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RESUM
LA CARPETA DE L’EQUIP la vam dissenyar amb el desig d’obtenir una eina que ajudara a
treballar en grup cooperatiu a l’aula. Es tracta d’una mediació instrumental que permet d’una banda,
ajudar a l’alumnat a organitzar i realitzar les tasques encomanades utilitzant els projectes
d’investigació i, d’altra permet al professorat poder fer un seguiment d’allò que els grups van
treballant. Després de l’experiència realitzada amb èxit amb aquest material podem dir que es tracta
d’una eina útil i relativament fàcil d’utilitzar. El fet de voler posar en pràctica aquest quadern en un
grup classe sense experiència prèvia en aquest camp i amb un professor, amb molta voluntat i ganes
de fer les coses bé però també sense formació a nivell cooperatiu, va fer que el disseny fora molt
pautat i amb ajudes per tal de poder anar tirant endavant la feina, sense trobar-se en punts morts o
moments d’incertesa que pogueren fer perillar l’èxit del quadern. Vos convidem a que li doneu una
ullada i adapteu tot allò que calga per tal de fer-lo vostre i poder utilitzar-lo en les vostres aules i el
vostre alumnat. Animeu-vos.
La Carpeta facilita i orienta el treball en grups cooperatius estructurant les tasques que cal fer en
torn a cinc qüestions bàsiques (Traver, 2007): Qui som?, Com ens organitzem?, Què volem? ,Què
fem? i Com ens valorem?. Cadascuna d’aquestes preguntes es contesta, respectivament, a cadascun
dels cinc quaderns dels que està composada la Carpeta.
Paraules clau: Quadern d’aprenentatge en grup; Aprenentatge cooperatiu; portafull; Carpeta de
l’equip.
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1. Introducció
Els quaderns d'aprenentatge o treball en grup constitueixen una extraordinària ferramenta
per a mediar en els processos d'aprenentatge basats en la interacció social (Pujolàs, 2004;
Traver i Aragón 2005; Traver, 2007).El seu ús s'assembla al portafull en la seua accepció
didàctica (Lyons, 1999; Brown i Glasner, 1999; Bélair, 2000; Margalef, 2005; Traver i
Aragón, 2005; Klenowski, 2005). Integra dos tipus de mediacions docents: les socials
(l'aprenentatge cooperatiu) i les mediacions instrumentals (la pròpia carpeta o els quaderns
d'aprenentatge en grup). Per mitjà de la utilització de la CARPETA DE L’EQUIP estem
fent ús d’una mediació instrumental. Aquesta ens servís per a pautar i guiar el treball dels
xicotets grups aprofundint en la interacció entre els diferents membres del grup i permet
obtenir un aprenentatge gràcies a la relació entre iguals. Per a això, entre altres elements,
hem incorporat com a seqüència de treball a seguir la dinàmica de la tècnica dels grups
d'investigació (Sharan i Sharan, 1990; García, Traver i Candela, 2001), facilitant fitxes de
treball que organitzen i orienten de forma progressiva el treball a realitzar pels grups. Les
mediacions socials o l’ajuda entre iguals les duem a terme per mitjà de dinàmiques en grups
d'aprenentatge cooperatiu que realitzen xicotets treballs d'investigació.

2.- LA CARPETA DE L’EQUIP.
La Carpeta de l’equip està composada per cinc quaderns que intenten anar responen a les
preguntes bàsiques que caldria que es fera qualsevol grup o equip que vol treballar
cooperativament (Traver, 2007): Qui som?, Com ens organitzem?, Què volem? ,Què fem? i
Com ens valorem?. Cadascuna d’aquestes preguntes es contesta, respectivament, a
cadascun dels cinc quaderns dels que està composada la Carpeta.
Seguidament passem a comentar amb major detall cadascun d’aquestos cinc quaderns:

2.1. QUI SOM?: El quadern de l’equip.
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Comencem per conèixer-nos una mica. Qui som els que formem l’equip? Per tant, la
primera tasca a fer a la classe serà el crear grups (4 o 5 persones considerem el número
ideal per al treball en grup cooperatiu). Tindrem que procurar que l’heterogeneïtat de la
classe també estiga manifestada als grups, es a dir, procurarem que els grups siguen el més
diversos possibles i evitarem que es formen grups de xics o de xiques, grups d’amics, grups
de l’alumnat amb més competències i grups amb l’alumnat amb menys competències,
grups d’estrangers,... Això farà que els grups estiguen formats per companys que conec de
tota la vida o potser ens trobem amb companys dels qui l’únic que sabem és el seu nom.
Aprofitem aquest quadern per a que els grups parlen, es coneguen, es donen adreces,
telèfons, e-mails, messengers,...que puguen facilitar la comunicació, la trobada o la consulta
i l’ajuda entre ells i elles. També serà molt interessant que els diferents membres comenten
i donen a conèixer els seus interessos, les seues motivacions i les seues “habilitats” per tal
d’aprofitar-les en el grup. Cal tenir curiositat per l’altre o l’altra i cal fer-se visible. En
aquest punt és interessant realitzar activitats o dinàmiques que ens permeten coneixer-nos i
sentir-nos a prop, que ens cohesionen més com a grup. Si hi ha alumnat que sap dibuixar,
cantar, escriure, parlar... caldrà aprofitar eixes habilitats o si hi ha qui té Internet i qui no,
qui viu prop d’una biblioteca o d’algun centre de recursos, qui té facilitat per al
desplaçament, caldrà fer-ne ús de tot això si es necessari i aprofitar allò que cadascú pot
oferir segons les seues possibilitats. Recordem que volem fer un treball en grup cooperatiu
on tots participem i aportem però sempre tenint en compte les capacitats i possibilitats del
diferents components de l’equip. Això si, sempre valorant les potencialitats que tots i totes
tenim i que podem aportar al grup; sempre des d’allò positiu, mai des de les carències.
(Annex: diapositiva de la carpeta de l’equip nº I-2) .
En aquest moment, aprofitem per a presentar al nostre amic MAGIC un element que ens
permet apropar a l’alumnat les intencions de cadascun dels quaderns i va apareixen al llarg
de la carpeta per tal de donar-los ajudes i orientacions en la tasca que en eixe moment estan
realitzant. (Annex: diapositiva de la carpeta de l’equip nº I-3)
També aprofitarem aquest quadern per anar reflectint i deixant per escrit allò que fem al
grup des d’un punt de vista individual i des del punt de vista de grup, el nostre diari formarà
part d’aquest quadern i serà una eina molt útil per a que el professor/a des de la distància i
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els mateixos membres de l’equip, reflexionen, recorden i valoren allò que van fent dia a dia.
No es tracta tan sols d’escriure allò que hem fet en la sessió sinó també el precisar que m’ha
agradat i que no m’ha agradat de l’estona que hem passat treballant. Aquestes reflexions
també poden ajudar al grup a anar dirigint la seua tasca, a fer-la més eficaç, entretinguda,
motivadora o, fins i tot, perquè no, divertida. (Annex: diapositiva de la carpeta de l’equip nº
I-4,5)

2.2.

COM ENS ORGANITZEM?: Quadern de les normes i els càrrecs.

Qualsevol proposta d'aprenentatge cooperatiu precisa d'una estructura organitzativa del
grup que la faja possible. Tal i com MÀGIC presenta al quadern un grup requerís d’un
mínim d’ordre i d’acords de funcionament. Cal que diferenciem en aquest quadern dos
nivells d’organització: d’una banda podem elaborar a cada grup

una mena de

“DECÀLEG” o “PENTÀLEG” o “HEPTÀLEG”... que arreplegue les normes de
funcionament del grup. Pensem que no tots els grups tenen les mateixes necessitats i això
farà que aquestes normes no siguen les mateixes a cada grup. Mentre a un grup li pot fer
falta l’escolta, la participació o el respecte als companys, d’altre cal que tinga més present
el no alçar la veu, seure bé o tindre cura dels materials,... Proposarem que les normes
establertes siguen acceptades per tot el grup i per tan que aquest acord siga signat per tots
els seus membres (no tan sols estem creant un marc d’organització intern del grup sinó que
també estem afavorint el debat, el consens, la comunicació, el respecte,... habilitats socials
necessàries per a un bon treball cooperatiu). (Annex: diapositiva de la carpeta de l’equip nº
II-2)
D’altra banda cal organitzar els càrrecs i les tasques o funcions que tindrà cada membre de
l’equip. Sempre s’assignarà un càrrec a cada membre i sempre caldrà tindré unes funcions
amb el màxim de concreció possible que facilite la responsabilitat de cada ú, això ens
permetrà evitar conflictes (tots tenen unes tasques concretes assignades) i també
provoquem una interacció positiva entre els membres ja que l’incompliment per part d’algú
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de les seues funcions impedís la marxa normalitzada del grup. A la CARPETA oferim una
proposta que pot ser modificada però que pot donar pistes a l’hora de concretar aquests
càrrecs i funcions. (Annex: diapositiva de la carpeta de l’equip nº II-3)
Un altre aspecte important a tenir en compte si volem dur endavant un treball en grup
cooperatiu és la rotació de càrrecs i el facilitar ajudes per a què aquesta siga possible, es a
dir, tots els membres del grup deuen, d’una manera o d’altra, ser capaços de portar
endavant qualsevol dels rols. Està clar que hi ha persones amb més aptituds i habilitats per
a ser portaveus que d’altres o per a portar l’organització dels materials o per a arreplegar les
decisions que es prenen però això no lleva el fet de que els altres membres també han de
fer-se càrrec d’aquests papers i segurament caldrà ajudar-los o amb un tutor-company, o
amb l’atenció i ajuda del mestre o amb mitjans instrumentals. Ens pot parèixer innecessari
aquest fet o ens pot semblar una “obligació” per a alguns dels components però si d’alguna
manera no demostrem a l’alumnat, a nosaltres mateixos, que tots som necessaris però que
no hi ha ningú imprescindible (com diu la dita) estem tallant les ales, estem etiquetant i
estem donant protagonisme a uns per damunt dels altres i això és el que no volem. Si un rol
sols el pot desenvolupar un únic membre del grup, s’acaben instaurant relacions de
dependència entre els seus components i no pas relacions basades en la igualtat, que són les
característiques de l’aprenentatge cooperatiu. (Annex: diapositiva de la carpeta de l’equip
nº II-4).

2.3.

QUÈ VOLEM?: Quadern de les finalitats.

Una vegada treballada la composició i l’organització del grup, passem a plantejar-nos
quines són les raons que ens porten a compartir un projecte d'aprenentatge: Què volem? Per
a donar resposta a esta qüestió, en primer lloc és necessari concretar les finalitats que com a
grup compartim. Finalitats que tenen tant a veure amb el propi projecte d'aprenentatge que
pretenem desenvolupar com respecte al propi treball en grup. Cal trobar punts d’unió,
5

motius que apropen els nostre quefer per tal d’anar tots junts cap a un mateix objectiu.
Volem fer grup, volem treballar junts, volem millorar les nostres relacions,... (Annex:
diapositiva de la carpeta de l’equip nº III-2)

I no oblidem que cada membre del grup és un ésser personal, independent e irrepetible,
amb això volem prendre compte que a nivell individual, podem desitjar o plantejar-nos
objectius diversos i que també caldrà tenir-los presents i fer tot el possible per aconseguirlos de tal manera que malgrat el treball en grup no perguem la nostra individualitat. Per
aquest motiu presentem el full on és proposa JO VULL per tal que expressem quins són els
nostres desitjos. (Annex: diapositiva de la carpeta de l’equip nº III-3).

No contents amb això i com a reforç a les finalitats incorporem també un contracte
d'aprenentatge que ens comprometa alumnat-professorat en el desenvolupament dels
projectes d'aprenentatge en grups cooperatius. Aquest contracte, a l’igual que havíem fet en
les normes procurarem que siga un treball de reflexió i consens tant entre els membres de
grup com entre el grup i el professor/a on s’arrepleguen els compromisos, acordem el
funcionament i matisem la manera d’avaluar (que al cap i a la fi és el que més ens preocupa
tant a l’alumnat com al professorat). (Annex: diapositiva de la carpeta de l’equip nº III-4)

2.4. QUÈ FEM?: Quadern dels projectes
En aquest quadern anem a definir el treball “curricular” o de “continguts”, per dir-ho
d’alguna manera, que volem dur a terme. La proposta que hem materialitzat al quadern que
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presentem es basa en la utilització d’una tècnica cooperativa: “els grups d’investigació”
(Sharan i Sharan, 1990; García, Traver i Candela, 2001)1.
Els passos a seguir estan molt pautats per tal que l’alumnat no es perga i possiblement amb
la pràctica (si es treballa d’aquesta manera més d’una vegada) el ritme serà més àgil i no
caldrà fer un seguiment tan estricte de cada moment. Comencem per triar el títol del nostre
projecte. Per començar proposem que es tracten de continguts propers i engrescadors per
l’alumnat els quals no tenen perquè estar renyits amb els continguts de l’assignatura que
treballem, tan sols caldrà flexibilitzar-los per a què siguen propers. Per exemple, si
treballem la immigració, per què no treballar la immigració al seu barri; si treballem el cicle
de l’aigua, per què no treballar “d’on ix l’aigua de l’aixeta de casa”; si treballem la poesia,
per què no investigar algun poeta de la meua localitat o si treballem els accents, per què no
fer una recerca del que hi ha escrit a l’entorn de les nostres cases,... (Annex: diapositiva de
la carpeta de l’equip nº IV-3)

Una vegada escollits els temes (el que siguen diferents o iguals per a cada grup depèn dels
objectius que ens hem marcat a l’aula ja que els treballs, malgrat el tema, mai seran iguals
si els fan des de la seua realitat i el seu entorn) cada membre de l’equip escriurà que és el
que sap o recorda i quines coses son les coses que li agradaria saber o investigar. (Annex:
diapositiva de la carpeta de l’equip nº IV-4)

Entre tots i totes ja serà molt el que sabem. De fet, segur que algunes de les coses que
voldríem saber, algun dels companys o companyes ens les haurà respost. Per tant, ara
caldrà triar, classificar i sintetitzar tot el que volem saber per a donar resposta al major
nombre de dubtes i qüestions plantejades. (Annex: diapositiva de la carpeta de l’equip nº
IV-5)

1

Tot i que a la CARPETA DE L’EQUIP, en funció de les finalitats de la proposta de treball, hem optat per
usar la tècnica dels grups d’investigació, això no lleva que responent a dinàmiques i interessos distints pugam
realitzar una adaptació de la carpeta emprant en aquest quadern una tècnica diferent (puzzle d’Aronson, grups
paral·lels, concurs de DeVries, bola de neu,...).
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En aquest moment, MAGIC, ens dona unes orientacions per tal d’organitzar la recerca: on
podem trobar informació, a quins llocs podem anar-hi, quines eines ens calen, com podem
replegar les dades... Caldrà que ens centrem en el nostre tema i concretem on i com
arreplegarem la informació i qui es farà càrrec de fer què, es a dir, ens repartirem tasques a
fer per tots els membres segons les possibilitats, habilitats i capacitats de cadascú. Sempre
posarem (si és entre tots i totes millor) dates límit a complir per tal de no allargar les
tasques innecessàriament. (Annex: diapositiva de la carpeta de l’equip nº IV-6,7, 8 i 9 ).

Si el treball ha funcionat correctament, el dia assenyalat ens trobarem amb un munt
d’informació que respondrà a totes o quasi totes les preguntes plantejades. Però, I ARA
QUÈ?. No ens podem quedar en el JA ESTÀ! Sempre que el treball realitzat supose una
transformació o implicació de l’entorn anirà acompanyat d’un aprenentatge no tan sols de
conceptes i procediments sinó també d’actituds, d’experiències, de vida. Quasi ens
atreviríem a dir que quan major siga el ressò, quants més agents, institucions, elements,
persones de l’entorn s’impliquen i calguen per a fer el treball major serà l’aprenentatge i
més integral la formació que l’alumnat rebrà i assolirà. Tota aquesta reflexió ens porta a
que cada grup haurà de triar quin tipus de presentació vol fer de les conclusions obtingudes
que podrà ser un article, pòster, còmic, dibuix, reportatge... per a presentar i publicar en
alguna revista, publicació o diari del centre o de l’entorn, o potser preferim preparar una
exposició, una obra de teatre, un joc, una cançó, un mural,... (mil i una idees que se’ns
poden ocórrer). Aquest treball també requerís d’una organització i distribució de tasques
individuals dins del grup per tal que tots col·laboren en el seu desenvolupament. Caldrà
tindré ben clar a qui va dirigit el treball (a l’aula, a un altre curs d’alumnat més gran o més
menut, als professors, a l’escola, als pares, al barri,...), quan i on es presentarà i de quins
mitjans disposarem o voldrem disposar.
Una vegada plantejat el projecte de treball que volem fer concretarem, com dèiem abans, el
què i qui farà cada apartat. Serà aquest un moment important on el o la docent orientarà,
ajudarà i facilitarà tot allò que puga per tal que els grups s’engresquen en els seus projectes
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i que les possibles dificultats que poden aparèixer els resulten possibles de superar i
solucionar. (Annex: diapositiva de la carpeta de l’equip nº IV-10, 11 i 12).

La implicació i dedicació que l’alumnat posa a l’hora de fer un treball és molt diferent si el
resultat el revisa o arriba a tan sols una persona (el/la mestre/a, professor/a) que si arriba a
un grup de persones, i tenim que aprofitar aquest fet per a provocar en l’alumnat un desig
de fer i, sobretot, de fer bé, el millor que es pot; eixa és la nostra “arma secreta”.

2.5. COM ENS VALOREM?: Quadern de les valoracions.

Bé, aquest quadern és per a nosaltres possiblement el més rellevant e important de la
Carpeta i els motius són ben clars, l’assignatura més difícil de totes les que ens trobem a la
docència és el com avaluar d’una manera justa i que arreplegue tots els aspectes bàsics e
importants de l’educació, no tan sols els relatius als aprenentatges conceptuals sinó com
deia la LOGSE també les actituds i els procediments. La nostra proposta és que, malgrat
nosaltres podem fer molta feina orientadora i d’ajuda a la reflexió, el millor és que siga el
propi alumnat el que aprenga i s’anime a valorar allò que fa. D’aquesta forma l’avaluació
passa a ser objecte i contingut d’aprenentatge. Clar, posar un “numeret” de l’1 fins al 10 per
a avaluar el treball de 2,3 o 4 setmanes ens sembla molt dur i més quant han intervingut
tantes i tantes variables. Per tal de facilitar aquesta nota global i numèrica, de la que de
moment sembla que no podem fugir, en aquest quadern oferim la possibilitat de que
l’alumnat reflexione, recorde, repase el viatge que ha fet al llarg de tota la Carpeta de
l’equip mitjançant els diferents quaderns i fitxes que ha tingut que anar reomplint. En ells
podrà vore si aquells objectius marcats a nivell individual i grupal s’han assolit, podrà
recordar, amb el diari, com han passat les sessions de treball, si ha complit amb les tasques
que havia de fer com a responsable d’un càrrec dins del grup, si el contracte ha estat una
veritable exposició de desitjos complits,... són molts els detalls a valorar, les interaccions
viscudes, les reflexions fetes, els problemes apareguts, les solucions obtingudes,... que a
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nosaltres, docents, se’ns hauran escapat de cada grup però que ells i elles, de manera
compartida i dialogada, si que poden recordar, debatre i consensuar. Així és possible fer
l’alumnat molt més conscient i sabedor del seu propi procés d’aprenentatge, endinsant-lo en
una via més reflexiva, argumentativa i dialògica del fet avaluador; l’autoavaluació passa a
ser un eix de treball de la proposta educativa.

Per tal de fer aquesta avaluació més propera, proposem en un primer moment les revisions
del treball periòdicament (cada quinze dies; si és cada deu, millor) per mitjà d’unes
preguntes que intenten repassar els aspectes més generals de la Carpeta.

(Annex:

diapositiva de la carpeta de l’equip nº V-2)
Posteriorment, a la fi del treball es troben amb una sèrie de graelles que pretenen fer una
avaluació qualitativa de la tasca encara que també hi ha algunes fitxes de valoració
quantitativa on d’una manera visual pretenen ajudar a fer aquesta avaluació més encertada.
. Com podeu vore valorem les actituds individuals no des del punt de vista de bé o mal,
millor o pitjor, sinó per tal de fer sabedor a l’alumnat de quines actituds són les que
desenvolupen i quines tenen que anar madurant i practicant; també per al treball
individual proposem unes frases incompletes on la reflexió i revisió de la tasca permetrà
completar per cada membre del grup d’una manera més fidel i encertada, a més a més el
posar en comú aquestes percepcions personals fa que entre els mateixos membres del grup
s’accepten o no les valoracions que cadascú ha fet d’ell mateix. (Annex: diapositiva de la
carpeta de l’equip nº V-3,4 i 5)

Respecte al treball del grup tenim una graella molt visual i que fa una valoració
quantitativa del procés, però no consistís tan sols en dir que ho hem fet bé o malament sinó
en anar valorant tota una sèrie d’aspectes (esforç, interès, consens, diàleg, responsabilitat,
materials, presentació) que han format part del treball i caldrà consensuar entre tots i totes
la valoració que volen posar al grup. Un altra graella que valora gradualment els resultats
del grup afavorirà el debat entre els membres per tal d’arribar a acords sobre si s’han
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aconseguit els objectius, s’ha aprofitat el temps, s’han complit els càrrecs i s’han acabat les
tasques. (Annex: diapositiva de la carpeta de l’equip nº V-6 i 7).

Els dos últims fulls pensem que són els més bonics de l’avaluació on el grup tindrà que fer
un informe d’una banda del treball al grup i d’altra dels resultats obtinguts i les coses a
millorar.

Tant a nivell individual com grupal, ens endinsem en l’elaboració del text

argumentatiu: cal exposar raons que fonamenten les seues valoracions (fins i tot quan
proposen una nota numèrica per a valorar el seu treball). Després d’un posicionament i
valoració actitudinal i comportamental. En aquests informes cal que afavorim el que
l’alumnat intente expressar en paraules tot allò que els ha passat, que concrete allò que han
sentit, que han viscut, que els ha agradat i que no voldrien tornar a repetir, es tracta de fer
una avaluació global de tot un procés d’aprenentatge en que han intervingut un munt
d’aspectes que possiblement fins ara mai havien viscut o mai se n’havien adonat d’ells.
Volem que aquesta avaluació siga un procés d’autorreflexió i de maduració per tal que
siguen capaços d’adonar-se per ells mateixa de quines coses han fet bé i quines es poden
millorar. (Annex: diapositiva de la carpeta de l’equip nº V-8 i 9).
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ANNEX:

Hola amics:
A l’obrir aquesta carpeta esteu a punt de gaudir d’una aventura on el final no el sabem
ningú i l’inici està a les vostres mans. Si us voleu engrescar, tan sols teniu que seguir
passant pàgines i anar participant en les propostes que se vos oferiran.
No vos vull enganyar, serà un camí llarg, dur, en grup, on tindreu que prendre decisions i
compromisos, sempre segons les possibilitats de cadascú.
Si esteu decidits a seguir endavant, vos trobareu amb el següent:

PETA
R
A
C
DE
UIP
L’EQ

QUADERN DE L’EQUIP

QUADERN DE LES
NORMES I ELS CÀRRECS
ETA
CARP
DE
UIP
L’EQ

QUADERN DE LES FINALITATS

artI
ver M
s T ra
André z Feliu
s: Joan
rígue
Autor nuel Rod
orens
Ma
año Ll
uel C
sé Man
xos: Jo
Dibui

QUADERN DELSPROJECTES

1

QUADERN DE LES VALORACIONS

Tot començarà amb l’equip, el grup, VOSALTRES
QUADERN DE L’EQUIP
una mica més endavant vos
trobareu en com organitzar i
fer funcionar l’equip

QUADERN DE
L’EQUIP

QUADERN DE LES
NORMES I ELS CÀRRECS

QUADERN DE LES FINALITATS

el quadern dels projectes serà un dels
més importants. En ell concretareu la
feina que aneu a fer, qui la farà i quan
haurà d’estar feta

al quadern de les finalitats caldrà
que expresseu tot allò que voleu
aconseguir
tant com a grup com a nivell
individual

i ja per acabar

QUADERN DELSPROJECTES

QUADERN DE LES VALORACIONS

com vos podeu imaginar,
també serà necessari
anar valorant allò que
feu però amb una
particularitat, sereu
vosaltres, individualment
i en grup, qui direu si el
que feu val la pena o no.

EL VIATGE COMENÇA A PARTIR DE JA! ENDAVANT I ÀNIM

2

Com deia abans, aquest quadern és el
que arreplega qui sou, com sou i què feu.
Sí, cadascú de vosaltres, amb les vostres
ilusions i desitjos, formeu part d’un
grup, d’un equip on l’única manera possible
de funcionar és participant-hi tots i
acceptant-vos tal com sou.
El respecte serà l’eina més útil pel treball
que aneu a fer.
També trobareu uns diaris, de grup i personal.
serà imprescindible que els aneu omplint
dia a dia, així sempre recordareu el que vau
fer i el que no vau fer.
I-1

I

QUI SOM?

I

SÓC ____________
M’AGRADA _______________
____________________________
ADREÇA____________________
El meu telèfon és__________
Messenger_____________

SÓC ___________
M’AGRADA _______________
___________________________________
ADREÇA___________________________
El meu telèfon és_____________
Messenger_____________

SÓC _________
M’AGRADA ______
__________________
ADREÇA____________
_____________________
El meu telèfon és
______________
Messenger______
_________________

SÓC ____________
M’AGRADA ___________________________
ADREÇA_____________________________
El meu telèfon és_______________
Messenger_____________

I-2
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QUI SOM?

QUÈ FEM?
DIARI DE L’EQUIP

Jo sóc un amic que em diuen

MÀGIC . Ja m’heu conegut un poc
quan vos heu decidit a entrar en
aquest món. M’agrada tirar-li una
maneta a la gent que intenta fer
coses interessants.
Així és, que em tindreu al vostre
costat mentre dure l’aventura. De
vegades aniré apareixen per a
donar-vos una espenteta. ÀNIM

DIA

TASCA REALITZADA
què ha anat bé
què cal millorar

M À GI C

3
I-4

QUÈ FAIG?

QUADERN DE LES NORMES
I ELS CÀRRECS

DIARI DE
DIA

avui m’ha agradat

avui no...

I-6

II

II

NORMES DE L’EQUIP
Si heu arribat ací, la cosa marxa.
Normes i càrrecs, segur que ja esteu pensant: sempre normes,
regles, lleis...
Doncs sí, penseu que sense un mínim d’ordre i d’acords el
funcionament és difícil. Qualsevol grup o equip de persones
necessiten d’organització: un equip de futbol, un grup de música,
una empresa, la mateixa societat.
En aquest cas, les normes les fixareu vosaltres i caldrà que tots
estigueu d’acord per a que siguen vàlides. També els càrrecs són
decisió vostra, jo, tan sols vos oferisc una ajuda, si no vos agrade
ho canvieu, no m’enfadaré, al contrari me n’alegraré de saber que
no accepteu les coses perquè sí.

DECÀLEG DE L’EQUIP
RESPECTAREM
ALS MESTRES
I ALS COMPANYS
TRACTAREM BÉ
EL MATERIAL

Normes acceptades per l’equip
Signatures:

Màgic

DELEGAT

ENCARREGAT DE LES FOTOCÒPIES
AVISAR AL QUE ES PORTE MAL
FER DE MODERADOR: MANTINDRE L’ORDRE I AJUDAR A RESOLDRE
LES POSSIBLES DISCUSSIONS
ESTÀ PENDENT DEL TEMPS
FER DE PORTAVEU DE L’EQUIP
ES FA CÀRREC DEL QUADERN DE LES NORMES I ELS CÀRRECS I DEL
QUADERN DE LES FINALITATS

SUBDELEGAT

SI NO VE EL DELEGAT EL SUBDELEGAT ASSUMÍS EL CÀRREC
ANOTA ALS FULLS DE REVISIÓ EL COMPLIMENT O NO DELS
COMPROMISOS
ES FA CÀRREC DEL QUADERN DE LES VALORACIONS

SECRETARI/A

PRENDRE NOTA DELS ACORDS DEL GRUP
PASSAR A L’ORDINADOR ELS TREBALLS
S’ENCARREGA DEL QUADERN DELS PROJECTES

ENCARREGAT
DE MATERIAL

DEMANAR ELS MATERIALS DEL GRUP AL PROFESSOR A L’INICIAR LES
SESSIONS DE CLASSE I REPARTIR LES CARPETES ALS RESPONSABLES
REPLEGAR ELS MATERIALS A L’ ACABAR LES CLASSES PER
ENTREGAR-LI’LS AL PROFESSOR
RECORDAR ALS COMPANYS EL MATERIAL QUE CAL PORTAR
DONAR I REPLEGAR ELS FULLS DEL DIARI INDIVIDUAL CADA DIA
REOMPLIR EL DIARI DE GRUP
ES FA CÀRREC DEL QUADERN DE L’EQUIP

Normes acceptades pel/per la
professor/a.
Signatura

A CADA PLA
DE TREBALL
CANVIAREM
DE CÀRRECS

RECORDEU: Tots
heu d’estar d’acord
abans de signar

II-2

CÀRRECS DE L’EQUIP
CÀRRECS FUNCIONS

TOTS ELS COMPANYS
TENIM QUE SER Ú

ENS SENTAREM BÉ
I PARTICIPAREM
AL GRUP

Una abraçada
II-1

ATENDREM AL GRUP
ESCOLTANT I SOLUCIONANT
ELS PROBLEMES

CÀRRECS DE L’EQUIP
Això és
una
proposta.
Si voleu,
ho
canvieu,
val!!!

(bis)

PER AL PLA DE TREBALL DEL ____ AL _____ DE _____________ ENS
RESPONSABILITZEM DELS DIFERENTS CÀRRECS DE LA MANERA SEGÜENT
MEMBRE

CÀRREC

FUNCIONS
(possibles modificacions)

II-4
II-3
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Ja hi som al tercer quadern.
I és el moment de pensar: per què esteu ací?
Què vos ha motivat a iniciar aquest viatge?
Com a persones individuals i com a equip,
Què voleu aconseguir?
Esteu apunt de signar un contracte i això
és seriós. Ja no són tan sols les paraules
les que valen. Esteu apunt de signar un compromís i cal que sigueu conscients del que
suposa. Llegiu a poc a poc, dialogueu entre
vosaltres i amb el/la professor/a i, finalment,
feu del vostre contracte, possiblement el
primer de molts que signareu a la vostra vida,
una eina que vos empenta a treballar per allò
que val la pena per a vosaltres i per a l’equip.

QUADERN DE LES
FINALITATS

III

III

III-1

Malgrat tot, no patiu,
Màgic està al vostre costat

Col.laborar
en tot
el que puguem
sense
“escaqueos”.
Formar
part d’un grup
on tots som
importants.

COM
A GRUP
VOLEM

Fer els treballs
entre tots,
ajudant-nos.
Proposar
les nostres
idees i escoltar
les dels
companys.

III-2

Esforçar-se
cada dia
al màxim.

JO VULL
Aprendre a desenvolupar els diferents càrrecs.
Conèixer més i millor la realitat del meu entorn.
Fer la meua feina dins del grup perquè sinó el grup
no podrà funcionar.
Conèixer més als/les meus/ues
meus/ues companys/es.
Que el grup aprove l’assignatura amb el màxim de
nota possible.

Passar-s’ho
bé i a més a
més aprendre.

III-3

QUADERN DELS
PROJECTES

ALUMNATCONTRACTE ALUMNAT
-PROFESSOR/A
Per acord de l’alumnat que forme l’EQUIP _______________ i el/la professor/a__________________
amb la finalitat de millorar els aprenentatges en aquesta assignatura i ajudar-se entre els companys que
formem l’equip, s’acorda:
- que el treball que realitzarà l’equip consistirà en xicotetes investigacions per tal de conèixer millor el nostre barri aplicant continguts bàsics de l’assignatura. Per tal de realitzar aquest treball caldrà fer tasques individuals i tasques grupals (totes aquestes activitats formaran part i estaran concretades al Pla de Treball elaborat
i acordat pel propi grup.
- per a que la marxa del grup no baixe el ritme i la feina es porte endavant, els membres del grup ens responsabilitzarem d’exercir un rol o càrrec i complirem les funcions que pertoquen. Cada membre tindrà un càrrec i aquests
aniran rotant al llarg del curs.
- per a fer el treball, el/la professor/a es compromet a ajudar a l’equip, a dialogar , escoltar i orientar les activitats quan calga. També aportarà materials, revisarà textos, ajudarà en l’elaboració del Pla de Treball i facilitarà
si fa falta, la realització de contactes per obtenir informació.
- tot aquest treball serà inclòs en la valoració de l’assignatura de tal manera que si es realitza adequadament
s’aprovarà l’avaluació. Per a ficar nota:
+ utilitzarem les plantilles o qüestionaris d’avaluació.
+ el/la professor/a conjuntament amb l’equip farà revisions periòdiques del treball, analitzant el
compliment dels compromisos individuals i de grup presos, acordats i escrits
al Quadern de les Finalitats.
El treball de l’equip donarà una nota idèntica a tots els membres i serà el
____ % de la nota total.
SIGNAT :
Els membres de l’equip

El /la professor/a

III-4

IV

Aquest quadern sembla una mica més d'embolic,
però si aneu pas a pas, no tindreu cap problema.
Cal que comenceu per definir el treball que
aneu a fer i vos marqueu uns objectius d’equip
i uns objectius individuals (penseu en les
vostres capacitats, sigueu realistes).
Després tot és qüestió de distribuir tasques
i complir dates.
El treball es fa entre “tots” i cadascú participa amb el que sap i amb el que pot.
Aprofiteu-se’n de les qualitats que teniu
(informàtic, do de la paraula, músic, dibuixant,...)

IV

MÉTODE A SEGUIR:
* Escollim el que volem fer.
* Parlem del que ja sabem i del que volem saber, tan com
a grup com a nivell individual.
* Pensem i decidim on podem arreplegar la informació i
que ens cal per a fer el treball.
Això són unes
* Ens organitzem les tasques entre tots.
pautes a seguir
* Concretem les conclusions que hem obtingut.
que vos poden
ajudar a l’hora
* Decidim com contem el que hem investigat.
de fer el vostre
PLA DE
TREBALL
Vos van bé?.
Espere que sí.

I no oblideu que a l’equip teniu uns càrrecs
i unes normes que complir.
Màgic
IV-1

MÀGIC

IV-2

15

PLA
nº
PLA DE
DE TREBALL
TREBALL nº
DURADA
al
de
de
DURADA del
del
al

TÍTOL DEL PROJECTE

TÍTOL:
TÍTOL:

Sé que...

VULL SABER

Sé que...

VULL SABER

Sé que...

VULL SABER

Sé que...

VULL SABER

JO_____

JO_____

JO_____

JO_____
IV-3

IV-4

PLA
PLA DE
DE TREBALL
TREBALL
DURADA
al
DURADA del
del
al

TÍTOL:
TÍTOL:

nº
nº
de
de

Ja sabeu que segons quin siga el treball caldrà anar a buscar la
informació a diferents llocs. Penseu que hi ha fonts d’informació on
quasi sempre podreu trobar de tot. Ja sabeu on, veritat? Sí, INTERNET,
LA BIBLIOTECA, LES ENCICLOPÈDIES, però... Heu pensat que cal
saber com funcionen aquestes eines? Algun membre del grup sap com es
cerca informació a una Biblioteca o com s’utilitza un “cercador”?
Primer caldrà aprendre aquestes habilitats.
Si no sabeu, consulteu al professor

JA SABEM QUE...

COM A GRUP
I quan es tracte d’un treball de “camp”,
heu pensat que també cal una
preparació?. No podem anar a preguntar
coses a persones, institucions o
associacions sense una mínima idea del
què volem i els instruments adequats per
a replegar la informació, es a dir, un
qüestionari preparat, una gravadora o
una càmera de vídeo, càmera per a fer
fotos, articles o escrits que heu trobat i
que voleu preguntar el que vol dir,...
Si no ho teniu clar , ja sabeu a qui cal
preguntar: al profe.

VOLEM SABER:

IV-5

IV-6

TÍTOL:
TÍTOL:

PLA
nº
PLA DE
DE TREBALL
TREBALL nº
DURADA
al
de
DURADA del
del
al
de

I per últim, recordar-vos que és el
moment de parlar-ne molt, de
distribuir les tasques a cadascú i
de responsabilitzar-se del treball
individual, sinó el grup no
funcionarà.

TÍTOL:
TÍTOL:

PLA
nº
PLA DE
DE TREBALL
TREBALL nº
DURADA
al
de
DURADA del
del
al
de

Com ens organitzem la feina?

(compromís individual)

PERÒ...COM PODEM SABER-HO?
NOM

TASCA A REALITZAR

LLOCS ON ARREPLEGAR
LA INFORMACIÓ

RECORDEM:
DATA LIMIT

QUÈ ENS CAL PER
ARREPLEGAR LA INFORMACIÓ?

IV-7

IV-8

PLA
nº
PLA DE
DE TREBALL
TREBALL nº
DURADA
al
de
DURADA del
del
al
de

TÍTOL:
TÍTOL:

PLA
nº
PLA DE
DE TREBALL
TREBALL nº
DURADA
al
de
DURADA del
del
al
de

TÍTOL:
TÍTOL:

i ara venen
LA DATA LÍMIT
ERA

LES CONCLUSIONS

I ara què fem amb
aprés?
tot el que hem aprés
?
Decidim quin tipus de presentació anem a fer (article,

A la pàgina.4 d’aquest quadern ens havíem marcat els objectius del que volíem saber.

pòster, còmic, dibuix, reportatge,...).

I ARA SABEM:
*
*
*
*
*

Concretem on, quan i a qui va dirigit el nostre treball.
Repartim tasques per a l’elaboració del treball-conclussió.
Volem fer un altre treball? (exposició, dossier, teatre,
filmació, titelles, joc, cançó,...)
Quan més originals sigueu,
segur que al “profe” i a
VOSALTRES vos agrada més.

IV-9

IV-10
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PLA
nº
PLA DE
DE TREBALL
TREBALL nº
DURADA
al
de
DURADA del
del
al
de

TÍTOL:
TÍTOL:

HEM DECIDIT QUE EL NOSTRE TREBALL SERÀ
Un article
un pòster
un còmic
Un dibuix
un reportatge un...
I PER A FER-HO ENS DISTRIBUIREM LES
SEGÜENTS TASQUES:
Títol
Resum
Text
Dibuix, fotos, gràfic,...
Maquetació (forma de presentar-ho)
...

EL NOSTRE TREBALL ÉS EL SEGÜENT

Qui fa què?
(compromís individual)

NOM

TASCA A REALITZAR
TASCA

TÍTOL DE L’ARTICLE
Resum
E
CL
TI
R
A

A MÉS A MÉS TAMBÉ VOLEM FER:
....

E
CL
TI
AR
RECORDEU
DATA LÍMIT

E
CL
TI
AR

FOTO
DIBUIX
GRÀFIC
....

IV-12

IV-11

QUADERN DE LES
VALORACIONS

V

V

REVISIONS DEL PLA DE TREBALL

nº

FEU UNA REVISIÓ DELS SEGÜENTS ASPECTES (podeu valorar de 1 a 10
o parlar-ne un poc al respecte):

V-1

Amics, m’agrada molt saber que ja sou ací.
Desitge que tot hagi anat com esperàveu i
segur que les possibles diferències i
dificultats que vos heu trobat les heu
solucionat com millor heu pogut i sabut.
Ara és el torn del: com ha anat allò que hem
fet? Bé ,millorable, genial,... penseu que encara
esteu aprenent aquesta nova manera de treballar i normalment no ix tot perfecte.
Ara vos trobareu en una sèrie de taules i
preguntes que cal contestar individualment
primer i en grup després per a poder fer una
valoració de tot el que heu fet. Sigueu
detallistes, comprensius, respectuosos i recordeu:
els resultats són fruït del que heu
fet junts, tots junts.
Una abraçada
Màgic

AVALUACIÓ DEL PLA DE TREBALL
DE LES ACTITUDS
INDIVIDUALS

NO HO FAIG

nº

Escollís el que millor et definisca, si penses que falten d’altres
actituds, les pots posar a la pàgina següent
NO
M’AGRADA

M’AGRADA

ÉS EL QUE
PREFERISC

ESCOLTAR

Compliment de les normes del grup (relacions socials, respecte,
ajudes, participació, escolta,...)

PROPOSAR

Desenvolupament dels càrrecs
Què voleu com a grup?
Què vols individualment?
Assoliment dels objectius del grup que us heu marcat al pla
de treball
Assoliment dels objectius individuals
Realització de les tasques encomanades
Compliment de les dates fixades
COMPLIMENT DEL CONTRACTE D’APRENENTATGE
Serien convenients unes revisions
quinzenals com a màxim. Millor si
són setmanals i amb l’ajuda del profe

V-2

AVALUACIÓ DEL PLA DE TREBALL
NO
M’AGRADA

M’AGRADA

ORGANITZAR

EXPLICAR

ACCEPTAR
V-3

nº

DE LES ACTITUDS INDIVIDUALS
NO HO FAIG

AJUDAR

ES EL QUE
PREFERISC

DIALOGAR

AVALUACIÓ DEL PLA DE TREBALL

nº

DEL TREBALL INDIVIDUAL
En aquest pla de treball la meua feina ha sigut...

El càrrec que m’ha tocat l’he portat endavant amb...

El que més m’ha agradat del treball en grup és...

He llegit els meus compromisos individuals i...

Reconec que podria haver...

Per al proper pla de treball...
V-4

V-5
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AVALUACIÓ DEL PLA DE TREBALL

nº

TREBALL DEL GRUP

AVALUACIÓ DEL PLA DE TREBALL

nº

RESULTATS DEL GRUP

No ens pensàvem
que treballaríem tant
Ens hem tingut
que esforçar

Hem complit
Calia haver fet una
mica més

AVALUACIÓ DEL PLA DE TREBALL

PRESENTACIÓ

MATERIALS I
RECURSOS

CONSENS I
DIÀLEG

RESPONSABI LITAT
INDIVIDUAL

V-6

INICIATIVA E
INTERÉS

ESFORÇ I
IMPLICACIÓ

Ens cal una
revisió seriosa.

nº

INFORME GLOBAL DEL GRUP RESPECTE : relacions, organització,
treball, esforç, compliment de compromisos, resultats obtinguts.
obtinguts.

V-8

V-7

Hem aconseguit
els objectius

Aprofitament
del temps

Compliment
dels càrrecs

Hem acabat
les tasques

AVALUACIÓ DEL PLA DE TREBALL

nº

INFORME GLOBAL DEL GRUP RESPECTE : que heu après en aquest
pla de treball i què penseu que cal millorar per al proper pla de
de treball.

V-9

18

