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Instrument 
 

Nom del recurs Creació de grups: interacció i reflexió 

Descripció 

Aquest instrument pretén combinar l’experiència de 
treballar en grups creats seguint criteris que impliquin 
a la persona i els seus interessos particulars amb la 
reflexió posterior. 
Es tracta, per tant, primer de  treballar sobre algun 
aspecte de la formació en grups creats a partir 
d’aquests criteris (trobeu exemples en el full de 
l’activitat). 
Després de fer l’activitat es demana als docents que 
reflexionin sobre els criteris i el procés de creació dels 
grups i sobre què ha desencadenat en el grup el fet de 
què s’hagin creat d’aquesta manera  

Moment del procés 
La part de la reflexió sobre la dinàmica grupal es pot 
fer servir especialment en el moment de creació de 
comunitat d’aprenents  o per a qualsevol  de les fases 
del cicle reflexiu. .  

Utilitat. Què desencadena? 

Un objectiu important d’aquest instrument és que els i 
les participants  es presentin durant el procés de 
formació  no només com a professionals sinó també 
en la seva vessant personal. D’aquesta manera 
arribaran a conèixer-se millor tant a nivell personal 
com a nivell professional i així s’anirà creant un clima 
de confiança bàsic per a aquest tipus de formació. El 
fet de compartir experiències i interessos comuns és 
el que contribueix de forma singular a crear comunitat 
i permetre la co-construcció entre iguals. Comprendre 
la diferència entre formar un ”grup” o formar una 
“comunitat” és sovint un fet decisiu per arribar a crear 
l’atmòsfera d’equip cohesionat que necessitarem. A 
més a més, pot proporcionar als i les  docents un 
model per a la seva  pròpia pràctica d’aula. 
 

Presencial/no presencial Presencial 
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Exemples de criteris per crear grups que impliquin a la persona i els seus 
interessos particulars: 
 
 

a. Focalització sobre punts en comú a nivell personal: 
 
- Preferències pel que fa al menjar (qui prefereix menjar peix, carn, verdures, pasta 

etc.) 
- Data de naixement (es forma una cua que va de l’1 de gener al 31 de desembre i els 

docents es distribueixen en grups d’un nombre de persones determinat) 
- El signe del zodíac (Per a formar el grup no poden ni dir el signe ni la data de 

naixement, sinó que han de fer referència a d’altres coses, p. ex. estació de l’any, fa 
fret, trets caracterològics d’aquest signe, ..) 

- El paper en el marc de la família ( la més gran, la mitjana, la petita, la filla única...) 
- El color preferit (es forma una cadena segons la classificació de colors en l’arc de 

Sant Martí i els docents es distribueixen després en grups d’un nombre de persones 
determinat) 

 
 

b. Focalització sobre punts en comú a nivell professional:  
 
- Es formen grups en funció del manual que es faci servir a classe, p.ex. de llengües 

estrangeres, i es prepara la planificació d’una unitat o es discuteix algun altre aspecte 
didàctic. El llibre de text té la funció doncs de ser el criteri per formar el grup i al 
mateix temps dóna peu a treballar algun contingut de la formació. 

- Es formen grups en funció del tipus d’escola o centre on es treballi. D’aquesta forma 
en el moment de discutir algun aspecte de la formació tindran el context en què es 
treballa com a denominador comú. 

- Es formen grups en funció de les inquietuds que tinguin com a docents i que es 
puguin constituir més tard en les seves preguntes de recerca. O bé es formen grups 
de docents que comparteixen la mateixa pregunta de recerca. 

 
 
 
c. Focalització sobre diferències 
 
- Es formen grups mirant que les persones del grup tinguin diferents experiències, 

treballin en contextos diferents o comparteixin diferents punts de vista o que 
simplement  no hagin treballat abans juntes. L’objectiu en aquest cas és trencar 
dinàmiques de grup molt instaurades  en determinades comunitats. Hem de tenir 
cura que les persones no  sentin coaccionades. Per tant, els aspectes que triem 
haurien de ser més o menys “neutrals”. 

 
 
 

d. Exemples d’activitats per potenciar la dinàmica de grup per tal de crear comunitat en 
aquest cas en el context específic  de professorat  de matemàtiques: 
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Grup de matemàtiques de primària 2: ICE UB 
 
Records que ens evoca un joc matemàtic. Els participants troben diferents jocs 
distribuïts per la sala:  
Poseu-vos al costat del joc que connecti amb els vostres records d’infància. Allà 
trobaran un full amb les qüestions següents: Quins records de la teva infantesa 
t’evoca aquest joc? Quins records tens de les matemàtiques a la teva infantesa? 
T’agraden les matemàtiques? Per què? 
 
Comparteix breument amb el grup que heu triat el mateix joc, les teves respostes? 
 
Contestar al logbook 2 preguntes: 
 
- De què m´he adonat amb la comparació amb el grup? 
- Has descobert alguna cosa sobre tu mateix?. 
 
Cal explicar que en aquesta llibreta anotarem cada sessió valoracions que són el fruit 
d’observacions introspectives. 
 

 
Grup de matemàtiques de secundària ICE-Girona : 

 
1) Activitat per fer les parelles 

 
Es deixen  unes fitxes de domino girades damunt una taula i es demana  que cada persona 
n’agafi una. Que facin parelles, que s’ajuntin  segons algun criteri (sense especificar quin). 
En la parella  han de buscar la relació que hi ha entre les dues fitxes i  després ho hauran  
d’explicar 
 
 
 
Grup de matemàtiques de secundària ICE-URV: 
 

Les parelles es determinaran mitjançant un joc matemàtic : Per reagrupar-los podem 
fer un joc d’associacions. 
 

Ex: 
 

 
 
 
 
 
 
Cada professor/a escollirà una targeta i haurà de trobar la targeta relacionada amb la 
d’ell/ella

 

2
alturaxbaseA   
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ACTIVITAT: REFLEXIÓ SOBRE LA CREACIÓ DE GRUPS 
 
 

1. Reflexiona de forma individual amb els ulls tancats sobre l’activitat en què heu 
estat treballant i passa revista com si haguessis gravat l’escena amb una 
càmera. Atura’t en el moment en què vau formar els grups: 

 
- Què va passar en aquell moment? Què vau fer? 
- Què vas experimentar? 
 
 
 
 
 

2. Compartiu en el grup les vostres reflexions i impressions i penseu quines 
repercussions ha tingut sobre l’atmosfera del grup la forma  en què es va 
crear. 

 
 
 
 
3. Comenteu en el grup gran els aspectes més rellevants i relacioneu les vostres 

impressions amb aquests dos aspectes raonant la vostra classificació: 
 

- “Un grup com a agrupació d’individus” 
- “Un grup com a comunitat” 

 
 
 
 
La persona formadora recull els comentaris del professorat assistent a la pissarra. 
Normalment s’obre aquí una fase en què es comparteixen altres criteris per formar grups, es 
comenten aspectes relacionats amb la dinàmica de grups, es comparteixen referències a 
materials o articles sobre el tema, etc. 

 
 

 


