Cadena de preguntes

Es tracta d’una estructura apta per repassar el tema o els temes treballats
fins aquell moment i preparar l’examen, o simplement per fer una avaluació
formativa i comprovar fins quin punt s’han aconseguit els objectius previstos i
rectificar o ajustar, si és precís, la programació.
Durant tres minuts aproximadament, cada equip pensa en una pregunta sobre
el tema o temes estudiats fins aquell moment. Aquesta qüestió es plantejarà
a l’equip que es trobi al seu costat, seguint un ordre determinat (per
exemple, la direcció de les agulles del rellotge). Es tracta de preguntes
fonamentals (que considerin que poden sortir en un examen) sobre qüestions
treballades a classe, pensades per a ajudar la resta d’equips.
Passats els tres minuts, el portaveu d’un equip planteja la pregunta a l’equip
següent, que ha de respondre. Seguidament, el portaveu d’aquest equip fa
una pregunta a l’equip que ve a continuació. El procediment es repeteix
successivament fins que l’últim equip fa la pregunta al primer equip que ha
intervingut, el que ha començat la “cadena de preguntes”.
Cada equip té dos portaveus: un per fer la pregunta que han pensat entre tots
i un altre per donar la resposta que han pensat entre tots.
Si una pregunta ja ha estat plantejada amb anterioritat, no es pot repetir i se
salta l’equip que l’havia plantejat.
Acabada la primera ronda, es deixen tres minuts més per pensar noves
preguntes. Un cop s’acaben, s’inicia una nova cadena, però en direcció
contrària: cada equip fa la pregunta a l’equip que a la primera ronda els havia
fet la pregunta a ells.
Criteris per potenciar la participació i la interacció:
Per assegurar la participació de tots, els portaveus de l’equip (el que fa
la pregunta a l’altre equip i el que respon la pregunta que l’altre
planteja) canvien a cada volta.

Cal vigilar que els participants amb més dificultats a l’hora de
comunicar-se oralment –que també hauran d’exercir el paper de
portaveus– disposin del recolzament adequat per part d’algun company
de l’equip.

