cap document on 

quedi registrat qui s’encarrega de què i les funcions 

específiques de cadascú. En quan a la programació 

quan es coordinen s’ho apunta cadascú a la seva 

llibreta personal però no ho recullen enlloc.  

També comenta que ha estat difícil coordinar-se 

aquest segon trimestre amb els codocents perquè 

casi no han pogut dur a terme aquesta estratègia, ja 

que han hagut de substituir moltes hores i això 



111 
 

moure i organitzar-me per fer treball en grup. Però... ja et dic que aquest 

segon trimestre no ha anat molt bé.  

Una planificació abans i també una valoració després de com ha anat 

junts, de dir, avui això ha passat això, compartir el què hem observat a 

l’aula, perquè si realment tens una bona planificació de què ha fet cascú 

però un cop s’acaba la classe tu no comparteixes el què has vist, tampoc 

serveix de res,  penso que és molt important que hi hagi això, compartir 

què s’ha observat i tenir molt clar, què s’observarà, per exemple, avui 

observarem com el coordinador dirigeix el seu grup, si s’ha pactat això 

doncs fer una mica de registre del què hem observat cada dia, això seria 

lo ideal. Perquè també a més a més, tens dos punts  vista del mateix.  

 

provocava que no permetessin dur a terme la 

codocència.  

Organització 

dins l’aula: 

rols dels 

mestres  

Si, si, la implicació també hi entra.  

Un mestre sol arribar a tot, és impossible 

Si realment els vols escoltar, escoltar i que s’escoltin i que treballin així 

em grup és molt important ser dos, perquè esque sinó no arribes a 

tothom, i sent dos és més senzill. I és això amb aquestes ratios que 

tenim, i més en aquesta escola, la tipologia de nen, en qualsevol moment 

tu tens.  

En canvi si sou dos penso que és molt més fàcil de gestionar totes 

aquestes coses, perquè un dels dos surt amb el nen o els nens que han 

Destaca que en una escola d’alta complexitat ser dos 

és un avantatge organitzatiu dins l’aula perquè sent 

un és difícil d’arribar a tot i a tothom de la mateixa 

manera.  

En cas de conflicte o de malestar amb algun alumne 

com que tots dos docents saben què s’ha de fer un 

pot sortir i resoldre el conflicte i l’altre pot seguir amb 

el grup amb la planificació que tenien prevista.  Això 

permet resoldre els conflictes al moment i no 

posposar-los a quan vagi bé de parlar-ne.  
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tingut el conflicte i la classe pot continuar normal, en canvi sinó els deixes 

tots sols.  

En canvi si realment n’hi ha dos que saben què s’ha de fer a la classe, 

totes aquestes conductes són molt millor de gestionar. 

En teoria, en l’horari que tenim a l’exterior de la classe, fica que les hores 

que som dos, representa que la classe l’hauria de dirigir el cotutor i el 

tutor fer el suport, però la realitat no és així. Jo quan som dos a l’aula, la 

realitat que he viscut aquest any, és que jo explico que s’ha de fer i un 

cop s’ha explicat el cotutor fa suport, i ajuda aquells alumnes que més 

ho necessiten, que necessiten una atenció més individual.  

Jo crec que si que hauríem de tenir molt clar què fa cadascú i en quin 

moment per això és necessita una coordinació abans, de dir mira avui 

aquesta classe hem de parlar sobre informàtica, doncs tu saps una mica 

més, doncs perquè tu no introdueixes això i jo m’assento amb aquest a 

fer no sé què i després canviem, jo penso que això és el que hauria de 

ser, que hi hagués un inici de classe i un tancament.  

S’ha de tenir en compte, és molt important la organització, com treballem, 

amb grup, tenir-ho molt clar. Això quin paper té cadascú, l’avaluació, què 

avaluarem aquell dia.  

També és molt important si et sents a gust amb el company que treballes, 

si hi ha aquesta, aquest vincle que et sents a gust, perquè amb algun et 

pots sentir més cohibit. També influencia els estils i maneres de fer que 

A l’horari que hi ha fora de l’aula diu que a les hores 

que es dur a terme la codocència qui hauria de dirigir 

la sessió és el codocent en comptes del tutor/a. Però 

la realitat que ha viscut aquest any és que 

normalment que la tutora o tutor explica i dirigeix més 

l’activitat i la persona que exerceix el rol de codocent 

realitza una tasca més aviat de suport amb aquells 

alumnes que presenten més dificultats en 

l’aprenentatge. Pensa que això passa degut a que no 

es planifiquen bé les sessions llavors es desenvolupa 

així de forma natural, tal com diu aquesta mestre/a 

“és molt important la organització, com treballem amb 

el grup, tenir-ho tot molt clar”: Quin paper té cadascú, 

l’avaluació”.  

També pensa que un dels aspectes que influeix en 

l’organització dins l’aula és si els dos mestres que 

comparteixen docència es senten còmodes entre ells: 

respectar-se, partir de la mateixa línia pedagògica, 

bona comunicació.   

És per això Huguet (2006) proposa que per dur a 

terme una bona codocència s’ha de procurar crear 

unes bones condicions per a la col·laboració, 
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tenim a l’hora d’intervenir, i això també costa, és més fàcil si esteu més 

o menys a la mateixa línia metodològica. Penso que és important 

entendre’t amb qui treballes.  

 

 

garantint un bon clima de treball constructiu i tranquil. 

Aquesta autora remarca tres condicions que 

s’haurien de complir per tal de construir una bona 

relació: confiança mútua, sentir-se un més dins del 

grup i comunicació entre docents.  

Tipus 

d’activitats  

Si, bueno jo ho intentava, ara feia, bueno tot el segon trimestre no he 

tingut el suport, però si que per exemple no aprofitava per fer una prova 

individual escrita, doncs avui intentarem fer treball cooperatiu, o us 

explicaré com fer anar programes de l’ordinador o del Drive, bueno 

estratègies noves, coses que necessitin que siguem dos o que t’ho faci 

més fàcil.  

Això, treball cooperatiu, res, d’individual sempre intentar treball en grup i 

si es individual que impliqui aprendre una cosa nova, com obrir un 

programa, com descarregar una cosa.  

Activitats de caire cooperatiu o de col·laboració 

evitant les proves individuals. A més intentava 

introduir nous coneixements o noves estratègies 

aprofitant que eren dos a l’aula.  

Punts forts de 

la codocència  

Avantatges crec n’hi ha molts sobretot amb al tipologia d’alumnes que 

tenim, penso que totes les escoles haurien de ser dos mestres totes les 

hores, dos mestres a l’aula, perquè s’atendria millor la diversitat, 

diferents punts de vista, pel treball cooperatiu, penso que te moltes coses 

bones. 

És una de les escoles que més hores som dos a l’aula.  

Penso que si, a vegades, no és que un mestre/a dirigeixi, sinó que a 

vegades mentre tu estàs fent una intervenció o parlant amb un grup 

Destaca que li veu molts avantatges aquesta 

estratègia.  

Sent dos pots atendre la totalitat de les necessitats i 

atendre de manera inclusiva a tota la diversitat de 

manera acurada i cobrint les necessitats, per exemple 

si un dels docents està dirigint la sessió l’altra li 

permet fer observacions més acurades de l’aula que 

sent un de sol són més difícils de fer.  
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determinat penso que se’t escapen moltes coses, per exemple jo sóc de 

les que constantment estic apuntant coses que observo i penso que quan 

som dos a l’aula més molt més fàcil apuntant aquestes coses perquè a 

vegades quan jo estic parlant amb el grup intentant treure preguntes no 

puc anar preguntar el què diuen perquè es cohibeixen, es tallen, en canvi 

quan ho fa un altre i tu pares l’orella si que pots registrar moltes coses 

sorprenents. 

És una bona estratègia, perquè és això, quatre ulls veuen més que dos 

i també a vegades tu pots tenir, en al fons treballem amb persones i pot 

ser que un nen i tinguis més afinitat que un altre i penso que a vegades 

tu els mires amb uns ulls i poder un altre els veu amb uns altres i 

compartir aquestes experiències és molt bo. Més que perquè la persona 

que entra se centri amb aquests nens (els que tenen dificultats) i prou 

perquè després deixa de ser la inclusivitat. Però si que és veritat, que a 

vegades et pots bloquejar i dir es que ara li estic explicar, li he explicat 

així i així, i no ho entén i un altre pot dir ah, i per què no ho provem així, 

i això també és important. O també un dia pots tenir un mal dia i et 

bloquegis amb un, i que hi hagi una altra persona això també fa que 

flueixi més.  

Jo penso que és molt positiu i no li veig una connotació negativa, de dir 

és que sent dos anirà més malament, és que penso que és impossible, 

per molt poc que es faci.  

Ser dos mestres també permet veure l’alumnat des 

de més d’un punt de vista, i permet que de vegades 

amb aquells que no tens tanta afinitat l’altre docent el 

pot veure amb uns altres ulls i això permet veure’l de 

manera més objectiva i real entre tots dos.  

Pels docents ser dos també és un avantatge perquè 

al saber què s’ha de fer un pot fer aportacions si calen 

per millorar les explicacions o propostes. A més, 

també destaca l’avantatge que si sou dos i un no se’n 

surt d’una explicació l’altre el pot ajudar, perquè són 

un equip com a mestres i això els alumnes també ho 

veuen i si ho veuen així els respecten per igual, hi no 

diferencien entre mestres, sinó que és una estratègia 

que iguala els docents.  

També pensa que sent dues persones és difícil que 

vagi malament  
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Punts de 

millora de la 

codocència. 

Si que tenen el paper de cotutor el que passa, crec que encara no estem 

formats per treballar amb el paper del cotutor, no tenim clar quin perfil té 

cada persona. Osigui el perfil i és però no sé si la persona que fa aquest 

treball té clar que ha de fer, falta que estigui ben lligat. Però és cert que 

és una de les escola que he vist que ho està intentant.  

Els punts negatius que hi veig, perquè funcioni és necessiten, una bona 

coordinació, es necessiten hores de coordinació i això és el què ens falta. 

Clar, si el cotutor entra a l’aula i no en aquell moment no sap què s’ha de 

fer, què és farà, és un mestre de refoç, el cotutor ha de treballar 

conjuntament amb el tutor, els dos han de saber què es farà en aquella 

hora, per tant jo crec que és aquí el punt dèbil, que falta la coordinació.  

A nivell organitzatiu penso que a l’ inici de curs ens fan unes pautes molt 

clares de tot com funciona, com s’ha de treballar la llengua, com  s’ha de 

fer no sé què, també  el perfil cotutor, però potser es queda a l’inici de 

curs, no és va vetllant el seguiment d’això de com està funcionant.  

Són uns alumnes que per la manera que està organitzant el centre, (molt 

jeràrquic), com esglaonat, a dalt hi ha l’equip directiu, despès els 

tutors/es, i el mateix centre penso que crea que els nens respectin més 

a uns que uns altres, això fa que el paper del cotutor perdi el valor que 

té 

Falta formació en aquesta estratègia i com dur-la a 

terme.  

Tenir clars quins són els rols de cada docent tal com 

afirma Huguet (2006) és molt important definir els rols 

de cada docent i per això cal una bona planificació 

prèvia de forma conjunta.  

Això implica que hi hagi d’haver més coordinació i per 

tant faltarien hores per coordinar-se adequadament 

entre tots els docents que intervenen a l’aula.  

Destaca que des de l’equip directiu potser hauria de 

fer més seguiment i control a com s’està 

desenvolupant la tasca de la persona codocent ja que 

és una figura nova i ningú sap ben bé quin és el seu 

rol i les seves funcions de manera clara.  

Pensa que el paper del codocent no té tot el valor que 

hauria de tenir des de punt dels alumnes perquè 

aquests no el veuen igual que el tutor, perquè sinó 

queda com en segon pla com un mestre de reforç i 

aquesta no és la idea de la codocència. I això en part 

pensa que passa perquè els tutors i tutores no els hi 

“donen” el poder i confiança suficient.  
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El que passa que normalment he vist o que si que funciona és que un si 

que adquireix protagonista i l’altre queda més en segon pla, com un 

mestre de reforç. 

És que tots som iguals els nens no ens tractarien diferents si veiéssim 

que entre nosaltres ens tractem igual, i penso que aquí és l’error. El 

cotutor no pot tenir el poder com un tutor més, si nosaltres, com a tutors 

els hi trèiem.  

Perquè poques vegades hem set dos a l’aula, entre baixes, POEFA, 

sortides...  

Hi ha molta gent que no li agrada ser dos a l’aula, no se sent a gust. Això 

si que passa, jo m’he trobat a molts llocs, sobretot amb gent més gran 

que és la seva classe, el seu espai, els hi dona la sensació de que els 

jutjaràs, en ves de veure-ho com una cosa positiva. Jo per exemple he 

entrat a moltes classes, per exemple a la meva classe quan hi ha l’Àngel 

fent classe i si que he vist que dinamitza i fa coses, en canvi, quan està 

amb mi, potser no ho fa tant, no sé fins a quin punt no vol passar per 

sobre meu, no sé potser penso que encara ens falta estar habituats a 

treballar així. 

Si falta algun dels mestres de l’escola els primers que 

fan substitucions són els mestres que desenvolupen 

la tasca de codocents això els impedeix realitzar 

determinades activitats tal i com les tenien 

planificades.  

També reconeix que hi ha mestres a qui no els hi 

agrada compartir l’espai d’aula amb un altre mestre/a, 

per por o inseguretat de ser jutjats.  

Altres    
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Entrevista tutora 2 

Categoria Idees destacades Anàlisi i interpretacions  

Coneixença 
del concepte 
de codocència  

Sé que vol dir codocència que és dues persones a l’aula però 

l’estratègia teòrica no la conec. I dintre la pràctica trobo que és 

complicat una codocència en quan en principi les dues persones estan 

en igualtat de condicions i fent les mateixes funcions, entenc que la 

codocència és això. Moltes vegades penso que a la pràctica costa que 

es doni això, sempre hi ha algú que tira més del carro que l’altra. 

Després penso que si no són dues persones molt ben coordinades, 

molt ben avingudes i que es programen juntes i que diguin va avui 

començo jo, avui comences tu, sempre hi ha algú, fins i tot per caràcter 

o per manera de ser que tira més que els altres, per tant em costa 

imaginat una codocència pura. 

No, no a l’escola tenim dues persones, osigui som dues persones a 

l’aula una que és la tutora i l’altra està vista com una persona de suport.  

Si, però no exerceixen la mateixa categorització, no exerceixen les 

mateixes funcions.  

O sigui per mi una codocència no és que jo estic a l’aula i l’altra persona 

entra i jo (com a tutora) li dic què ha de fer. Per mi una codocència, el 

primer simbolisme és que entrem junts a l’aula i a partir d’aquí ara tu, 

ara jo, anem portant a terme, no si val que sempre sigui el mateix qui 

inicia la sessió i l’altre demani què ha de fer. És entrar junts, avui jo 

Coneix el concepte de codocència i el defineix a la 

línia de Suárex (2016) que considera que la 

codocència va més enllà de dos mestres a l’aula 

sinó que intervenen tres components comuns: la 

coplanificació, la construcció conjunta i 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 cadascun dels 

infants que hi ha a l’aula. A més a més, aquesta 

mestra o mestre afegeix que les dues persones que 

realitzen la intervenció s’han de trobar en la mateixa 

igualtat de condicions i realitzant les mateixes 

funcions de manera equitativa, per això els cal que 

estiguin ben coordinats i ben organitzats. Per tant 

ella considera que a l’escola no duen a terme 

codocència perquè no ho realitzen de la manera 

que ella ho concep. Ella entén la codocència d’una 

única manera, segons Cook i Friend (2004) hi ha 

diversos tipus de codocència, ella el que coneix i 
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inicio la sessió, demà l’inicies tu, i mentre tu inicies la sessió jo aporto 

alguna cosa, no és tu expliques (com tutor) i jo escolto (com a mestre 

de suport), tots dos han d’aportar, això com inici, però això també 

durant tot el desenvolupament. I per tant crec que a l’escola hi ha dues 

persones a l’aula però no enteses com una codocència, enteses al 

sentit com jo ho entenc. Jo veig diferències entre una mestra de suport 

o una codocent, per mi tot i que en tots dos casos comparteixen l’aula, 

la diferència està en que en cas de la codocència tenen les mateixes 

funcions i responsabilitats, independentment del rol (tutor/mestre de 

suport) desenvolupin dins l’aula, son un equip i van a la una.  

defensa és la codocència ensenyament en equip. 

Però desconeix si hi ha més tipus.  

La codocència no pot ser entesa com que hi ha un 

mestre tutor/a i una altra persona que entra i el 

tutor/a és qui li digui què ha de fer. Si parlem de 

codocència tots dos mestres han d’aportar al grup 

d’una manera o una altra, però han de sumar i 

construir junts, acompanyar conjuntament a 

l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.  

“Jo veig diferències entre una mestra de suport o 

una mestra codocent, per mi tot i que en tots dos 

casos comparteixen l’aula, la diferència està en que 

en el cas de la codocència tenen les mateixes 

funcions i responsabilitats, independentment del rol 

que desenvolupin dins l’aula, son un equip i van a 

la una”.  

Planificació i 
coordinació de 
les codocència 

Hi ha d’haver vincle, els dos mestres hi ha d’haver vincle, osigui allò 

que et fa estar bé és tenir un vincle, és generar uns sentiments positius 

cap a l’altra persona.  

Jo crec que el primer que s’ha de fer és cultivar-los, si tu vols un bon 

treball en equip s’han de treballar, en aquest cas serien dues persones, 

s’ha de treballar el treball en equip, aquests vincles no surten perquè 

Per garantir una bona planificació i coordinació 

aquesta mestra pensa que hi ha d’haver un bon 

vincle entre els docents, per tal cal un treball previ 

de coneixença entre docents i a partir d’aquí podran 

establir les relacions que els permetrà treballar dins 

l’aula.  
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si, hi ha d’haver estratègies, dinàmiques que t’afavoreixin això, aquesta 

relació. Evidentment també penso que va per caràcter hi ha persona 

que sintonitzes més que amb altres, la codocència ha d’esdevenir d’un 

treball previ de coneixement del teu claustre de mestres, i a partir d’aquí 

poder establir les relacions per treballar la codocència a l’aula.  

Per tant en principi les activitats que es proposen son diferents si està 

previst ser dos o un.  

La teoria és que ens hauríem de programar conjuntament. La realitat 

és que falten hores de coordinació amb les persones que venen a dins 

l’aula per poder programar i per poder organitzar aquella sessió.  

Ens coordinem si, dues hores a la setmana. 

No, ho fem amb tots, només ho fem amb un i quan ho fem dins l’horari 

a dins l’horari de treball persona i no queda registrat enlloc. Cadascú 

s’ho apunta a la seva programació (a la seva llibreta), però no és així 

no es distribueixen les tasques, és farem això, però no parlem ni com 

presentarem l’activitat, ni qui la presentarà ni quines funcions farà 

cadascú.  

Ja ho he dit una mica abans. A veure a nivell de centre disponibilitat 

horària per coordinació i més personal evidentment. I a nivell de 

docents garantir un bon vincle i bon ambient de treball de compartir, de 

coordinació, de coplanificar junts, de dinamitzar junts l’aula, treball en 

equip.  

Les activitats que es proposen a l’alumnat són 

diferents si s’està previst ser un docent o som dos, 

ja que al ser dos permet dur a terme altres tipus 

d’activitats.  

Teòricament hauríem de programar conjuntament 

però la realitat és que falten hores de coordinació 

amb les persones que intervenen dins l’aula per 

poder programar i poder organitzar les sessions. 

Tot i que si que és cert que esmenta que tenen 2 

hores a la setmana (1h entre tutores i 1h amb el 

cotutor) amb els altres mestres de suport no tenen 

hores dedicades a la coordinació.  

Tot el que planifiquen s’ho apunten cadascú a la 

seva llibreta però no elaboren cap tipus de 

document conjunt on quedi constància la 

coplanificació que fan.  
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Organització 
dins l’aula: rols 
dels mestres.  

Per tant hi ha d’haver molt bon feeling, molt bona sintonia i hi ha d’haver 

molt bona predisposició per part de totes dues persones que hi ha dins 

l’aula per interactuar juntes. 

Si féssim una codocència ben pensada les funcions serien les mateixes 

de totes dues persones. Això seria lo ideal. Amb una persona de suport 

com estem fent fins ara, tu (Com a tutor) tu dinamitzes, llavors ve la 

persona de suport i li dius què ha de fer. Tal i com ho estem fent ara 

les meves funcions és dinamitzar el grup i la activitat i donar resposta 

els alumnes i el mestre de suport el què fa es atenció als alumnes.  

Entre els mestres hi ha d’haver bona relació i això 

implica que totes dues han d’estar predisposades a 

interactuar juntes.  

Des del seu punt de vista, en una codocència ben 

pensada no hi ha unes funcions específiques per a 

cada docent, sinó que els dos docents o els que 

siguin haurien de tenir les mateixes funcions, per 

això es parla de coresponsabilitat.  

Actualment ara la tutora o el tutor dinamitzen la 

sessió i el codocent fa de suport, li dius què ha de 

fer però ell no participa massa en el 

desenvolupament de les sessions, en alguns casos 

si col·labora en fer una coplanificació però en quan 

a les sessions tampoc és planifica quina serà la 

seva tasca o el seu rol a dur a terme.  

Tipus 
d’activitats  

Si és molt més fàcil introduir noves estratègies i/o nous aprenentatges.  

Si no hi haguessis set tu per exemple el treball cooperatiu no 

l’haguéssim iniciat. Doncs això en general quan som dos a l’aula 

intentem aprofitar per fer treball cooperatiu o activitats més 

col·laboratives que sent dos permeten arribar a més alumnes amb 

menys temps com he dit abans. 

A les hores que realitzen docència compartida 

intenten introduir nous coneixements o noves 

estratègies d’aprenentatge aprofitant que són dos 

mestres.  

També intentem realitzar treball cooperatiu o 

activitats més aviat en equip, perquè així permet 

atendre més alumnes amb menys temps, ja que ells 
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Home, quan som dues persona a l’aula el que es fa es realitzar 

activitats on es generi un treball en grup o un aprenentatge cooperatiu 

o activitats que requereixin d’activitats una atenció més individualitzada 

com per exemple una expressió escrita, llavors és millor ser dos a 

l’aula. 

s’han d’esperar menys estona a ser atesos pel 

mestre/a. Tot i que també realitzem activitats que 

requereixin de més atenció o d’atenció més 

personalitzada com per exemple expressió escrita, 

ja que sent dos mestres permet arribar atendre 

millor tot l’alumnat.  

Punts forts de 
la codocència  

Anem a veure, si ens centrem en l’alumnat i anem pujant. Si ens 

centrem amb l’alumnat jo l’avantatge que hi veig és que es crea un 

ambient molt més enriquidor, en els alumnes els hi dons diferents 

models a dins l’aula. A més a més, es generen afinitats, més feelings, 

per tant tots els nens queden més ben atesos. Som més persones a 

observar a opinar et quedes amb molta més informació d’allò que està 

passant a l’aula, per tant d’aquells aprenentatges que van adquirint els 

teus alumnes. Aquest avantatge la veig molt gran a nivell d’alumnat, 

una atenció més individualitzada, a nivell d’alumnat no hi veig cap 

inconvenient, la veritat és aquesta, penso que tot son beneficis pels 

alumnes la codocència. Després pel que fa a nivell d’escola jo també 

hi veig avantatges, sempre hi quan estigui ben gestionada i ben 

organitzada i com he dit les persones tinguin vincle. 

Jo penso que la codocència està bé combinada amb altres estratègia i 

que a l’escola li suposa molts més mestres dedicats això. Pel que fa els 

mestres, l’avantatge de dues persones a l’aula és que tu com a mestra 

Per l’alumnat:  

És crea un ambient més enriquidor, perquè té més 

d’un model dins l’aula. A més, es generen diferents 

afinitats i feelings i per tant tot l’alumnat queda més 

ben atès. Una atenció més individualitzada per cada 

alumne/a. En aquest sentit per l’alumnat tot el que 

hi veig son avantatges i beneficis.  

Pel que fa a mestres:  

Com que som dos permet obtenir molta més 

informació i contrastar-la, més objectiva. Ser dos et 

permet aprendre de l’altre  

Pel que fa a nivell d’escola:  

La veig com un avantatge sempre hi quan estigui 

ben gestionada i ben organitzada i com he dit les 

persones tinguin vincle. També considero que és 



122 
 

també t’enriqueixes perquè també veus l’altre/a com actua i pots 

aprendre coses noves a través de la observació i les aportacions que 

fa l’altra persona. 

Si, perquè els hi podem fer una atenció més individualitzada, els podem 

escoltar més, ens podem acostar més, els hi podem fer més preguntes, 

arribem a molts més alumnes i arribem molt més intensament en 

aquells alumnes que tens a l’aula. I a part d’això penso que guanyem 

molt de temps.  

Bueno, perquè si estem treballant en grup i tu estàs en un grup i l’altra 

persona està en un grup, no hi ha tanta estona d’espera quan estan 

encallats en algun sentit o has d’intervenir en alguna cosa vas molt més 

ràpid, entenc jo, es genera un clima molt més dinàmic dins l’aula.  

Jo crec que com més mestres siguem dins l’aula més podem arribar a 

tots els alumnes i per tant més podrem atendre a la diversitat, per tant 

si em sembla una bona estratègia.  

Si ens creiem la codocència, evidentment les dues persones que estan 

a dins l’aula, tenen una funció important, el que no pot ser es que 

treballem i programem a partir de la codocència i a l’hora de la veritat 

no es porti a terme perquè un dels dos ha de portar a terme una 

substitució. Si fem una codocència hi hem d’apostar i hem de creure.  

una estratègia que es pot combinar amb altres 

estratègies.  

Tot el centre ha de creure en aquesta estratègia 

perquè sinó no és funcional, perquè no podem 

programar i coplanificar a partir de la codocència i 

després quan falti un mestre/a que el codocent sigui 

qui se’n vagi a substituir perquè això fa que perdi 

sentit i valor aquesta estratègia.  
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Punts de 

millora de la 

codocència. 

L’únic inconvenient que hi veig és que falta personal i a vegades hi ha 

altres estratègies igual de bones: fer petits grups, fer tallers, amb 

reducció d’alumnes també és una bona estratègia, barrejar alumnes de 

classe, tot això també són altes estratègia que si fas una codocència 

només pensada dins l’aula en aquella classe tancada en concret també 

perdem altres riqueses de les altres estratègies. 

A nivell d’inconvenient ja l’he dit com una mica abans, sempre es pot 

caure en l’error que un tiri més que l’altre.  

Jo penso que moltes vegades els mestres no estem prou disposats a 

compartit l’espai d’aula en sentit els tutors som un pel egoistes en el 

sentit aquesta és la meva classe, aquest és el meu grup d’alumnes i 

aquí ho faig jo, i tots aquests mites s’haurien de trencar, hi ha molts 

mestres que tenen por de que els vegin, els avaluïn o els mirin com ho 

fan i per tant tots aquests tabús s’haurien de trencar per aconseguir una 

bona codocència.  

Els únics inconvenients que hi veu són:  

La falta de personal i no saber combinar les 

estratègies que poden ser igual de bones per 

atendre la diversitat: fer tallers, petits grups, 

reducció d’alumnes... Algunes d’aquestes que 

esmenta com fer petits grups, també ho podem fer 

a dins l’aula segons els models que presenten 

Friend i Cook (2004), ja que hi ha diferents maneres 

de dur a terme la codocència.  

L’altre inconvenient que pensa que pot passar és 

quan un dels mestres avança més que l’altre. 

També pensa que algunes vegades els mestres 

sobretot aquells que són tutors o tutores no estan 

suficientment disposats a compartir l’aula amb 

altres mestres. Pensa que també cal trencar amb 

els tabús i les pors que hi ha al darrere de la 

codocència com per exemple que el codocent 

t’avaluï o et jutgi.  

Altres    
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Entrevista tutora 3 

Categoria Idees destacades Anàlisi 

Coneixença del 

concepte de 

codocència  

Si que la conec. La conec ara i a partir de fa dos anys cap aquí prenc més 

consciència del què significa.  

No. Fins ara, et contesto un mica la pregunta següent, en aquesta escola 

hi havia els dos tutors i el mestre de suport, i des de fa dos anys, l’any 

passat el mestre de suport passa a ser el cotutor, així davant del grup era 

com si hi haguessin tres tutors.  

És molt important i prioritari que els mestres que intervenen al grup hi 

creguin i que tinguin clar que són cotutors no mestres de reforç. 

Però penso que la codocència no és només entrar i compartir en aquell 

moment que estàs a dins amb el grup sinó que abans i després també hi 

ha d’haver un treball no és només aquella estona. I això també ha de ser 

compartit i això és el què costa, perquè hi ha molts mestres que només 

contemplen les hores de treball en el seu horari i llavors això és complexa 

de gestionat perquè no pots obligar algú a que faci més hores o es quedi. 

Per això també trobo important que hi hagi predisposició per part dels dos.  

Diu que coneix aquesta estratègia des de fa 

dos anys quan la van començar a 

implementar a l’escola. Ella descriu aquest 

procés com que abans a l’escola hi havia els 

dos tutors i el mestre de suport i des de fa un 

parell d’anys aquest mestre de suport passa a 

ser el cotutor (codocent) i davant del grup, per 

l’alumnat és com si tinguessin tres mestres.  

És per això que ella remarca la importància 

que el cotutor tingui clar que no és un mestre 

de reforç. 

Aquest mestre/a pensa que la codocència no 

és només entrar i compartir aquell moment 

que estàs dins amb el grup (durant la sessió) 

sinó també que abans i després també hi ha 

d’haver un treball. I destaca la predisposició 

com element clau perquè es pugui dur a terme 

aquesta estratègia de manera adequada.  
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Planificació i 

coordinació de les 

codocència 

He dit lo dels dos mestres però evidentment hi ha de creure tot el claustre. 

És un recurs molt bo però els mestres hem de ser els primers de voler 

treball en equip.  

Realment penso que si tenen temps, l’equip directiu i tot el claustre hi ha 

de creure, i que ho transmetin. Entre docents també han de confiar uns 

amb els altres, ja que aquesta estratègia requereix de compartir, planificar 

conjuntament, una bona comunicació... i anar tots a una. Els mestres 

penso que a vegades pequem de por a perdre el control de la classe, en 

quan a que tot estigui tot programat (controlat i planificat) i de vegades 

això hi ha alguns mestres que els hi fa por. I penso que això a vegades 

també fa que els fa por perdre el rol de mestre tutor i d’autoritat davant la 

classe per tant, penso que això també hauria de canviar si volem que 

entrin mestres de suport i es dugui a terme aquesta estratègia de 

codocència. 

Però també cal una bona planificació, per tal de poder garantir que això 

es produirà.  

A l’escola ara per exemple ens trobem, que ens coordinem un cop a la 

setmana i que coincidim tots. amb l’Àngel i tot és una hora a la setmana. 

Això és molt poc temps.  

Bé, ens coordinem un cop per setmana, tenim 4 hores de paral·lels però 

que i siguem tots son dues hores després cadascú ho registra a la seva 

llibreta de programació i si hem de modificar coses si que ho fem i llavors 

Un dels elements que destaca perquè es 

pugui planificar i coordinar adequadament la 

codocència és que tot el centre ha de creure 

amb aquesta estratègia. En el sentit que si 

l’equip directiu hi creu els hi permetrà o 

intentaran que tinguin més estones de 

coordinació entre docents que intervenen. Hi 

evidentment els mestres també hem de voler 

treballar en equip i planificar i programar 

conjuntament.  

També entre docents hi ha d’haver confiança, 

ja que aquesta estratègia requereix de 

compartir, planificat i per tant també hi ha 

d’haver una bona comunicació.  

Pensa que quan els rols no estan ben 

planificats poden aparèixer pors per part del 

tutor de perdre l’autoritat.  

Pel que fa la coordinació entre mestres només 

es coordinen 1h a la setmana amb el cotutor i 

1h de paral·lels. Però no disposen de cap hora 

per parlar amb la resta de mestres que 

intervenen a l’aula, tot i que en alguns casos 
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ho fem entre passadissos, abans o després d’alguna classe, anem fent 

així com podem, però seure i ser conscients que estem fent aquesta tasca 

és un cop a la setmana dues hores perquè és quan i som tots, tots tenint 

en compte que no hi ha la mestra d’anglès o de música que estaria súper 

bé que també hi fossin, tots els mestres que entren a intervenir en el grup. 

Però això és molt difícil de coordinar, perquè en algun moment s’haurien 

de quedar sols els alumnes i això és impossible.  

Clar es que si creiem amb la codocència la responsabilitat i les feines son 

les mateixes. Quan tu entres a l’aula has de tenir clars els objectius que 

t’has marcat i que vols aconseguir amb aquella activitat. I de quina manera 

ho fem (metodològicament). Al ser dos et permet fer un seguit d’activitats 

més amplies i acompanyar a tot l’alumnat.  

Estaria súper bé que quan s’acabés la sessió tinguessis temps per 

compartir què ha observat, com ha anat la sessió (buidatge, una 

avaluació...), si ho féssim cada vegada de manera sistemàtica i ho 

poséssim en algun lloc com en forma de registra també podríem tenir 

moltes dades i ens seria útil per millorar en l’aprenentatge i com atendre 

millor l’alumnat. 

Evidentment també que hi hagi temps per planificar, per tenir clar i marcar 

les activitats poder-les pactar entre tots dos, aprofitar l’experiència de 

l’altre, les aportacions de l’altre, saber escoltar i no imposar, treballar 

realment en grup.  

són codocents. Entén que aquesta 

coordinació que es tant necessària per 

desenvolupar la codocència també és 

complexa de gestionar.  

Al ser dos mestres a l’aula és molt important 

la planificació prèvia per tenir clars els 

objectius que us heu marcat per aquella 

sessió i de quina manera ho faràs per 

aconseguir-los. Sent dos també et dona la 

oportunitat de realitzar activitats que sol són 

més difícils de gestionar i organitzar.  

També considera que una part essencial de la 

codocència és que un cop finalitza la sessió 

també s’haurien de coordinar i planificar què 

ha funcionat i què no, considera que seria 

interessant poder elaborar un registre entre 

tots dos docents per tal de veure el progrés.  
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Organització dins 

l’aula: rols dels 

mestres.  

Normalment depèn de la tasca que fem en aquells moments. Per exemple 

quan entra la Cristina intentem que sigui més treball cooperatiu i anem 

voltant i atenent cada grup o cada alumne en cas que tinguin dubtes 

concrets. Ens repartim les tasques de manera equitativa. Amb altres 

mestres de suport depèn del temps que tinguem per coordinar-nos, 

perquè com he dit és poc.  

I que realment les dues persones a l’aula sumin i no restin. I hi això ens 

ho hem de creure tots dos mestres que intervenim al grup i també l’equip 

de mestres de tota l’escola. També hi ha d’haver una bona comunicació 

entre docents perquè sinó acaba sent un mestre de reforç i un tutor i a 

nivell de rols no s’entén equitativament com la mateixa feina quan així 

hauria de ser, almenys des del meu punt de vista. Ser empàtics i 

generosos entre mestres. Sobretot tenir en compte que el mestre que 

entre de suport és un igual que el tutor i el grup també l’ha de viure així. 

Es tracta de construir entre tots dos.  

La veritat és que des de la meva experiència 

el rol del mestre o la mestra varia en funció de 

qui és i de les hores que ens hem pogut 

coordinar. Per exemple en alguns casos quan 

entra a fer de codocent la tutora de l’altra grup 

com que té molt clar què hem de fer i com ho 

hem de fer perquè hi ha hagut una bona 

planificació prèvia considero que realitzem 

una codocència equitativa en quan a funcions 

i responsabilitats però quan entra un altra 

mestre/a a fer codocència i no ha estat 

possible tanta coordinació els alumnes també 

ho saben i per tant el tipus d’activitats que fem 

són diferents. Entre docents també hi ha 

d’haver una bona comunicació per garantir tot 

el què he esmentat. Pensa que es clau que 

els alumnes vegin el codocent com un tutor 

més del grup i entre tots dos docents 

construeixin i ajudin a construir aprenentatge 

a l’alumnat.  
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Tipus d’activitats  Si, intentem partir que sigui una metodologia més diversa, més vivencial, 

la feina principalment que tenim és que l’alumne tingui ganes d’aprendre, 

estigui motivat i li despertem la motivació, i penso que entre dos es pot 

generar un clima d’aula que afavoreix en tots aquests aspectes.  

Normalment s’aprofita aquesta estona que tenim de paral·lels per 

planificar les activitats que tenim al llarg de la setmana, si que és cert que 

de vegades aquestes activitats es poden moure en funció de si sorgeixen 

altres necessitats o interessos al grup o bé tenint en compte si estàs sol o 

amb un altre mestre de suport, per tal d’aprofitar al màxim el temps que 

som dos. I com he dit quan som dos doncs intentem fer treball cooperatiu 

o altres activitats que requereixin més atenció del mestre i així ens podem 

repartir i atendre millor de manera més personalitzada.  

Activitats més diverses, vivencials, pensa que 

aprofitant que hi ha dos mestres a l’aula 

realitzant codocència s’ha de generar un clima 

d’aula que afavoreixi em diferents aspectes 

l’alumnat: activitats més motivadores.  

Treball cooperatiu o activitats seguint 

l’estructura cooperativa, o bé, altres activitats 

que requereixin de més atenció dels docents, 

perquè al ser dos podem atendre’ls més 

ràpidament i de manera més personalitzada.  

Punts forts de la 

codocència  

A veure en quant a l’alumne és un avantatge perquè hi ha una atenció 

més personalitzada, més directa a la diversitat també hi ha estalvi de 

temps, de preparació de tasques i compartir-les amb els altres mestres. 

També hi ha diferents punts de vista i això és enriquidor pels alumnes. 

Pels mestres també és un avantatge perquè tens un company que et dona 

una visió del grup, una altra visió dels alumnes i comparteixes la fita diària 

que això és enriquidor. 

Si perquè clar al ser dues persones a l’aula evidentment treballes molt 

més la inclusió. Pots fer metodologies molt més diverses, molt més 

pràctiques, molt més vivencials i això és enriquidor pels alumnes i també 

Pel que fa als alumnes aquesta estratègia és 

un avantatge perquè permet una atenció més 

personalitzada i directe. A més al ser dos 

docents permet escurçar el temps d’espera de 

l’alumnat quan tenen dubtes.  

Hi ha diferents punts de vista i això és 

enriquidor pels alumnes però també pels 

docents. Els alumnes tenen dos models a 

l’aula.  
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pels mestres. Pots partir de coneixements previs i realment al ser dos si 

tas treball cooperatiu, realment Glòria ho hem iniciat gràcies a tu, almenys 

jo amb el meu grup, pots fer més una atenció més directe a cada grup i 

realment com que les necessitats de cada grup  són diverses et pots dirigir 

molt més a cada un d’ells i el grup també és molt més enriquidor perquè 

entre ells també s’ajuden i tu pots ajudar en aquest procés d’aprenentatge 

de manera més directe. A més pels alumnes al ser més d’un mestre a 

l’aula intervenint amb el grup ells també poden veure dos models hi això 

també és molt més enriquidor que una sola persona, dos maneres de 

pensar diferents, per ells penso que és millor. Perquè de vegades pensen 

que quan et tenen de referència es poden pensar que tens la veritat 

absoluta, ho saps tot i evidentment no, com a mestres aprenent cada dia, 

per tant sent dos l’aprenentatge és multiplica. Evidentment els mestre han 

de sumar no restar.  

Penso que si perquè realment fomenta la inclusió el fet de ser dos a l’aula  

sempre evidentment l’atenció és molt més directe a tot l’alumnat, penso 

que així també com que treballes sovint amb grups cooperatius, també 

s’ajuden entre ells i s’aporten coses positives. Això al ser un tutor també 

ho pots fer però també es cert que estàs més limitat, si hi ha una alta 

persona que també creu en aquesta estratègia tot això és compartit, i 

t’ajudes mútuament, i tothom s’enriqueix, i tots aquests efectes positius 

repercuteixen al grup.  

Pel que fa als mestres com he dit t’enriqueix i 

també aprens i pot arribar a tenir un punt de 

motivació perquè compartiu objectius i fites 

entre mestres.  

Quan realitzes determinades activitats com 

ara aprenentatge cooperatiu pots fer atenció 

més directe i efectiva a cada grup perquè al 

ser dos disposes de més temps.  

A més al realitzar aquesta estratègia entre 

docents els estàs mostrant que sou un equip 

de mestres i també treballeu cooperativament, 

així que entre mestres podem ser un model de 

referència a l’hora d’aprendre a treballar en 

equip.  
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Punts de millora 

de la codocència. 

Dificultats, tenir temps per coordinar-te, per planificar bé la sessió, els 

objectius, el rol de cadascun dels mestres dins l’aula... i també és molt 

important que els dos mestres pensin que és una estratègia positiva i 

creguin en la codocència.  

 

La veritat que els únics punts que hi veig 

dificultats són tenir temps per coordinar-se, 

per poder planificar-se bé. I un altre aspecte 

que em sembla complicat és que els dos 

codocents entenguin la codocència de la 

mateixa manera i la vegin com una estratègia 

positiva.  

Altres    
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Entrevista Cotutor 1 

Categoria Idees destacades Anàlisi 

Coneixença 

del concepte 

de codocència  

Si, més o menys, no sé si és el mateix però m’imagino per on va, vols que 

t’ho expliqui?  

La codocència, fins on sé jo, intentes que a la mateixa classe intervinguin 

dues persones o més per tal de poder arribar a més alumnes a la vegada i 

no haver de segregar el grup.  

Si, si, si totalment. Fins ara les experiències que he tingut sempre ha sigut 

així ser dos o més mestres a l’aula i sense separar el grup. Així tens més 

possibilitats d’arribar a més nens i de diversificar més la teva feina.  

Entén la codocència com dues persones dins 

d’una mateixa aula intervenint a la vegada per 

atendre a més alumnes i no haver de crear 

grups. Ho defineix així perquè es basa en la 

seva experiència amb aquesta estratègia. A 

més a més, la defineix com una estratègia per 

atendre les necessitats de més infants i 

diversificar la feina dels docents.  

Planificació i 

coordinació de 

les codocència 

Alguna vegada, però poques. Jo seria partidari de fer-ho molt més, en 

comptes de fer petits grups, sóc més partidari de fer això.  

A vegades si hi a vegades no. Si són assignatures que faig amb ells, amb 

petit grup o entro més sovint si que ajudo a planificar-les. Però per exemple 

amb assignatures com medi que hi vaig molt poquet ja em trobo l’activitat 

planificada, i llavors t’adaptes a lo que hi ha. Si que en parles abans però 

moltes vegades ja ho tenen tot com molt més clar i tu dius doncs puc donar 

una ullada o un cop de mà però no és directament la planificació que faig. 

D’altres com tutoria o així puc participar més. També depèn del temps que 

tens, les reunions que fem són poques i poc temps i t’has d’adaptar i repartir 

la feina. I per exemple aquest trimestre reunions amb l’equip de cinquè n’he 

fet dues.  

Pensa que destinaria més hores a realitzar 

docència compartida ja que ho troba una bona 

estratègia organitzativa també.  

En el meu cas com a codocent només ajudo a 

planificar les hores que entro a l’aula, durant 

l’hora de coordinació que tenim assignada 

dins l’horari. Tot i que moltes vegades les 

tutores i els tutors ja ho tenen molt clar què 

faran i com ho faran i ell només revisa però no 

planifica de forma conjunta. També 

m’agradaria afegir que aquest trimestre 

només he pogut anar a dues d’aquestes 
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Que jo sàpiga no es registre i de temps no n’hi ha mai prou, perquè encara 

que tinguéssim totes les hores que se’ns han posat en falten, perquè d’hores 

de pati coordinant-nos que no toca no n’hem fet moltes i algun migdia que et 

quedes o alguna tarda que et quedes per allà les 17:00. A nivell institucional, 

a nivell d’escola hores poques i moltes vegades per casuístiques, 

substitucions, falta no se qui, és el primer que es treu, i clar, és complicat.  

Uff. Atribuir, atribuir en aquesta escola no te’n atribueixes cap aquí fas una 

mica el què pots. I d’atribucions moltes vegades es coedocència en el mateix 

moment, i en el moment que falta una tutora doncs fer de tutor d’aquell grup, 

acompanyar-los en el que sigui i si hi ha problemes gestionar-los i és això, 

ets com un substitut quan ho necessiten i quan hi ha el tutor ets un 

complement, que depèn del tutor ets un complement paral·lel i depèn de quin 

tutor ets un complement que queda una mica per sota, però bàsicament és 

això. Bueno jo penso que és això una mica manca de confiança i coneixença 

entre les persones, costa fer el pas de delegar del tutor al mestre de suport. 

I és una figura nova la de cotutor, com que no se’ns ha explicat del tot bé. 

Bueno més que res penso que haurien de deixar molt clar què és la figura 

del cotutor, més que les tasques, perquè les tasques ja les vas assumint i 

moltes vegades les que per temps pots i per horaris i per disposició del 

centre. Però més que res és això que tothom tingués clar quina funció fa el 

cotutor dins del grup i tenir-ho clar tots, tant els nens com els mestres, penso 

que és això el que a vegades queda distorsionat.  

coordinacions (docents i codocent) perquè he 

hagut de substituir i per tant no casi no he 

pogut planificar res de forma conjunta. Això fa 

que ens acabem organitzant a les hores del 

patí o entre hores, perquè sempre falta temps 

per coordinar-se.  

En aquestes coordinacions de vegades en 

comptes de planificar i organitzar-nos més 

aviat ens repartim les tasques que hem de fer.  

Pel que fa el registre de planificació, no 

n’utilitzem cap cadascú s’ho escriu a la seva 

llibreta.  

Pel que fa a les funcions considera que des 

de l’escola no t’atribueixen cap funció 

específica per ser codocent sinó que vas fent 

el que pots, i acabes sent com una mana de 

substitut.  

La idea és que jo com a codocent faci el 

mateix que un tutor per això li van posar 

cotutor a la figura aquesta. Tot i així depèn 

amb quin tutor/a estigui és sent diferent: ell ho 

descriu com que a vegades es sent com un 
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Tot depèn del grau de preparació que hi hagis fet a l’hora de planificar 

l’activitat. Si coneixes molt l’activitat i pots entrar molt i d’altres te la trobes si 

vas a fer una substitució. I en aquesta escola de substitucions en fas moltes.  

Lo primer seria condicionar els espais, que fossin suficientment amplis per 

treballar còmodament. Un altre seria dotar d’hores per poder-se coordinar 

amb les persones que intervinguin i finalment doncs poder tenir el material 

necessari per fer les activitats. Clar, penso que la codocència s’ha aprofitar 

perquè els nens puguin prendre decisions de que utilitzen per aprendre i això 

implica que els hi has de posar un ventall de possibilitats.  

Bueno lo que ja havia dit, si amb la persona que treballes et coneixes hi ha 

bona relació, les coses funcionen, així que afavorir aquests entorns de 

coneixença i de crear bones sinèrgies penso que no fan nosa sinó que 

sumen. 

complement paral·lel i d’altres es sent com un 

complement que està per sota del tutor, com 

un suport i prou.  

 

Organització 

dins l’aula: rols 

d’activitats  

Quan ets tutor et sents com més responsable d’aquell grup de tot el què hi 

passa i ho vols controlar més. I no sé és una impressió amb els anys que fa 

que faig de mestre noto que delegar la feina a la gent, hi ha molta gent que 

els hi costa molt i això és una mostra de confiança cap els seus companys 

quan fas una feina així, quan comparteixes la feina així i la comparteixo amb 

algú i confio plenament, és pot equivocar però jo també m’equivoco i no 

passa res.  

Com més t’avens amb la persona que comparteixes l’aula millor és 

l’experiència, si ho fas amb algú que no t’hi sents tant còmode o tant afí. En 

Des de la meva perspectiva, els tutors i 

tutores els costa delegar certa part de la seva 

responsabilitat a un altra mestre i això de 

vegades ho rep com una manca de confiança. 

Per això penso que és clau que els docents i 

codocents que comparteixen aula i docència 

és important que s’avinguin, perquè això 

influeix a l’hora de planificar i coordinar-se.  
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canvi si hi ha molta més afinitat és molt més fàcil de treballar i d’ajudar-se 

mútuament. En cas que no t’avinguis tant costa un pèl més però pels 

alumnes que tens davant intentes fer que sigui el millor. Però penso que 

l’afinitat és molt important.   

Depèn amb qui entro, hi ha gent que em fa sentir igual, ni més ni menys i 

d’altres que... sempre notes que vas un tant per sota, però bueno suposo 

que una mica el pes del tutor és importat, sobretot pels nens i jo suposo que 

això traspassa també passa amb els mestres. 

Aquest mètode m’agrada molt per tant sempre que l’espai, la feina i les 

casuístiques que hi hagi siguin adequades pels alumnes i ho permetin a mi 

no em fa res assumir aquest rol. Poc a poc ja vas trobant el teu rol, els 

alumnes ja van donant-te el teu lloc. Jo no hi crec massa en treure els 

alumnes, de fet fa molts anys que em barallo amb els inspectors perquè 

diuen tot això de fer molts nivells i no sé què. 

Implica bàsicament fer la funció que fa el tutor, però en comptes de fer-ho en 

una fer-ho en tres, i quan falla el tutor ets tu qui assumeix el rol d’ell. Implica 

conèixer molts més nens i ells a tu i no saber mai on seràs. Al principi costa 

perquè ells tenen molt clar qui és el seu tutor i tu en aquells moments no ets 

el seu tutor, fins que no entenen que fas la mateixa funció els hi costa una 

mica d’entendre. A més com que és una figura relativament nova, penso que 

es va començar a fer des de l’any passat, a ells també els hi xoca al principi.  

Considera que com a codocent a poc a poc de 

manera natural cada mestre va 

desenvolupant el seu rol dins l’aula.  
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Si, si, si evidentment, si el tutor ho gestiona bé solen ser classes que ja van 

bé i el tutor que no ho sap fer o que implica que ho fa tot ell i absorbeix tot ell 

costa més d’entrar-hi. Per això et deia abans que això de confiar amb la gent, 

en aquesta feina hi ha molta gent que els hi costa, i els nens ho veuen.  

Jo penso que depèn de la persona, n’hi ha que et divideixes la classe i 

l’explicació al principi i fa una part cadascú i queda com més estandarditzat i 

equitatiu tots dos, d’altres que s’estimen més fer ells la gran explicació i tu 

fer tu aportacions i jo penso que els dos mètodes poden ser bons si queda 

clar pels nens lo que hi ha en aquell moment, que tots dos són allà per ajudar-

los. Més que què assumeix un o l’altre, pels nens el millor és que sigui més 

aviat paral·lel perquè assignen que un mestre té un determinat coneixement 

quan no és així perquè jo també el sé i els podria ajudar més. A vegades et 

reparteixes tasques i no ho hem parlat i ja els hi dius mira parla amb x 

mestre/a que ho sap millor que jo i en canvi d’altres ho assumeixes més tu. 

Tipus 

d’activitats  

Depèn del dia, hi ha dies que se segueix al mateix i d’altres que dius va 

aprofitem que som dos per provar això, clar va molt millor si has d’introduir 

un nou concepte o una nova estratègia que siguis dos perquè arribes molt 

més, i més en una escola com la nostre que els alumnes de vegades al 

principi van més perduts, un cop s’adapten ja està, però si la veritat és que 

s’aprofita molt per fer coses així.  

... jo sempre he estat partidari del multinivell, una mateixa fixa amb molts 

nivells i cada nen li demanes el què pot, potser necessitarà més ajuda un 

Depèn del dia es realitzen un tipus d’activitats 

o unes altres. Alguns dies sent dos si que es 

proven d’introduir petits canvis metodològics i 

introduir nous coneixements a través d’una 

atenció més personalitzada a l’alumnat.  

També diu que és partidari que tot i ser dos a 

l’aula les activitats siguin multinivell, perquè 

així cada alumne té l’ajuda que necessita.  
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altre potser no ho faran però si tu ja deixes clar al principi que cadascú fa fins 

allà on pot, i és una feinada haver de pensar això, jo penso que els nens si 

acaben adaptant i acaben fent més del què nosaltres pensem, en canvi si els 

hi donem una fitxa tancada no saps mai fins on arribaran. 

Punts forts de 

la codocència  

Jo a nivell d’avantatges m’agrada molt perquè penso que és això la riquesa 

d’un grup a la que el parteixes li treus riquesa. Tenim dos mestres atenent, 

així que tenim la possibilitat d’ arribar a més nens. Pots utilitzar estratègies 

diferents a l’aula que si estàs sol a l’aula, ja sigui en grup com ara el treball 

cooperatiu, les sinèrgies que es fan són millors per tant, jo sóc un defensor 

d’aquesta estratègia. 

Jo crec que sí perquè tant com si fas activitats amb tot el grup com si les fas 

amb petit grup moltes vegades el que no arriba un mestre hi arriba un altra 

perquè les intervencions, experiències són diferents, per tant la manera 

d’arribar als alumnes és diferent, i si s’equivoca també es poden ajudar 

mútuament. Fins i tot per ells penso que els hi va molt bé perquè tenen dos 

referents, i ells es senten més acompanyats en el procés d’aprendre, per tant 

penso que està bé. 

Jo crec que si, perquè la diversitat si que vol dir que hi ha molts nivells, però 

en un moment donat si que pot ser bo separar-los perquè no se sentin 

perduts però si tu els acostumes a que estiguin barrejats i a que aprenguin 

d’uns i els altres acaba passant això, acaba passant que el que necessita 

estratègies acaba veient com fan els altres i les acabava aprenent ell i el que 

Aporta riquesa al grup tant pels docents com 

per l’alumnat.  

Sent dos també et permet atendre millor a tot 

l’alumnat. On no arriba un mestre i arriba 

l’altre, entre docents també es poden ajudar i 

col·laboren conjuntament per millorar la 

intervenció educativa.   

És una estratègia que pots complementar 

amb altres estratègies o mètodes com ara 

treball cooperatiu.  

Els alumnes tenen dos referents i es senten 

més acompanyats en el procés d’aprendre.  

Al estar junts a la mateixa aula tot i que hi hagi 

molta diversitat també aprenent a normalitzar-

la i veure-la com un element natural.  
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no, veu que el seu model serveix per altres i moltes vegades els consciencia 

perquè ho facin millor perquè els altres n’estan aprenent d’ell. Per tant, és 

això és una feina de picar pedra i al principi t’estires els cabells quan ho fas 

a consciència i amb una certa regularitat perquè dius quin caos on m’he ficat, 

però quan tothom acaba entrant en el seu rol i el seu paper penso que és 

una forma d’aprenentatge molt vàlida i que per atendre la diversitat és ideal.  

Punts de 

millora de la 

codocència. 

I per contra actualment les escoles disposes de pocs llocs, perquè si apliques 

aquest treball (cooperatiu o en grup) a necessites que les aules siguin grans, 

que els nens puguin repartir-se i si plantegen un treball per racons o per 

grups puguin tenir el seu espai, per poder treballar-ho més bé. I en els casos 

que ho hem vestit amb molt material que creiem que els nens poden 

necessitar i que ells tenen a l’abast, tot això si ho posem tot això a les aules 

de l’escola que hi ha molts nens, el material ...doncs queden enxovats doncs 

costa de poder-ho fer com realment t’imagines que t’has de fer.  

Penso que el principal problema és la manca de mestres crec que hi hauria 

d’haver un mestre o dos depenent de la mida de l’escola només per fer 

substitucions perquè sinó acaben petant reunions que són importants o la 

mestra d’educació especial. 

Falta d’espais, les aules són petites per ser 

dos mestres i per realitzar determinades 

activitats.  

Coordinar-se millor per tenir clar quin material 

necessitem i com l’utilitzarem, realitzar una 

bona planificació prèvia a la sessió.  

Evitar que els mestres que són codocents 

siguin la primer opció per substituir.  

Altres    
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Entrevista mestre de suport  

Categoria Idees destacades Anàlisi 

Coneixença del 
concepte de 
codocència  

No. Em sona el nom, alguna cosa he llegit.  

Doncs col·laborar educant.  
si, però segueixo pensant el mateix estic ensenyant o educant col·laborant 

amb algú altre.  

Que està super bé, que pots abarcar moltes més coses i pots parar 

atenció a altres coses que quan estàs sol no pots.  

Desconeix el concepte tot i que esmenta que 

ha llegit alguna cosa, tot i així ell ho descriu 

com dos mestres que eduquen col·laborant 

entre ells. Pensa que és una bona estratègia 

d’atenció a la diversitat perquè permet atendre 

a tot l’alumnat.  

Planificació i 
coordinació de 
les codocència 

Ostres si, a vegades si. Però a mi no m’ha arribat des de cap lloc des de 

direcció, de que això es fa a l’escola.  

Depèn de l’assignatura per exemple. Amb català per exemple fer grups 

homogenis (per nivells), com fem ara, per nivells. Tenint en compte tota la 

contextualització de l’escola, la nostra escola és complexa. I llavors també 

faria entrar algun mestre de suport a plàstica, anglès...  

A 5è no he planificat gaire res, bueno comprensions lectores, però la 

forma de treballar era variant. Però en canvi a 1r i 2n he entrat a donar 

més suport al projecte de medi. Més de reforç. Jo sóc de suport, la meva 

plaça és de substitució... He preparat tot el què m’han dit però mai he 

planificat conjuntament ni a cicle inicial ni a cicle superior, perquè com a 

mestre de suport normalment els tutors/es planifiquen més entre ells.  

No hi ha hores o molt poques que ens puguem coordinar. Hi hauria 

estonetes d’algun cicle. Però és evident que les tutores es reuneixen entre 

Aquest docent esmenta que des de la direcció 

mai se li ha dit que realitzen aquest tipus 

d’estratègia per tant a l’hora de planificar 

tampoc ho té en compte.  

El docent pensa que ell és més partidari de fer 

grups per nivells i ell prefereix entrar com un 

mestre de suport.  

També comenta que no ha planificat gaire res 

a cinquè perquè no té cap estona de 

coordinació amb la resta de mestres que 

intervenen, per tant la majoria de vegades ell 

considera que va allà com un suport. Afegeix 

que normalment els tutors i tutores planifiquen 

entre ells i elles però no el tenen amb compte 
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elles i planifiquen entre elles i llavors els altres quedem més en segon pla, 

depèn en quin cas fins i tot apartats, ja que s’organitzen entre tutors, i 

després com t’he dit en algunes estones ens comenten el què han 

planificat, i clar llavors la veritat és que tinc poc a dir. Tot i que a cicle de 

vegades si que diuen a tal setmanes farem tal i de vegades es reparteixen 

tasques però des del meu punt de vista falten espais de coordinació de 

seguiment de les activitats.  

La veritat és que depèn molt de la planificació prèvia que haguem fet amb 

la tutora en qüestió. Si ja està més planificat doncs entre tots dos ens 

organitzem. A més, també m’agradaria afegir que és complexa organitzar 

les meves funcions com a mestre de suport perquè he hagut de fer moltes 

substitucions per tant també era difícil que els tutors es coordinessin amb 

mi i em deleguessin part de feina perquè al final ja no sabia quan hi seria 

i quan no.   

La relació que hi hagi amb l’altre tutor (Que sigui bona) que puguis 

coordinar-te bona per fer bé la feina, preparar-te bé la feina.  

per la falta d’hores de coordinació, si que li 

comenten què ha de preparar o fer però ell no 

és coparticep de l’organització de l’aula, si que 

a vegades participa en l’elaboració d’algun 

material o el què li diguin. En els casos on hi 

ha més bona relació i hi ha més comunicació 

considera que al moment de compartir l’aula 

és millor per tots dos docents perquè es 

poden ajudar i com que ell també sap millor 

què ha de fer també atén millor a tot l’alumnat.  

Un altra aspecte que destaca és que aquest 

trimestre li ha costat encara més de coordinar-

se amb la resta de mestres perquè ha hagut 

de fer substitucions i per tant això és una 

dificultat afegida perquè encara costa més de 

trobar moments de trobada per parlar de les 

activitats que es duran a terme.  

Organització dins 
l’aula: rols 
d’activitats  

No menyspreat no, però és evident que si no sóc el tutor em sento diferent. 

Sempre intentes poder que els tutors facin més... i el teu rol era una mica 

més passiu però a mesura que va passant el temps amb la confiança i la 

classe doncs vas col·laborant  i intervenint més...  

Al no ser tutor o tutora és sent diferent però 

també influeix la relació i el rol que tingui l’altre 

mestre/a davant del grup i si et tenen en 

compte o no. Considera que en els moments 

que exerceix de codocent i el seu rol és més 



140 
 

Confiança i la comunicació són aspectes claus. Però també intervé la 

personalitat, si és més oberta o tancada.  

Personalment, si em donen un grup de mates (5è) i llengua (CI) jo 

m’encarrego d’organitzar-me en funció dels objectius que em marqui i em 

coordino amb les tutores de CI. I a cinquè força similar. 

passiu, ja que normalment és el docent tutor/a 

de l’alumnat de referència qui fa les 

explicacions més extenses dels continguts i 

de com s’organitzaran. Ell en aquells 

moments es mostra més passiu i només 

algunes vegades fa alguna aportació. Tot i així 

també afegeix que amb el temps vas agafant 

confiança amb el tutor/a i amb l’alumat el teu 

rol davant del grup-classe també es va definint 

més de forma natural.  

Tipus d’activitats  Si, que s’intenta. Però no sabria ara dir-te quines. Però moltes dirigides 

acompanyar el treball en grup o així.  

No sap especificar o concretar tipus 

d’activitats que es duen a terme només fa un 

incís, normalment quan exerceix el rol de 

codocent les activitats que realitzen els 

alumnes són més dirigides al treball en equip.  

Punts forts de la 
codocència  

A veure avantatges pots donar més informació, més retribucions a les 

coses que estàs explicant a tots aquells alumnes que a vegades no pots 

atendre. Pel simple fet que a vegades hi ha baralles o disputes alguna 

cosa que no et surt bé hi ha algú que se’n pot encarregar i tu pots seguir 

amb la classe. Tot i que t’he de dir que encara que ara m’estiguis 

demanant per cinquè ho he viscut molt més quan vaig a primer i segon 

(CI).  

Millor acompanyament en el procés 
d’aprenentatge de l’infant.  
Al ser dos tens més recursos personals i per 
tant et permet fer altres tipus d’activitats que 
sent sol potser costen més de dur a terme.  
Al ser dos també podeu organitzar-vos en 
diferents estructures d’aula, i pots atendre 
només un determinat grup d’alumnes. Com 
esmenten Cook i Friend (2004) que es poden 
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La veritat que tot el que hi veig són molts avantatges: més coordinació, 

molt més material, més atenció i personalitzat, millor atenció a l’alumnat 

en general. Pots fer grups de treball reduïts i així pots treure més suc.  

Si, totalment. Una mica pel que he dit abans. Arribes més a tots els 

alumnes i per tant els pots atendre millor a tots.  

establir diferents organitzacions de 
codocència.  

Punts de millora 
de la codocència. 

Com a dificultats per exemple també és cert que hi ha alguns mestres que 

no els hi agrada compartir l’aula i ser dos.  

No sabria quines dificultats més dir-te.  

Inconvenients a part de la dificultat que té dit doncs no t’entenguis amb 

l’altre mestre, que esteu a dins la classe.  

Les personalitats de cadascú, les maneres de treballar, les èpoques en 

què hem estudiat també (una jove amb un de gran), la perspectiva 

docent...  

Destaca que hi ha mestres qui no els hi 

agradar compartir l’aula i ser dos, ho veuen i 

ho viuen negativament.  

Si no t’entens amb el docent per diferents 

motius com: diferents perspectives 

pedagògiques i metodològiques, les 

personalitats individuals de cadascú... pot 

arribar a ser una dificultat  

Altres  Depèn de les assignatures serà millor una opció o una altra. Per atendre 

la diversitat potser hi ha altres coses a fer a més d’entrar dos mestres a 

l’aula.   

Pensa que hi ha altres estratègies, 

metodologies per atendre la diversitat a part 

de la codocència.  
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Diari de camp 

Categoria Idees destacades Anàlisi 

Coneixença del 
concepte de 
codocència  

  

Planificació i 
coordinació de 
les codocència 

El mestre de suport quan ha arribat el primer que ha fet ha estat 

demanar-li a l’Anna que faríem.  

Manca de planificació i organització entre docents, 

el mestre/a codocent normalment li demana al 

docent que exerceix el rol de tutor/a què s’ha de fer 

i quin hauria de ser el rol en aquella sessió.  

Organització dins 
l’aula: rols 
d’activitats  

L’aula esperant el cotutor, com que l’Anna tenia una entrevista amb 

una família. Com que no havia arribat he continuat fent altres 

tasques que l’Anna li havia deixat al cotutor [...]. 

Cada un de nosaltres s’ha posat a una taula diferent i els anàvem 

ajudant amb la redacció i la correcció ortogràfica.  

Després del pati també ve en x a l’aula i li expliquem la rúbrica que 

hem elaborat perquè ell també pugui participar de l’avaluació de les 

presentacions orals. 

Avui a més a més també ho ha fet el cotutor mentre la resta 

observàvem. Quan hem acabat ens hem posat a fer una activitat 

d’expressió escrita. L’estructura ha estat semblant a la de la 

setmana passada. [...]. 

Primer l’Anna (tutora) ha explicat què faríem i com ens 

organitzaríem. 

Quan no hi ha el tutor/a del grup li deixa les tasques 

o activitats que es faran al llarg del dia en el 

mestre/a tutor perquè sàpiga què ha de fer i com ho 

ha de fer.  

Normalment el docent que realitza el rol de tutor/a 

és qui s’encarrega d’explicar, organitzar i dinamitzar 

el grup el codocent normalment és més passiu i 

només intervé en algunes ocasions.  

Sovint els alumnes prefereixen demanar dubtes al 

docent que al codocent.  
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Llavors al llarg del matí hem anat passant pels diferents grups per 

resoldre dubtes. [...]. 

L’Anna anava plantejant algunes qüestions i el cotutor de vegades 

si ho creia oportú afegia alguna cosa, assentat des de l’altra punta 

de la classe. Sovint els alumnes també prefereixen demanar dubtes 

a la tutora que el cotutor perquè creuen que el cotutor no els hi podrà 

resoldre el dubte. 

Tipus d’activitats  Alumnes s’han posat a acabar una redacció que tenien pendent. 

Ens hem col·locat amb grups cooperatius, ja que tenim tot el matí 

de projecte. 

Activitats cooperatives o bé activitats d’expressió 

escrita que requereixen de més revisió i ajuda per 

part dels mestres. En aquest cas els mestres seuen 

al costat dels alumnes i els ajuden.  

Punts forts de la 
codocència  

  

Punts de millora 
de la codocència. 

  

Altres    
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Annex 6: Full d’acords per a les sessions amb suport 

 

FULL D’ACORDS PER A LES SESSIONS AMB SUPORT 

Curs: ....................................... Classe: .............. Tutor o tutora:   ............................... 

Professor o professora de suport: ................................................................................ 

Quan es realitza suport (dies i hores) a l’aula: ............................................................. 

Total sessions i temps: …………………………………………….................................... 

Sessió de:                                            Dia setmana:                                     Hora: 

Què es fa en aquest moment a l’aula? Continguts i 

tipus d’activitats 

 

Organització de l’espai i agrupaments de l’alumnat.  

Què fa el tutor?1 Amb quins alumnes ho fa?  

Què fa l’ensenyant de suport?1 Amb quins 

alumnes ho fa? 

 

En aquesta estona, qui segueix i ajuda més les 

alumnes i els alumnes prioritzats? Quin tipus 

d’intervencions hi fa?2 

 

Alumnes més susceptibles de ser ajudats i de 

fer-los un seguiment en aquesta estona. 

 

Tipus de coordinació entre el professorat. Lloc 

i periodicitat.3 

 

Observacions:  

 

 

Planifica l’activitat, la dirigeix, se’n coresponsabilitza, l’executa, hi col·labora, n’observa i n’avalua la consecució, 

segueix i ajuda els alumnes i les alumnes assenyalats, condueix l’activitat i segueix el grup, porta el 

taller de comprensió lectora, planifica l’activitat en cicle i dóna suport al grup, observa i avalua, fa intercanvi 

de papers periòdicament... 

2. Tipus d’intervencions: proporcionar-los més ajut, ajudar-los a regular-se i a ser autònoms, adaptar-los l’activitat 

general, promoure la interacció i l’ajuda entre companys i companyes, observar i avaluar. 

3. Per preparar activitats compartides, planificar la programació global, revisar, avaluar. Una sessió quinzenal, 

quan programem, al migdia, al mateix moment de classe... 

(Document revisat a partir del que hi ha al Dossier per l’atenció a la diversitat de l’escola Folch i Torres) 

 

 

 

 

 


