
programa

activitats preparatòries
(tutoria, ...)

FASE 0: entrenament en
habilitats socials (tallers
eina)

FASE 1: motivació:  introducció,
qüestionari, l’equip d’en Manel, el joc
de la NASA

FASE 2: dinàmiques d’organització i
gestió: normes, rols, quadern d’equip,
fulls de registre, plans de treball,...

FASE 3: formació
d’equips « base »

equips estructurats en
diferents rols que
treballen sota contractes
de treball i els seus
membres s’ajuden
mútuament

moderador – cap:
moderar, dirigir l’equip, …

portaveu – ambaixador:
parlar en públic,
representar l’equip, ...

planificador: controlar el
temps i l’agenda, i el
material (carpesano)

verificador: comprova els
treballs, ...

observador: avalua la
dinàmica, ...

FASE 4: Seguiment, valoració i
ajustaments dels “equips base”

dinàmiques cooperatives

micro-activitats

treball en parelles

grups esporàdics

equips d’experts

tècniques cooperatives

coop-coop

grups d’investigació

puzzle

STAD

TAI team assisted individualization

TGT teams groups tournaments

tutoria entre iguals

per què?

objectiu de l’e. secundària

“b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de
disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un
desenvolupament personal equilibrat.”

desenvolupament de les
competències bàsiques

COMPETÈNCIA EN
COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

Comunicar-se i conversar, escoltar, exposar i dialogar, capacitat
empática de posar-se en el lloc d'altres persones, de tenir en
compte opinions distintes a la pròpia, d'expressar adequadament
les pròpies idees...

COMPETÈNCIA APRENDRE
A APRENDRE

Capacitat de cooperar, de autoevaluarse, i el maneig eficient d'un
conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual, tot la qual
cosa es desenvolupa a través d'experiències d'aprenentatge
conscients i gratificants, tant individuals com col·lectives.

COMPETÈNCIA SOCIAL I
CIUTADANA

Conèixer-se i valorar-se, saber comunicar-se en diferents
contextos, expressar les pròpies idees i escoltar les alienes, ser
capaç de posar-se en el lloc de l'altre i comprendre el seu punt
de vista i prendre decisions en els diferents nivells de la vida
comunitària, valorant conjuntament els interessos individuals i
els del grup. Valoració de les diferències i la pràctica del diàleg i
de la negociació per a arribar a acords

COMPETÈNCIA EN
AUTONOMIA I INICIATIVA
PERSONAL

Habilitats socials per a relacionar-se, cooperar i treballar en equip:
posar-se en el lloc de l'altre, valorar les idees dels altres, dialogar i
negociar, la asertividad per a fer saber adequadament als altres les
pròpies decisions, i treballar de forma cooperativa i flexible.

ingredients bàsics

interdependència positiva

consens de respostes

assignació de rols

recompenses col·lectives

dependència de recursos

divisió del treball

interacció cara a cara
ajuda

mútua explicació

exigibilitat individual, responsabilitat personal

aprenentatge en grup,
avaluació individual

elecció a l’atzar del ponent

habilitats del grup i relacions interpersonals

entrenament i dinàmiques grupals

saber exposar, escoltar,
preguntar, respondre...

saber prendre decisions,
resoldre conflictes

reflexió sobre el treball del grup
que ha fet cadascú per al grup

que podria fer per a millorar el treball

avantatges

promou la implicació de l’alumne en el procés d’aprenentatge

augmenta l’aprenentatge del qui ajuda i de l’ajudat

desenvolupa les competències bàsiques

prepara els alumnes per al món laboral actual

concepte
procediments d'ensenyament-aprenentatge que parteixen de l'organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de
manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge
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