
 Estructura “1-2-4” 

 

El mestre fa una pregunta o qüestió a tot el grup, per exemple, per 

comprovar fins quin punt han entès l’explicació que els acaba de fer, o bé per 

practicar alguna cosa que acaba d’explicar. El mestre facilita a cada 

participant una plantilla amb tres requadres (un per a la situació 1; un altre 

per a la situació 2; i l’altre per a la situació 4) on hauran d’anotar les 

successives respostes. 

Dintre d’un equip de base, primer cada alumne individualment (situació 1) 

pensa en la resposta correcta a allò que ha demanat el mestre i l’escriu al 

primer requadre. En segon lloc, els alumnes es disposen en parelles (situació 

2), intercanvien respostes i les comenten. Fonen les respostes en una de sola i 

l’escriuen cadascú en el seu segon requadre. En tercer lloc, després d’haver-

se mostrat les respostes que han donat les dues parelles, tot l’equip (situació 

4) ha de composar la resposta més adient a allò que els ha estat plantejat. 

Criteris per potenciar la participació i la interacció: 

 S’ha d’afavorir que tots participin en la situació 1. Si algun membre de 

l’equip no sap què contestar o es queda bloquejat, algun company o el 

mestre pot donarli una pista, si ho creu oportú. 

 Hem d’assegurar-nos que a la situació 2 i la situació 4 tots els 

participants exposin la seva resposta, opinin sobre la de la resta i 

decideixin entre tots quina consideren que és la millor. Aquesta pot 

ser la que ha pensat un d’ells o una altra que hagi sorgit amb les 

aportacions de tots. Per tal que tothom tingui l’oportunitat de 

participar en la situació 4, s’han d’alternar els membres de les dues 

parelles (un exercici cadascú) a l’hora d’exposar a l’altra parella la 

resposta que han elaborat. 

 S’ha d’evitar que un participant imposi la seva resposta o que la resta 

n’accepti cap sense haver-la debatut o comentat prèviament. 



Possible usos de l’estructura al llarg d’una unitat didàctica: 
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