
 

Les comunitats d'aprenentatge utilitzen tots els recursos a l'abast de la 
comunitat com a eina educativa i els pares, avis i altres persones de l'entorn 
proper al centre poden esdevenir voluntaris en la tasca educativa escolar, dins i 
fora del centre.  

El treball en grups interactius com a estratègia d'aprenentatge s'utilitza en 
qualsevol de les àrees curriculars. El professorat prepara 4 o 5 tasques 
diferents, de complexitat i temporalització semblant, que cada grup haurà de 
realitzar, de manera rotatòria, una després de l'altra.  

La classe es divideix en 4 o 5 grups heterogenis. Dins de l'aula hi ha una 
persona voluntària de la comunitat educativa per atendre cada grup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tutor/a prepara els fulls d'anotacions de les persones voluntàries on consta el 
nom de l'alumnat i els elements que cal observar en cada tasca: implicació, 
esforç, solidaritat, habilitats socials emprades… I és també el tutor/a qui 
n'observa el funcionament, pren nota, avalua, dóna l'ordre de començar i rotar 
a l'activitat següent i de finalitzar la tasca.  

Abans de la sessió el tutor/a es reuneix amb els voluntaris/es que han d'entrar 
a l'aula. Aleshores els proposa i els explica les activitats que es duran a terme 
durant la sessió i els proporciona el full d'observació perquè vagin anotant com 
va desenvolupant-se la sessió i suggeriments o canvis que pensa que es 
podrien incloure. És important que en aquesta reunió s'estableixi que tot el que 
passa a l'aula és confidencial, i que tot el que hi passa només es tractarà en la 
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sessió posterior d'avaluació que es durà a terme entre el tutor/a i els voluntaris 
que hi han participat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Parlar de grups interactius en la nostra escola suposa fer referència a una de 
les principals motivacions que ens van impulsar a voler transformar el centre en 
una Comunitat d'Aprenentatge. Com a docents no ens sentíem satisfets amb 
els resultats dels nostres alumnes. Evidentment, ja hi havia una inquietud que 
s'havia traduït en diferents canvis d'estratègies en la nostra feina: un 
enfocament comunicatiu de l'aprenentatge de la llengua, una organització del 
currículum a través dels Projectes, etc., però no acabaven de produir els canvis 
esperats malgrat els nostres esforços.  

Era inevitable, doncs, que busquéssim més solucions. Molts de nosaltres vam 
veure clar, en la fase de sensibilització, que el fet d'incorporar més persones 
que fessin de docents dins de l'aula podia ajudar a accelerar aquests resultats 
que esperàvem. El tractament pedagògic que donàvem per tal de millorar 
l'aprenentatge anava, en certa mesura, en aquesta línia, ja que la tendència del 
centre era incorporar més d'un mestre/a en una mateixa classe en comptes de 
treure de l'aula els alumnes que presentaven dificultats per reforçar-los de 
manera externa.1 

 

                                                           
1
 Opinió expressada per la Directora de l’escola Alberich i Cases de Reus, en la ll Jornada de reflexió de 

les USEE celebrada a la ciutat de Tarragona 

 


