
 El full giratori 

 

El mestre o la mestra assigna una tasca als equips de base (una llisa de 

paraules, la redacció d’un conte, les coses que saben d’un determinat tema 

per conèixer quines són les idees prèvies que en tenen, una frase que 

resumeixi una idea fonamental del text que han llegit o del tema que han 

estat estudiant, etc.) i un membre de l’equip comença a escriure la seva part 

o aportació en un full giratori. 

A continuació, el passa al company que seu al costat seguint el sentit de les 

agulles del rellotge. Aquest escriu la seva part de la tasca en el full i el passa 

al següent de manera successiva fins que tots els membres de l’equip hagin 

participat en la resolució de la tasca. 

Criteris per potenciar la participació i la interacció: 

 En successives aplicacions d’aquesta estructura tots els membres de 

l’equip han de tenir l’oportunitat de ser els que inicien la ronda. 

D’aquesta manera s’assegura que tots tenen l’oportunitat d’opinar 

sense que ho hagi fet abans cap altre company. 

 Abans d’escriure, l’alumne ha de comentar primer amb els seus 

companys d’equip què és el que pensa escriure de manera que li 

puguin confirmar si és correcte o pertinent. 

 Mentre un escriu, la resta de membres de l’equip han d’estar atents, 

fixant-se en si ho fa bé i corregint el text si és necessari. Tot l’equip –

no cadascú en solitariés responsable de tot el que s’hagi escrit en el 

full giratori. 

 A la part superior del foli, cada alumne escriu el seu nom utilitzant un 

retolador d’un color determinat. Aquest color és el mateix que farà 

servir cada vegada que li toqui escriure. Així, a simple vista, es pot 

veure quina és l’aportació de cadascú. 

 



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

 


