Mapa conceptual a quatre bandes

Quan s’acabi un tema, a manera de síntesi final, cada equip pot elaborar un
mapa conceptual o un esquema que resumeixi tot el que s’ha treballat a
classe sobre el tema en qüestió.
El mestre guiarà els estudiants per decidir entre tots quins apartats hauran de
ser inclosos al mapa o esquema.
Dintre de cada equip de base, es repartiran les diferents parts del mapa o
esquema entre els components de l’equip, de manera que cada alumne haurà
de treballar a casa (o ho farà a classe individualment o en parelles) la part
que li ha tocat.
Després, es posen en comú les parts que cadascú ha preparat, repassen la
coherència del mapa o de l’esquema que en resulti i, si és necessari, el
retocaran abans de donar-li el vist-i-plau i fer-ne una còpia per a cadascú,
cosa que els servirà de material d’estudi.
Variant:
Si el tema ho permet, cada equip pot fer un resum –en forma de mapa
conceptual o d’esquema– d’una part del tema que s’ha treballat a classe.
Dins de l’equip, es distribueixen llavors les parts que els ha tocat tot fent
(individualment o per parelles) una subpart de la part del tema que han de fer
equip.
Més tard, cada equip de base exposa a la resta de la classe el seu mapa
conceptual. La suma dels mapes conceptuals de tots els equips de base
representa una síntesi final de tot el tema estudiat.
Criteris per potenciar la participació i la interacció:
En aquesta estructura, el mestre haurà d’estar especialment atent a
què tots els membres de l’equip participin de forma equitativa. És
molt possible que un membre de l’equip –patint que la resta, o algun

dels seus companys, no ho faci bé– vulgui apropiar-se de la tasca i ferho tot ell, o que es faci com ell consideri que s’ha de fer.
El mestre s’haurà d’assegurar que cada membre de l’equip li
correspongui una tasca ajustada a les seves competències i habilitats.
Si hi ha cap membre de l’equip amb dificultats d’aprenentatge més
importants podria fer la seva part de la tasca en parella, juntament
amb algun membre de l’equip.

