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Resum 

En aquest estudi qualitatiu s’investiga en què consisteixen les comunitats 

d’aprenentatge mitjançant l’aprenentatge dialògic. Es pretén conèixer quins són els 

beneficis d’una nova organització a l’aula anomenada grups interactius. Els 

instruments utilitzats per recollir les dades són de naturalesa qualitativa, concretament, 

l’entrevista i l’observació. Per realitzar aquesta investigació s’han fet diverses 

observacions en diferents classes d’Educació Primària d’una escola urbana de 

Barcelona coneguda com Els barrufets, ja que és un exemple de comunitat 

d’aprenentatge, i diverses entrevistes a professionals del centre educatiu, a infants de 

l’escola, a familiars i a voluntaris. Com a resultats obtinguts a destacar cal dir que el fet 

d’impartir l’educació a través d’una metodologia basada en l’aprenentatge dialògic 

exerceix una gran influencia en la millora de la convivència escolar i en l’acceleració de 

l’aprenentatge per part dels alumnes, fet que potencia una millora de l’èxit acadèmic. 

Paraules clau: comunitat d’aprenentatge, aprenentatge dialògic, grups interactius, 

acceleració de l’aprenentatge, ajuda entre iguals. 

 

Abstract 

This qualitative research is about discovering what learning communities consist of 

through a dialogical learning. It is intended to show the benefits in the class of a new 

organizational structure called interactive groups. The tools used to collect the data 

come from a qualitative nature, with a specific emphasis on interviewing and observing 

in the classroom. To carry out this investigation, different observations were made in 

different Primary Education classes in an urban school in Barcelona known as "Els 

Barrufets". This Educational center is an example of a learning community.  Several 

interviews have been conducted with professionals within the educational center, 

children within the school, relatives of school children and volunteers to the school. As 

a result, It is important to highlight by facts the importance of teaching through a 

methodology based on dialogical learning (learning through dialogue) , this system has 

a significant influence on improving interactivity and coexistence within the school. It 

also greatly improves the student's ability and lifelong learning. Thus, the system 

provides an overall better academic achievement.  

Key words: learning community, learning dialogue, interactive groups, accelerated 

learning, peer assistance. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Presentació i justificació 

Aquest treball culmina l’estudi de Grau en Mestre d’Educació Primària de la Universitat 

de Vic – Universitat Central de Catalunya cursat del 2011 al 2015. En el marc dels 

estudis de Grau en Mestre d’Educació Primària es presenten moltes maneres 

d’enfocar l’educació i moltes metodologies per poder portar a terme a les aules, però 

igualment hi ha d’altres metodologies d’ensenyament – aprenentatge que es porten a 

terme en algunes escoles i que podrien ser molt útils de cara al futur dels mestres. 

Durant els estudis de Grau en Mestre d’Educació Primària he sentit parlar de 

comunitats d’aprenentatge, però sabem exactament què és? Tinc curiositat en saber 

exactament de què tracta, ja que quan he sentit parlar sobre aquest tema tinc la 

sensació que pot ser una molt bona eina pel nostre futur. A la literatura científica i 

adreçada a mestres s’apunta a la necessitat de saber més sobre les comunitats 

d’aprenentatge, ja que és un fet quotidià en la nostra trajectòria com a futurs mestres i, 

així doncs, podré conèixer amb més detall què vol dir i/o en què consisteixen les 

comunitats d’aprenentatge a partir de l’aprenentatge dialògic. A més, vull profunditzar, 

en concret, en una de les actuacions d’èxit que es duen a terme en les comunitats 

d’aprenentatge anomenada Grups Interactius.  

Tenint en compte que la societat actual basada en les noves tecnologies, la informació 

i el coneixement fa necessari treballar sota un paradigma que superi les mancances 

del constructivisme. És per aquest motiu que s’està intentant encaminar l’educació cap 

a una teoria dialògica on el procés d’ensenyament – aprenentatge fomenti 

metodologies basades en l’establiment de grups interactius a les aules. No obstant 

això, quan parlem de grups interactius estem parlant d’una de les actuacions d’èxit que 

es porten a terme per tal d’impartir l’educació mitjançant l’aprenentatge dialògic.   

Per a l’elaboració d’aquesta investigació s’ha portat a terme una revisió bibliogràfica, 

és a dir, una recerca teòrica de les diferents definicions, postures i/o pensaments 

d’alguns autors que treballen les Comunitats d’Aprenentatge i, més concretament, 

sobre els Grups Interactius dins les aules.  

Mitjançant un estudi de cas a l’escola d’educació Primària Els Barrufets s’ha analitzat 

la realitat concreta del treball en Grups Interactius.  
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2. OBJECTIUS 

2.1 Objectius generals: 

- Conèixer en què consisteixen les comunitats d’aprenentatge mitjançant 

l’aprenentatge dialògic. 

- Conèixer en què consisteix i quins són els beneficis d’una de les moltes 

actuacions d’èxit que s’han portat a terme, en aquest cas conèixer en detall els 

Grups Interactius 

2.2 Objectius específics: 

- Observar en una aula de Primària el funcionament dels Grups Interactius 

- Dur a terme entrevistes a professionals de l’educació que treballen mitjançant 

els Grups Interactius. 

3. FONAMENTACIÓ TEÒRICA 

Martín i Cabre (2011) argumenten que “actualment ens trobem en una panoràmica de 

l’actual sistema educatiu on el fracàs escolar és un dels protagonistes principals de 

l’educació” (p.28). La situació de fracàs escolar en què es troben les nostres aules és 

un fet molt important i imprescindible. Aquests autors indiquen que “el que es pretén és 

que els nostres centres educatius responguin de manera àgil, eficient i igualitària a tots 

els reptes plantejats per a l’actual Societat de la Informació” (p.28). Per tant, com a 

conseqüència d’aquest fet, el que necessitem són accions basades en la recerca 

científica, en evidencies empíriques i no en ocurrències. 

Tal com diu Flecha (2001) aquestes noves realitats socials no troben respostes en la 

simple interacció entre un alumne o una alumna i el mestre o la mestra sinó que 

demanen una escola que es transformi, una escola on s’adoptin alternatives basades 

en el diàleg entre les persones que hi conviuen.  

En aquest sentit, el gir dialògic de les societats de què parlen alguns autors i autores 

explica que el diàleg té actualment un paper major que en la societat industrial i en una 

societat com l’actual, basada en la informació, argumenten les realitats dialògiques 

però també els propòsits dialògics; és a dir, cada dia més intentem resoldre les 

diferències entre persones i grups a través del diàleg.  

D’altra banda, Flecha (1997) fa una reflexió argumentant que no ens hem d’estranyar 

pel fet que en els últims anys, les concepcions de l’aprenentatge vagin més 
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encaminades cap a un aprenentatge dialògic, ja que totes les experiències educatives 

a escala mundial han demostrat que les característiques que comporta l’aprenentatge 

dialògic han estat conseqüència d’una superació de les desigualtats educatives. És per 

aquest motiu que l’aprenentatge passa a dependre principalment i cada cop més de 

les interaccions de l’alumnat i no només d’aquelles interaccions que rep a l’aula ni dels 

seus coneixements previs (p. 126). 

Per tant, és una evidència el fet que els nostres centres educatius necessiten un canvi 

de perspectiva i que aquest ha de ser imminent. No obstant això, ja existeixen molts 

centres educatius que han posat remei als sistemes heretats de la societat industrial i 

que transformen, dia a dia, la seva realitat. Referent a aquesta realitat han sorgit les 

comunitats d’aprenentatge amb l’objectiu de poder millorar l’èxit acadèmic i fomentar la 

cohesió socials dels nostres infants.  

 

3.1 Història de les Comunitats d’Aprenentatge  

La primera Comunitat d’Aprenentatge va sorgir al 1978 amb el centre d’educació de 

persones adultes de La Verneda - Sant Martí. Segons Flecha (2008) “aquesta 

comunitat d’aprenentatge va sorgir en un moment que estaven apareixent moviments 

que reivindicaven en els barris més desfavorables de Barcelona” (p.38). L’objectiu 

d’aquest projecte és la igualtat, la inclusió i la solidaritat. Flecha (2008) també indica 

que “treballen en camps relacionats amb la participació social, amb la ciutadania 

activa, en l’accés a les TICs, amb l’educació bàsica (prioritzant l’alfabetització 

funcional), amb la formació per la cultura i l’oci, amb el món del treball i amb el 

desenvolupament comunitari” (p.38). 

El projecte està reconegut per la comunitat científica internacional a través de diverses 

publicacions científiques, per exemple, a la publicació a la revista d’educació de la 

Universitat de Harvard (Harvard Educational Review) al 1999 per Sánchez Aroca.  

Larena (2008) argumenta que “en aquest espai (en les Comunitats d’aprenentatge) es 

garanteix una organització basada en el diàleg igualitari entre totes les persones. Es 

caracteritza per estar obert a totes les persones, eliminant qualsevol barrera que 

impedeixi la seva participació” (p.39). Flecha (2008) afirma que “aquests espais tenen 

una gran flexibilitat horària i amb una gran oferta de disciplines i activitats” (p.39). 

Què entenem per Comunitat d’Aprenentatge? Diversos autors Valls, Flecha, Jaussi i 

Luna donen resposta a aquesta pregunta facilitant-nos definicions i elements 

fonamentals per entendre els objectius principals d’aquest concepte.  
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Valls (2000) indica que “una comunitat d’aprenentatge és un projecte de transformació 

social i cultural d’un centre i del seu entorn per aconseguir una societat de la 

informació per a totes les persones, basades en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una 

educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais, inclosa 

l’aula” (p.8). 

D’altra banda, Jaussi i Luna (2002) argumenten que “les comunitats d’aprenentatge es 

plantegen com una resposta educativa igualitària per aconseguir una societat de la 

informació per a tots i totes: es parteix del dret que tots i cada un dels nens i nenes 

tenen la millor educació i s’aposta per les seves capacitats, comptant amb tota la 

comunitat educativa per poder arribar a aquest objectiu” (p. 40). 

A més, Flecha afirma que “un dels elements fonamentals dins les Comunitats 

d’aprenentatge és la participació de tota la comunitat educativa: familiars, professorat, 

voluntaris, etc. Les persones treballen en pla d’igualtat amb un objectiu compartit: 

l’aprenentatge dels nens i nenes per no estar socialment exclosos a la societat de la 

informació” (p.59). A més, ens indica (1997) que “en les comunitats d’aprenentatge 

totes les persones s’enriqueixen i creen nous sentits a les seves vides. Tothom tenim el 

dret de poder somiar i sentir, donar sentit a la nostra existència. L’aportació de cadascú 

és diferent a la de la resta i, per tant, irrecuperable si no es te en compte” (p.35). 

 

Diversos autors com Elboj, Puigdellívol, Soler i Valls (2002) indiquen que les 

Comunitats d’Aprenentatge tenen com a missió l’èxit educatiu i la convivència i això 

comporta aconseguir els següents objectius: 

- “Aconseguir l’èxit de resultats per a tothom, plantejant altres expectatives 

d’aprenentatge de tot l’alumnat, amb atenció especial per als qui per raons de 

desigualtat tenen un alt risc de fracàs i abandonament escolar. 

- Millorar la convivència a traves de la prevenció dialògica de conflictes. 

- Impulsar l’excel·lència i quitat amb un model de centre inclusor basat en la 

igualtat de possibilitats, entesa com el donar més al qui ho necessita a fi de no 

excloure a ningú.  

- Garantir la participació, correspondència i implicació de tota la comunitat com a 

base de transformació social, educativa i cultural d’un centre educatiu i del seu 

entorn mitjançant el diàleg igualitari. 

- Potenciar la formació de tots els agents educatius com a valor de millora 

educativa. 

- Garantir que el centre educatiu estigui obert al territori i participa en la promoció 

del treball i l’aprenentatge en xarxa” (pg. 257).  
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En el plànol de l’educació infantil i primària, es coneixen contextos on s’estaven 

desenvolupant experiències que estaven donant resultats d’èxit i mostraven la seva 

validesa en el sistema escolar. Entre aquestes experiències destaquen el School 

Development Program (Programa de Desenvolupament Escolar) de la Yale University 

(Comer, 1996), Success for All (Èxit per a tots), de la Johns Hopkins University (Slavin, 

1996) i Accelerated Schools (Escoles Accelerades), de la Stanford University (Levin, 

1987). Aquests precedents de Comunitats d’Aprenentatge buscaven l’acceleració de 

l’aprenentatge i la inclusió de tots i totes les nenes i nens.  

 

3.2 Bases científiques de les Comunitats d’Aprenentatge 

Valls (2002), Elboj (2002), Aubert (2004) Martín (2011) i Cabré (2011) argumenten que 

les comunitats d’aprenentatge el que pretenen és la transformació social i educativa a 

través de les interaccions i la participació de totes les persones que formen la 

comunitat educativa. Per aconseguir-ho, porten a la pràctica el que s’anomena 

l’aprenentatge dialògic, un concepte que parteix de la idea que les persones aprenem 

a partir de les interaccions amb els altres. Els conceptes i les teories que ens 

proporciona aquest aprenentatge ens permet que sigui un aprenentatge coherent amb 

l’actual societat de la informació. Aquest aprenentatge dialògic es basa en una 

concepció comunicativa on depèn principalment de les interaccions entre persones.  

Quan les persones dialoguem, donem significat a la nostra realitat i construïm 

coneixement, primer des de la perspectiva social i col·lectiva per interioritzar-lo, 

després com a coneixement propi. Per tant, tal com ens diu Vigosky (1996) “el que un 

nen és capaç de fer avui amb ajuda d’una altra persona, demà ho podrà fer per ell 

mateix”.  

Terrades (2014) indica que és per aquest motiu que en les comunitats d’aprenentatge 

es compta amb totes aquelles persones que a través de la seva interacció poden 

donar significat i construir coneixement a tots els nois i noies: mestres, però també 

famílies, persones voluntàries, institucions i associacions del barri on es troba l’escola, 

són referents clau. Totes elles poden fer aportacions que beneficiïn i enriqueixin 

l’aprenentatge i s’entén que la responsabilitat sobre aquest aprenentatge és 

compartida. 

Diversos autors com Elboj, Flecha, Aubert i Racionero (1997) argumenten que 

l’aprenentatge dialògic compta amb set principis que cal que s’esdevinguin per tal que 

l’aprenentatge que es generi sigui realment dialògic. Els set principis que comprenen 

l’aprenentatge dialògic són els següents: 
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- Diàleg igualitari en què les diferents aportacions són considerades en funció 

de la seva validesa dels arguments i no des de criteris com la imposició d’un 

saber a través de la relació autoritària i jeràrquica en què el professor o la 

professora determinen el que és necessari aprendre i marquen tant els 

continguts com els ritmes d’aprenentatge. Per tant, es imprescindible que tots 

els membres que componen aquest diàleg respectin totes les aportacions per 

igual.  

- La intel·ligència cultural és un concepte més ampli d’intel·ligència que els 

habitualment utilitzats. Engloba la intel·ligència acadèmica i pràctica, i les 

demes capacitats de llenguatge i acció dels essers humans que fan possible 

arribar a acords en el diferents àmbits socials. Quan parlem d’intel·ligència 

cultural doncs no estem parlant de si tenim estudis o no. Totes les persones 

tenim intel·ligència cultural, aquesta la anem construint al llarg de les nostres 

vides ja que anem aprenent moltes coses i de moltes maneres molt diferents. 

Per tant, totes les persones som capaces de poder participar en un diàleg 

igualitari. Aquesta intel·ligència cultural demostra que es pot seguir aprenen al 

llarg de tota la vida. 

- L’aprenentatge dialògic transforma les relacions entre la gent i el seu entorn. 

La transformació de totes les integracions de l’entorn de l’alumnat, a través de 

la participació activa, afavoreix els aprenentatges, ja que és aquesta la que fa 

possible els canvis en les persones i en el seu entorn. Tant d’educació com 

l’aprenentatge  han d’estar enfocats al canvi per tal de no reproduir desigualtats 

i possibilitar les transformacions igualitàries que resulten del diàleg. És 

important destacar que la transformació que en un principi és produeix a l’aula, 

traspassa barreres i va més enllà de tal manera que les interaccions 

transformen els nivells d’aprenentatge però també el context sociocultural.  

- La dimensió instrumental no s’obvia ni es contraposa a la dialògica. 

L’aprenentatge dialògic abasta tots els aspectes que s’acorden aprendre. Així 

doncs, inclou l’aprenentatge instrumental de tots els coneixements i habilitats 

que es considera necessari aprendre. Bàsicament, es refereix al fet que massa 

sovint els centres educatius no ofereixen una educació igualitària a tots els 

infants, sinó que, en ocasions, els entorns de procedència de l’alumnat són els 

que guien la derivació d’alguns alumnes a currículums de la felicitats, obviant 

l’aprenentatge instrumental. Atenent que la dimensió instrumental és 

fonamental, cal evitar aquest tipus de coneixements. 

- S’ha de potenciar un aprenentatge que possibiliti una interacció entre persones, 

dirigides per elles mateixes, i d’aquesta manera crear un sentit per a cada un i 
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una de nosaltres. En el marc de les comunitats d’aprenentatge, aquesta creació 

de sentit té lloc al llarg del procés educatiu, per la qual cosa és important que 

es possibiliti la interacció entre persones per tal que els infants comptin amb 

diversos referents, constituint, d’aquesta manera, interaccions més riques. 

Atenent que l’aportació de cada persona és diferents a la de qualsevol altra i 

que, per tant, si no es té en compte, no és recuperable. Cal crear sentit per a 

cada un i cada una de nosaltres. 

- La solidaritat com expressió de la democratització dels diferents contextos 

socials i la lluita contra l’exclusió és l’única base en què es pot fonamentar un 

aprenentatge igualitari i dialògic.  

- La igualtat de diferències suposa que totes les persones som iguals en la 

diferència. Un dels principis més importants i respectats pel membres que 

componen un diàleg ja sigui com a emissor, receptor o oient és la igualtat de 

les persones i això comporta el dret de totes a viure de manera diferent. 

 

3.3 Fases de transformació cap a una comunitat d’aprenentatge 

Tal com ens indiquen Flecha i Larena (2008) “cada procés de transformació passa per 

una sèrie de fases i la seva temporalització depèn de les característiques i realitat de 

cada centre educatiu” (p. 53).  

Elboj, Puigdellívol, Soler, Valls (2002) argumenten que “el procés de transformació en 

comunitat d’aprenentatge comporta una planificació destinada a què totes les parts 

entenguin els objectius i es comprometin en la seva realització” (p.80). Aquest procés 

es desenvolupa a través de vuit fases que asseguren tant la posada en marxa com la 

continuïtat del projecte. “És important remarcar que les fases s’han d’entendre en el 

context de cada centre i que es van debatin, acordant i realitzant per part de tota la 

comunitat educativa” (p.80). No són, doncs, un model tancat prescriptiu i, com tota 

proposta, ha de ser adaptat amb prudència, reflexió i avaluació constant. “Les fases 

del procés de transformació en una comunitat d’aprenentatge es divideixen en dos 

grans períodes: posada en marxa ( un any aproximadament) i consolidació (dos anys)” 

(p.80). En primer lloc, s’ha d’entendre què és una comunitat d’aprenentatge, 

reflexionar sobre els canvis de la societat actual, i sensibilitzar-se sobre la situació del 

centre, alumnat i famílies, així com de les possibilitats de canvi. Després, a partir d’una 

sèrie de condicions, s’ha de decidir si es comença la transformació. 
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- Fases de la posada en marxa 

 

SENSIBILITZACIÓ - Aproximadament un mes 

- Sessions inicials de treball amb els diversos agents que componen la 

comunitat escolar 

- Estudi de la documentació entregada posteriorment a les jornades 

informatives 

- Comunicat sobre les conclusions a les quals ha arribat la comunitat 

 

PRESA DE DECISIONS – un mes 

- Decidir l’ inici del projecte amb el compromís de tota la comunitat 

educativa 

 

SOMNI – entre un i tres mesos 

- Reunir-se en grups per idealitzar el centre educatiu que es desitja 

- Arribar a un acord sobre el model de centre que es pretén aconseguir 

- Contextualitzar els principis de la comunitat d’aprenentatge 

 

SELECCIÓ DE PRIORITATS – d’un a tres mesos 

- Cerca d’informació sobre el centre educatiu i el seu context 

- Anàlisi de les dades obtingudes 

- Selecció de prioritats 

 

PLANIFICACIÓ – entre un i dos mesos 

- Dissenyar grups d’acció heterogenis 

- Crear comissions de treball per dur a terme el pla d’acció de cada 

prioritat 

Fases de la posada en marxa del procés de transformació (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 

2002: p.79) 

 

- Consolidació: 

 

PROCÉS D’INVESTIGACIÓ 

- Innovar per millorar. Reflexió sobre l’acció 

- Experimentació del canvi 
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- Posada en marxa de les experiències portades a terme i dels resultats  

 

PROCÉS DE FORMACIÓ 

- Formació sol·licitada per les comissions de treball en funció dels 

requisits del procés 

- Formació de tota la comunitat d’aprenentatge en nuclis d’interès concrets 

 

PROCES D’AVALUACIÓ 

- Avaluació continua de tot el procés 

Posada en marxa d'una comunitat de aprenentatge (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002: p. 

80) 

 

Per poder portar a terme una millora dels resultats en les comunitats d’aprenentatge és 

imprescindible partir de les actuacions educatives d’èxit. Aquesta investigació està 

basada en una de les actuacions educatives d’èxit de les Comunitats d’Aprenentatge, 

anomenada Grups Interactius, i és per aquest motiu que està explicada molt 

detalladament i en profunditat. Algunes actuacions educatives d’èxit que es porten a 

terme en les comunitats d’aprenentatge són: 

 

Tertúlies dialògiques  

Es tracta de la construcció col·lectiva de significat i coneixement basant-se en el diàleg 

amb tot l’alumnat participant en la tertúlia. El funcionament de les tertúlies dialògiques 

es basa en els set principis de l’aprenentatge dialògic i es desenvolupen basant-se en 

les millors creacions de la humanitat. (Comunidades de Aprendizaje, 2015) 

 

Formació de familiars  

L’oferta formativa dels centres educatius s’obre no tan sols a l’alumnat i professorat 

sinó també a les famílies. La formació de familiars es basa en la formació en 

actuacions d’èxit i respon als interessos i necessitats de les famílies. (Comunidades de 

Aprendizaje, 2015) 

  

Participació educativa de la comunitat  

Les famílies i membres de la comunitat, a més de participar en la formació basada en 

actuacions d’èxit, participen en les activitats d’aprenentatge de l’alumnat, tant en 

l’horari lectiu com en el no lectiu. La seva participació en la vida escolar també es 

concreta en la presa de decisions en tot allò que està relacionat amb l’educació dels 



 
10 

seus fills i filles. Aquesta participació democràtica ajuda a promoure l’acceptació 

cultural i a millorar el rendiment educatiu dels nens i nenes pertanyents a minories 

culturals. (Comunidades de Aprendizaje, 2015) 

 

 Model dialògic de prevenció i resolució de conflictes 

Aquest model de prevenció i resolució de conflictes es fonamenta en el diàleg com a 

eina que permet superar les desigualtats. En el tractament del conflicte pren 

protagonisme el consens entre totes les parts implicades, especialment l’alumnat, 

sobre les normes de convivència, generant un diàleg compartit er tota la comunitat en 

tot el procés normatiu. (Comunidades de Aprendizaje, 2015) 

 

 Formació dialògica del professorat 

Per poder desenvolupar les actuacions educatives d’èxit en els centres educatius un 

aspecte imprescindible és la formació del professorat en les bases científiques i 

teòriques i en les evidències avalades per la comunitat científica internacional. 

(Comunidades de Aprendizaje, 2015) 

 

 Grups interactius 

Tal i com diu Flecha (2008) “el plantejament d’una nova organització a l’aula augmenta 

l’aprenentatge i millora la convivència escolar. Aquesta reorganització de l’aula en 

grups interactius comporta la participació en l’aula de més d’una persona adulta” 

(p.61).  

 

4. GRUPS INTERACIUS 

Oliver i Gatt (2010) argumenten que “Jerome Bruner, psicòleg americà, defensa en els 

seus estudis (1996) que les interaccions comunicatives són un bon mitja per a 

l’aprenentatge i el desenvolupament, on els integrants s’ajuden entre ells i aprenen els 

uns dels altres, creant un context adequat. Així, a partir de la interacció social es 

produeix la interiorització individual. Les investigacions científiques han demostrat que 

aquesta actuació d’èxit afavoreix la superació del fracàs escolar i, alhora, ajuda a 

solucionar els problemes de convivència” (p.4).  

 

Així doncs, partint de la premissa que totes les persones comptem amb la capacitat de 

llenguatge i acció necessitem el diàleg per interactuar, el qual a la vegada ens 
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proporciona un major aprenentatge i el foment de la solidaritat, cal que busquem 

fórmules que permetin que els nostres alumnes interactuïn entre sí.  

Una de les actuacions d’èxit que es porten a terme en les Comunitats d’Aprenentatge i 

que potencia l’èxit acadèmic dels infants i una millora en la cohesió social de tots 

plegats són els grups interactius.  

 

Tal com argumenta Elboj (2002) els grups interactius “és la forma d’organització de 

l’aula que permet millors resultats en l’actualitat envers a la millora de l’aprenentatge i 

de la convivència. L’aula s’organitza en petits grups heterogenis d’estudiants – entre 4 

i 6 – on participen familiars i membres de la comunitat educativa” (p.75). D’aquesta 

manera, Elboj (2010) comenta que “atenent que la segregació (entesa com a 

redistribució de l’alumnat, ja sigui creant agrupacions per nivell o ritme d’aprenentatge 

o traslladant l’alumnat amb més dificultats a altres espais) no dóna bons resultats i 

amb la intenció de no haver de treure a ningú de l’aula, els grups interactius incorporen 

els recursos i les interaccions necessaris a l’aula, de manera que el model més estès 

en els nostres dies on una aula es concep amb uns vint-i-cinc alumnes 

aproximadament i un sol professor/a, model heretat de la societat industrial, 

desapareix per convertir-se en un espai on intervenen més persones adultes que 

promouen més interaccions i més heterogènies” (p.136). 

 

A més, Elboj (2002) indica que “una qüestió fonamental per al bon funcionament i 

obtenció de resultats positius en els grups interactius, formats per subgrups de quatre 

a cinc nens i nenes, és l’agrupament dels nois i noies dins d’aquests” (p.138). Així 

doncs i, partint de la idea que no només és important el nombre d’interaccions que 

tingui un infant, cal destacar l’heterogeneïtat com a punt destacable. En aquest sentit, 

com més heterogènies siguin les interaccions produïdes al voltat d’un infant, més 

enriquidores esdevindran per al seu aprenentatge. Per tant, els grups interactius 

agrupen els nois i noies de la manera més heterogènia possible en qüestió de gènere, 

de llengua, de les seves motivacions, del seu nivell d’aprenentatge i de l’origen cultural 

de cada noi i noia.  

La dinàmica d’aquesta activitat consisteix en la rotació dels grups d’alumnes entre les 

diferents activitats d’aprenentatge dinamitzades per un adult, la durada de les quals és 

de vint minuts.  

 

Collins (2000) i Cosden (2004) argumenten que aquestes persones que entren a 

formar part del dia a dia de les aules de les comunitats d’aprenentatge són persones 

voluntàries de la comunitat que compten amb perfils molts diferents i la gran majoria 
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de vegades són les mateixes famílies dels nois i noies del centre educatiu on 

imparteixen l’educació.  

 

No obstant això, no només les famílies són l’element clau en aquesta intervenció dins 

l’aula, sinó que també comptem amb altres persones adultes del barri de l’escola, amb 

voluntariat universitari, amb ex-alumnes, amb treballadors/es a temps parcial, amb 

professorat jubilat, entre d’altres. La introducció d’aquestes persones dins l’aula ens 

permet comptar amb una diversitat molt enriquidora de perfils que són molt diferents al 

del professorat que tenim instaurat als diversos centres educatius. 

 

Martín i Cabré (2011) indiquen que aquest nou escenari on persones voluntàries de la 

comunitat comparteixen l’espai d’ensenyament – aprenentatge amb els nois i noies, el 

voluntariat suposa un suport que té encomanada la funció de promoure la interacció 

entre els estudiants perquè resolguin les activitats proposades de manera conjunta, 

s’ajudin entre ells i aprenguin els uns dels altres: però això no significa que el 

professorat deixi d’exercir la seva funció dins l’aula. En aquest cas, el personal docent 

s’encarrega de la gestió de l’aula, dinamitza els treballs de cada un dels grups que 

s’han format i de cada una de les persones voluntàries que donen suport als diversos 

grups.  

 

4.1 Què és i què no és un grup interactiu 

Després d’aquesta introducció als grups interactius cal tenir en compte què és i què no 

és un grup interactiu. Existeix un quadre explicatiu a la pàgina web Comunidades de 

Aprendizaje on s’explica detalladament aquesta diferenciació.  

S’entén com a grup interactiu una forma d’organització d’aula on trobem grups reduïts 

d’alumnat agrupats de forma heterogènia tant per nivells d'aprenentatge, cultura, 

gènere, etc. Cada grup compta amb la presència d'un adult referent que pot ser el 

mestre o mestra, familiars, o altres voluntaris. La participació de les i els voluntaris a 

l'aula facilita l'aprenentatge i augmenta la motivació dels nens i nenes per 

l'aprenentatge, creant un bon clima de treball. Són grups on s’estableixen relacions 

entre ells i formen part del grup per mitjà al diàleg igualitari. Així doncs, l’aprenentatge 

dels alumnes depèn cada vegada més del conjunt de les seves interaccions i no 

només de les interaccions que es produeixen a l’aula tradicional. Tots els nens i nenes 

del grup treballen alhora sobre la mateixa tasca. La tasca del voluntariat i del 

professorat és imprescindible en aquella estona i tant el professorat com els voluntaris 

mantenen unes altes expectatives cap als alumnes. Tots els nens i nenes aprenen, 
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fins i tot aquells que tenen facilitat, perquè ajudar l'un a l’altre implica un exercici de 

metacognició que contribueix a consolidar els coneixements, fins al punt de ser capaç 

d'explicar-los a altres persones. 

D’aquesta manera, els grups interactius no s’entenen com una metodologia 

d’ensenyament – aprenentatge sinó que és una manera d’organitzar l’aula per tal de 

dur a terme un plegat d’activitats. Els grups interactius, per tant, no són grups 

cooperatius. No només hi ha un sol adult com a referent a l’aula, sinó que intervenen 

voluntaris. A més, als grups interactius han de ser-hi tots els alumnes, al marge de les 

seves NEE, per tant, si prèviament s’han tret de l’aula a aquells alumnes amb baix 

nivell d’aprenentatge han de tornar i ser-hi en el moment que es formen aquests grups. 

En el moment que dins dels grups interactius es donen tasques diferents als nens per 

nivell d’aprenentatge estem deixant de dur a terme l’organització en grups interactius. 

D’aquesta marera, passa el mateix quan no hi ha interacció entre els alumnes mentre 

es resol la tasca plantejada. (Comunidades de aprendizaje, 2015) 

 

4.2 Organització i realització dels grups interactius 

Partint de la definició dels grups interactius, cal veure com s’organitzen i com es 

desenvolupen aquests dins l’aula.  

 

Pel que fa al professorat: 

El professorat ha d’organitzar i planificar la sessió que es portarà a terme. Ha de 

preparar una activitat diferent que es pugui realitzar en poc temps, aproximadament en 

vint minuts, per a cada grup d’alumnes. A l’hora d’organitzar-se es coordina amb el 

voluntariat perquè cada persona dinamitzi l’activitat que prefereixi. Aquesta decisió 

s’ha de consensuar de forma conjunta. Respecte a la realització de les diferents 

activitats, el professor/a no és responsable de cap grup, sinó que coordina i observa la 

classe, resol dubtes i adversitats que poden sorgir durant la sessió. És cert que, en cas 

que falti algun membre voluntari, és el professor qui supleix aquesta plaça, per tant, no 

sempre farà d’observador sinó que a vegades pot ser que hagi de desenvolupar un 

altre paper. Pel que fa a l’avaluació, és el mestre qui s’encarrega de proposar el tipus 

d’avaluació i decideix en quin moment el voluntariat realitzarà la correcció de l’activitat i 

la metodologia que es portarà a terme per aquesta correcció. Per poder fer una 

avaluació significativa cal tenir en compte les aportacions i els coneixements del 

voluntariat en aquell moment envers les respostes dels alumnes. (Comunidades de 

aprendizaje, 2015) 
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Pel que fa als alumnes: 

A causa del fet que un cop que en una escola es porten a terme grups Interactius, els 

alumnes ja coneixen el seu funcionament i d’aquesta manera quan entren a l’aula i 

saben que treballaran en grups interactius els alumnes es distribueixen tal i com s’hagi 

acordat prèviament amb el/la mestre/a. Els grups establerts són grups heterogenis i 

l’objectiu és que tot el grup resolgui l’activitat proposada de manera conjunta i 

mitjançant el diàleg. Si es dona el cas que algun alumne acabi abans l’activitat ha 

d’ajudar als altres companys. Quan s’acaba el temps establert el grup d’alumnes 

canvia d’activitat i també de persona dinamitzadora. Pel que fa a la correcció de 

l’activitat, aquesta pot ser corregida al final de cada grup, és a dir, abans de passar a 

la següent activitat. L’alumnat ha de ser el protagonista de la correcció de l’activitat. No 

totes les activitats realitzades són activitats d’avaluació. (Comunidades de aprendizaje, 

2015)  

 

Pel que fa als voluntaris: 

Familiars, professorat jubilat, estudiants universitaris, professionals del barri, etc. 

poden ser persones voluntàries en els grups interactius. El voluntariat s’organitza amb 

el mestre de l’aula i coneix l’activitat que dinamitzarà. Aquest es coordina amb el 

mestre per dur-la a terme amb èxit. L’objectiu del voluntariat és dinamitzar i promoure 

les interaccions entre els alumnes. S’ha d’assegurar que tots els alumnes siguin 

partícips de l’activitat i resolguin amb èxit la tasca proposada. D’aquesta manera el 

voluntariat promou l’ajuda i solidaritat entre iguals. Pel que fa a les correccions 

d’activitats, el voluntari sempre que prèviament s’hagi acordat amb el mestre, pot 

dinamitzar la correcció. Seguidament, ofereix les valoracions oportunes al mestre per 

així poder realitzar l‘avaluació. Pot anar anotant observacions durant la realització del 

grup. (Comunidades de aprendizaje, 2015) 

 

4.3 Beneficis i resultats 

 Existeix un exemple on s’apunta que els resultats obtinguts en educació i convivència 

des de que forma part d’una comunitat d’aprenentatge han millorat notablement. 

Aquesta escola es coneguda pel nom de Mare de Deu de Montserrat i es troba a 

Terrassa.  

L’escola Mare de Déu de Montserrat ha demostrat que per molta immigració que hi 

hagi a les seves aules, el nivell educatiu no és més baix. Fa 14 anys que van decidir 

fer el pas cap a una comunitat d’aprenentatge per tal de millorar l’educació dels infants 

i també la convivència.  
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Els resultats obtinguts fins ara posen de manifest que ho estan aconseguint. Al 2001 

els alumnes van ser sotmesos a una prova de comprensió escrita on només el 17% 

dels infants va superar la prova. Cinc anys més tard, al 2006, el percentatge va 

augmentar fins al 85%, tenint en compte que, en aquests mateixos anys, el nombre 

d’immigrants a les aules va passar del 12 al 46% i, avui en dia, ja supera el 80%.  Un 

dels secrets d’aquest èxit són els grups interactius. 

L’escola Mare de Déu de Montserrat és un dels centres triats per avaluar les 

pràctiques educatives d’èxit a Europa en el marc del Projecte Includ-ed en el qual hi 

participa la Universitat de Barcelona. Segons Lena de Botton, membre de l'equip de 

recerca Projecte Includ-ed: “S’està identificant en tots aquests països europeus quines 

pràctiques funcionen i això fa que allò que ja s’estava implementant al CEIP Mare de 

Déu de Montserrat, es reforci, s’ampliï i es desenvolupi amb altres noves estratègies”. 

El projecte Includ-ed té una durada de 5 anys i ja ha superat el seu meridià. El 

Parlament Europeu en recollirà les conclusions i les vehicularà als ministeris 

d’educació dels 14 països objecte d’estudi perquè les incorporin en els seus plans. 

 
La valoració que fa aquesta escola envers els grups interactius per part dels mestres, 

alumnes i voluntaris és molt positiva. Tots coincideixen que és un moment on l’alumne 

aprèn molt. Les persones voluntàries manifesten que ells també aprenen dels nens i 

de les nenes i el professorat valora molt positivament els bons resultats obtinguts dels 

alumnes.  

5. METODOLOGIA 

Per poder portar a terme aquesta investigació m’he basat en una escola urbana 

situada al barri de La Verneda, a Barcelona. L’escola s’anomena Escola Els Barrufets 

(pseudònim) i des de 2013 és una comunitat d’aprenentatge. He tingut el plaer de 

poder fer observacions directes en sessions organitzades en grups interactius i alhora 

poder participar en aquestes. A més, he realitzat una sèrie d’entrevistes a diferents 

membres de la comunitat educativa que intervenen: a familiars, a una mestra, a la 

directora de l’escola, a una voluntària i a dos alumnes de sisè.  

Aquesta investigació es tracta d’un estudi de cas. Segons Stake (2005) “l'estudi de cas 

-o estudi/s de casos, depenent dels autors- és un concepte que abasta nombroses 

concepcions sobre la recerca. De fet, és un terme que serveix de "paraigües" per tota 

una àmplia família de mètodes de recerca que la seva característica bàsica és la 

indagació entorn d'un exemple” (p.12) .  
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Yacuzzi (2005) apunta a què des del disseny fins a la presentació dels seus resultats, 

el mètode de cas està estretament vinculat amb la teoria. Segons Yacuzzi (2005), els 

casos de recerca són especialment valuosos, perquè permeten l'estudi de la causalitat 

i la plasmen en una teoria. “Tot bon disseny incorpora una teoria, que serveix com a 

plànol general de la recerca, de la cerca de dades i de la seva interpretació. A mesura 

que el cas es desenvolupa, emergeix una teoria més madura, que es va cristal·litzant 

(encara que no necessàriament amb perfecció) fins que el cas conclou" (Yacuzzi, 

2005, p.9). 

En definitiva, segons Stake (2005) la nota distintiva de l'estudi de casos està en la 

comprensió de la realitat objecte d'estudi: "L'estudi de casos és l'estudi de la 

particularitat i de la complexitat d'un cas singular, per arribar a comprendre la seva 

activitat en circumstàncies importants" (Stake, 2005, p.11). 

Per a l’elaboració d’aquest estudi de cas s’ha utilitzat una metodologia qualitativa, la 

qual va orientada a la comprensió de la realitat i l’entén com una construcció de 

significats. El que es pretén és descriure i analitzar realitats particulars.  

Punch (2005) indica que “la investigació qualitativa és una investigació empírica a la 

qual les dades no adopten forma numèrica” (p. 3). A més, Blaxter (2008) argumenta 

que “la investigació qualitativa, d’altra banda, s’encarrega de recopilar i analitzar 

informació de totes les maneres possibles, principalment no en forma numèrica i 

tendeix a centrar-se en l’exploració, tan detallada com sigui possible. El seu objectiu és 

aconseguir profunditat en comptes d’amplitud” (p.78).  

Per realitzar la investigació s’utilitzaran tres instruments de recollida de dades: 

entrevistes semi-estructurades a familiars dels alumnes i a professionals de l’educació, 

observacions participants dins d’aules on s’organitzen mitjançant Grups Interactius i 

observacions no participants dins d’aquestes aules.  

Entrevistes semi-estructurades: 

Segons Rodríguez, Gil i Garcia (1995) consideren que “l’entrevista és una tècnica en la 

qual una persona (entrevistador) sol·licita informació per obtenir dades sobre un tema 

determinat” (p.63). En aquest cas, es realitzaran entrevistes semi-estructurades, ja que 

són preguntes concretes sobre un tema on l’ordre de les preguntes es pot alterar i es 

pot explicar la pregunta d’una altra manera, cosa que permet obtenir respostes no 

previstes al començament. Alhora tenen la funció d’entrevistes exploratòries on 

s’intenta fer un acostament al tema estudiat i, a més, es tracta d’entrevistes 

superficials, ja que tenen l’objectiu de trobar uns valors útils per a la investigació. 
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 Observació: 

Segons Cubo, Martin i Ramos (2011) argumenten que l’observació és un mètode de 

recollida de dades que s’utilitza des de l’antiguitat fins a l’actualitat. El punt essencial 

d’una observació és que ha de respondre a la pregunta: què observar? A més, s’han 

d’establir uns objectius i propòsits, un lloc i una data, una descripció dels participants, 

la durada i, sobretot, procurar que aquesta observació sigui el més objectiva possible” 

(p. 83-84). 

Observació no participant: és un tipus d’observació on l’observador no 

pertany al grup d’objecte d’estudi, no actua. Per tant, no hi ha contacte ni 

interacció entre l’observador i la persona observada.  

Observació participant: en aquest cas l’observador comparteix les activitats i 

circumstàncies dels subjectes que està observant mitjançant un contacte 

directe. 

 

5.1Estructura del treball 

Data Tasca 

 

 

D’ abril al juny 

del 2014 

 

 

-Sessió d’informació i orientacions als estudiants sobre el TFG 

-Reunir-me amb el Carles (amic) per orientar-me sobre el tema del 

TFG 

- Elaboració de la proposta de TFG 

-Lliurament de la proposta de TFG a través de l’aplicatiu informàtic 

disponible en el campus virtual 

-Avaluació dels projectes de TFG. Certificació de l’aprovació de la 

proposta 

 

 

D’octubre a 

desembre del 

2014 

-Assignació de la tutora del TFG 

-Primera tutoria amb la tutora del TFG 

-Elaboració de la introducció, objectius i una part de la 

fonamentació teòrica 

-Segona tutoria amb la tutora del TFG 

-Elaboració de la fonamentació teòrica i preparació de les 

entrevistes a realitzar 

-Enviar correu a l’escola Els Barrufets per comunicar i poder 

concretar quins dies van bé per poder anar a fer l’observació i les 

entrevistes 
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Gener i febrer 

del 2015 

-Tercera tutoria amb la tutora del TFG 

-Visita a l’escola Els Barrufets: fer observacions i entrevistes a 

familiars, directora, mestra i alumnes  

-Revisar citacions bibliogràfiques, transcriure les entrevistes al PC, 

fer apartat de metodologia i revisar totes les anotacions per 

corregir-les 

-Quarta tutoria amb la tutora del TFG 

- Fer entrevista a una voluntària dels grups interactius a l’escola Els 

Barrufets 

-Revisar citacions bibliogràfiques, acabar fonamentació teòrica, 

categoritzar entrevistes i revisar totes les anotacions per corregir-

les 

 

 

Març i abril del 

2015 

-Cinquena tutoria amb la tutora del TFG 

-Estructurar les parts que componen el TFG, revisar-ho tot i acabar 

de citar, elaboració de l’anàlisi de les dades i fer seqüenciació del 

procés d’elaboració del TFG 

-Sisena tutoria amb la tutora del TFG 

-Revisar anàlisi de dades i fer algunes correccions i elaboració 

d’una part de les conclusions del treball 

-Setena tutoria amb la tutora del TFG 

 

 

 

Maig del 2015 

-Revisar anàlisi de dades i acabar apartat de conclusions 

-Elaborar apartat de limitacions 

-Vuitena tutoria 

-Revisar tot el treball, rematar l’aparat de conclusions i fer el resum 

en català i en anglès. 

-Fer bibliografia 

-Novena tutoria per donar per acabat el TFG 

Lliurament de l’informe escrit del TFG 

 

 

Data Tasca 
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6. ANÀLISI DE LES DADES 

La recollida de dades ha estat feta a partir de la col·laboració de diferents persones. 

Aquestes són les següents: 

La Bruna i en Pau: dos alumnes de sisè de primària de l’Escola Els Barrufets. Ambos 

tenen onze anys. La Bruna és una nena molt presumida. En canvi, en Pau és un nen 

molt mogut i li encanta fer esport.    

La Mariona és mare de dos alumnes de l’Escola Els Barrufets. És una dona molt 

treballadora i agradable. Té quaranta-dos anys. Quan pot també participa com a 

voluntària en els grups interactius a l’escola Els Barrufets. 

La Pilar és mestra d’anglès de l’escola Els Barrufets. Fa molts anys que treballa en 

aquesta escola. És una noia alta i prima. Té aproximadament uns trenta-cinc anys. Va 

estar dos anys vivint a l’estranger per perfeccionar l’idioma.  

La Meritxell és voluntària de l’Escola Els Barrufets. Ja fa uns anys que hi va en 

aquesta escola com a voluntària. Té el seu fill escolaritzat en aquesta escola tot i que 

no ha coincidit com a voluntària a la seva classe. Va estudiar a la Universitat de 

Barcelona Pedagogia. 

La Teresa és la directora de l’Escola Els Barrufets. Ja fa molts anys que exerceix com 

a directora en aquesta escola. Té aproximadament 53 anys. 

Cal dir que en aquesta investigació tots els noms que apareixen són pseudònims.  

 

A partir de l’anàlisi de les dades recollides sorgeixen temes comuns: comunitat 

d’aprenentatge, acceleració de l’aprenentatge, aprenentatge dialògic, ajuda entre 

iguals, atenció més individualitzada, el la funció del mestre i la funció del voluntariat, 

grups heterogenis, freqüència de realització dels grups interactius, activitats i materials 

en els grups interactius, formació integral per part de l’alumnat, motivació i avaluació.  

 

Comunitat d’aprenentatge. Els agents entrevistats apunten a què són conscients del 

que comporta que un escola sigui una comunitat d’aprenentatge, ja que tots d’una 

manera o altra han estat informats. Els aspectes que destaquen és el fet d’aconseguir 

una escola de qualitat i d’excel·lència per a tots els nens i nenes i les seves famílies. A 

més, participen moltes persones de la comunitat socioeducativa del barri: famílies, 

professorat voluntaris, entitats de l’entorn, etc.  

Famílies. La família entrevistada va ser informada per la mateixa escola on 

esta escolaritzat el seu fill del que compren ser una comunitat d’aprenentatge. Es van 

fer diverses reunions informatives per anunciar els nous canvis de l’escola. La Mariona 

explica que gràcies a l’Escola Els Barrufets ha pogut saber en què consisteixen els 
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Grups interactius, ja que quan l’escola va transformar-se en una comunitat 

d’aprenentatge es va fer una assemblea on va informar a les famílies d’aquest canvi. 

Ho argumenta d’aquesta manera: Sé el que ens van explicar fa un parell d’anys quan 

l’escola va transformar-se en una comunitat d’aprenentatge. Es va fer una assemblea 

per informar-nos en què consisteixen els grups interactius.  

Voluntaris. Aquesta voluntària va conèixer com funcionaven les comunitats 

d’aprenentatge gràcies a la seva formació prèvia. A la Meritxell, en canvi, la seva 

formació com a pedagoga l’ha permès conèixer per anticipat en què consisteix una 

comunitat d’aprenentatge. Comenta que durant la seva formació va tenir un professor 

a la universitat, Ramón Flecha, el qual va explicar en què consistia. Aquestes són les 

paraules que va respondre la Meritxell quan se li va formular aquesta pregunta: Com 

vas conèixer l’existència de les comunitats d’aprenentatge?: Perquè vaig estudiar 

pedagogia, un professor de Sociologia, Ramon Flecha, ens va explicar que s’estava 

fent el tema de les comunitats d’aprenentatge  i llavors un estiu quan estava fent tercer 

vaig anar de voluntària a una escola a fer reforç escolar a unes nenes en un barri 

marginal que es troba al costat de Barcelona. 

Directora. La directora de l’Escola Els Barrufets està al corrent de tots els 

aspectes que tinguin a veure amb l’educació i en la millora de les actuacions 

educatives. És per aquest motiu que va voler iniciar-se en la transformació en una 

comunitat d’aprenentatge. Per fer-ho va seguir les fases estipulades per poder dur a 

terme aquesta transformació. La Teresa ens explica el que esperàvem, ja que després 

de l’elaboració del marc teòric es tenen presents unes fases que són les que s’han de 

seguir per poder realitzar aquesta transformació i a la seva resposta trobem arguments  

referents a aquestes fases. Ho va resumir  d’aquesta manera: Vam iniciar-nos com a 

comunitat d’aprenentatge al gener del 2013. Primer de tot el Claustre ha de realitzar 

una formació que li permeti conèixer bé el projecte per poder prendre la decisió de 

transformar-se en comunitat, més tard cal convocar a tota la comunitat que envolta al 

centre: familiars, entitats del barri, veïns... per a donar a conèixer la seva decisió i 

demanar permís i col·laboració a les famílies. Més tard cal comunicar-ho al Consell 

Escolar i presentar l’acta de la sessió al departament d’Educació. A partir d’aquí cal 

començar l’etapa dels somnis on cada membre de la comunitat ha d’expressar els 

seus desitjos per una escola millor i començar a formar les comissions que han de 

treballar per a aconseguir-ho. 

Acceleració de l’aprenentatge. En aquest cas, els entrevistats argumenten que 

gràcies a aquesta impartició de l’educació els alumnes, en general, aconsegueixen 
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millorar els seus resultats acadèmics d’una manera molt més significativa, ja que 

l’objectiu comú és aconseguir resultats iguals o superiors desenvolupant al màxim les 

seves capacitats tenint en compte que és imprescindible maximitzar el temps dedicat a 

activitats formatives. 

Famílies. La família entrevistada apunta a què gràcies aquesta organització de 

l’aula els infants reben unes millors condicions envers l’aprenentatge dins les aules. La 

Mariona argumenta que el fet que els alumnes treballin mitjançant grups reduïts durant 

les sessions de grups interactius fa que puguin fer coses més concretes i d’aquesta 

manera tenir més proximitat amb els alumnes, la qual cosa afavoreix i accelera 

l’aprenentatge dels infants. Ens comenta que des de la seva postura com a mare 

anima a totes les famílies a què apuntin als seus fills en aquesta escola, o si més no, 

en alguna escola que treballin mitjançant l’organització en grups interactius, pensa que 

el fet de treballar en grups interactius potencia molt més l’aprenentatge dels infants.    

Mestres. La Pilar comenta que gràcies a la interactivitat i a la participació que 

es crea durant les sessions de grups interactius fa que s’acceleri i s’aconsegueixi un 

aprenentatge molt més significatiu.  

Aprenentatge dialògic. Únicament la mestra entrevistada ens parla d’aquest tema 

afirmant que l’aprenentatge dialògic és el resultat de les interaccions que produeix el 

diàleg igualitari, és a dir, un diàleg en el que diferents persones aporten arguments en 

condicions d’igualtat. És un moment on l’alumnat comparteix idees i es produeix un 

aprenentatge entre iguals.  

Mestres. La Pilar és l’única que ens parla sobre la importància de 

l’aprenentatge dialògic. Argumenta que l’aprenentatge mitjançant el diàleg afavoreix 

tant al propi infant que esta argumentat com a l’infant que rep l’explicació. Ella ens 

parla de l’objectiu principal que comporta treballar mitjançant grups interactius i és aquí 

quan recalcar la importància de l’aprenentatge dialògic. L’objectiu principal és el treball 

col·laboratiu i el treball cooperatiu. Que aprenguin a compartir i a explicar les coses 

perquè quan ells estan amb aquest aprenentatge dialògic el que estan fent és: el nen 

que ja ho sap i ho té interioritzat alhora que està explicant a un altre també acaba de 

redescobrir. S’estableix un feedback d’intercanvi de coneixements i s’aconsegueixen 

uns millors resultats, en general. Gràcies a aquesta interactivitat sorgeix aquest 

aprenentatge dialògic.   

Ajuda entre iguals. Tots els agents entrevistats apunten a què l’ajuda entre iguals és 

una manera de potenciar de manera significativa l’aprenentatge, ja que l’objectiu 
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principal és construir coneixement entre tots. També en parlen dels beneficis que 

comporta i tots ho fan de manera molt positiva tenint en compte diferents aspectes.  

Famílies. La Mariona pensa que el fet que els alumnes construeixin 

l’aprenentatge mitjançant l’ajuda entre iguals és un tema de superació d’ells mateixos.  

Voluntaris. La voluntària entrevistada parla de l’ajuda entre iguals com un 

aspecte formador de l’alumnat. La Meritxell argumenta que el fet de treballar 

mitjançant l’ajuda entre iguals és un fet que ajuda molt als alumnes a formar-se en tots 

els sentits, tant a nivell d’aprendre com a nivell de relacionar-se amb els altres. La 

Meritxell ens fa una molt bona reflexió envers aquest concepte: Jo penso que és una 

bona forma de treballar per poder fer molts aprenentatges per això veure que el 

coneixement el construïm entre tots i que no és “empollar-te” una cosa i ja esta sinó 

que darrera de la resposta hi ha un aprenentatge entre iguals. D’aquesta manera 

aprens a aprendre, aprens a compartir,  aprens a aprendre amb els altres a veure que 

existeixen diferents punts de vista  i que podem arribar a la mateixa solució però de 

diferents formes i que també estarà bé. L’objectiu principal és que jo ho sàpiga fer però 

que tots els meus companys també ho sàpiguen fer. 

Mestres. La Pilar comenta que gràcies a aquesta ajuda entre iguals, els 

alumnes tenen la possibilitat de poder desenvolupar altres competències. Posa aquest 

exemple: els alumnes que són més tímids, entre iguals, s’ajuden i això ajuda a 

incrementar una mica més l’autoestima de cada un d’ells. 

Nens/es. Els infants entrevistats ens parlen des de la seva experiència i fan 

aportacions molt significants explicant com s’han sentit quan han ajudat a un company 

i com s’han sentit ells quan els han ajudat els companys: 

-Bruna: Jo a un company de la meva classe que no sabia dividir li vaig ajudar i 

ara en sap una miqueta més. 

-Pau: Doncs jo a una amiga meva un dia que estàvem fent matemàtiques, per 

una cosa que ara no me’n recordo, també li vaig ajudar i ara ja sap fer-ho.  

-Bruna: A mi quan m’ajuda algun company em sento alegre perquè quan t’ho 

expliquen ho entens millor. 

-Pau: I també quan tu ho expliques a un company ho expliques millor que quan 

ho fas perquè t’intentes esforçar i ficar-te en el cap de l’altre i així també 

aprenem nosaltres.  
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Directora. La Directora de l’escola Els Barrufets ens comenta que gràcies a 

l’ajuda entre iguals s’aconsegueixen millors resultats acadèmics i es potencia la 

cohesió del grup classe. La Teresa parla de l’ajuda entre iguals quan li plantegem quin 

és l’objectiu principal de l’organització ens grups interactius. La resposta que ens 

proporciona ella és aquesta: l’objectiu és doble per una banda, optimitzar el temps, ja 

que no val a badar, ja que hi ha un temps marcat per fer la feina i per una altra banda, 

aconseguir que els alumnes més avantatjats consolidin els seus coneixements 

explicant als altres i els menys avantatjats comprenguin conceptes quan qui els explica 

és un igual, es pretén tant millorar l’èxit educatiu com la cohesió del grup. 

Atenció més individualitzada: els agents entrevistats apunten a que el fet de treballar 

mitjançant grups interactius afavoreix més l’aprenentatge dels alumnes, ja que l’ajuda 

que reben els infants són ajudes molt més ajustades a les seves necessitats oferint els 

recursos necessaris i suport individual per poder millorar l’aprenentatge de l’alumnat i 

aconseguir arribar a objectius comuns. 

Famílies. La família entrevistada considera que l’aprenentatge del seu fill és 

molt més significatiu treballant mitjançant els grups interactius. La Mariona està molt 

contenta de portar al seu fill en aquesta escola, ja que en les sessions que s’organitza 

l’aula en grups interactius l’aprenentatge que reben els infants és molt individualitzat i, 

tant els mestres com els voluntaris, es poden ajustar més a les necessitats de cada 

nen.   

Mestres. Aquesta mestra reconeix que el fet d’organitzar l’aula en grups 

interactius et permet mantenir un contacte molt per proper amb l’alumnat i per tant, 

ajustar-te al màxim a les seves necessitats. La Pilar fa una comparació amb 

l’organització de l’aula en grups interactius i el fet d’impartir l’educació mitjançant la 

mestra com a l’única persona que intervé davant de molts infants i argumenta que 

treballar amb grups interactius té més beneficis: com els grups són més reduïts la 

supervisió d’aquell alumnat, l’atenció individualitzada és més gran. Quan tens una 

classe de vint-i-sis alumnes evidentment vas controlant però no ho pots fer de la 

mateixa manera. Per tant, estic a favor dels grups interactius, ja que l’alumnat rep una 

atenció més individualitzada i això afavoreix en el seu aprenentatge.  

La funció del mestre i la funció del voluntariat. Tots els entrevistats són conscient 

de la diferenciació que existeix entre la funció del mestre dins de l’aula i la funció que 

desenvolupen els voluntaris. Tots coincideixen en el fet que el mestre s’encarrega 

d’organitzar i planificar les activitats que es duran a terme dins l’aula en aquell interval 
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de temps i que els voluntaris són les persones que s’encarreguen de potenciar la 

participació i la intervenció de cada infant dins del grup interactiu.  

Voluntaris. La voluntària entrevistada ens explica des de la seva experiència 

què fan els voluntaris dins l’aula i ens deixa molt clar que el mestre és el supervisor de 

tot el treball que s’està realitzant a cada grup. Un aspecte rellevant del qual parla la 

Meritxell és sobre la possible formació que haurien de rebre els voluntaris abans 

d’iniciar-se, ja que és molt important que els voluntaris siguin conscients de quin és el 

seu paper i així el desenvolupin correctament a l’aula. També ens explica, a grans 

trets, amb les dificultats que et pots trobar si fas de voluntari en grups interactius. La 

Meritxell fa aportacions molt interessants i precises pel que fa a la funció que 

desenvolupen els voluntaris i els mestres. Per una banda, ens dóna la seva opinió 

argumentant que ella pensa que estaria bé fer formacions pels voluntaris per així 

concretar quin és el seu paper. Jo crec que és important que ens fessin formació a les 

persones que som voluntàries perquè una cosa que és molt important en els grups 

interactius és que quan som voluntaris no som les persones expertes de l’aula sinó 

que som persones que gràcies al nostre coneixement de la vida, de lo quotidià, de les 

nostres feines, del que som, si com mares o si som estudiants, o si som joves, el que 

sigui en cada moment doncs que és el que nosaltres podem contribuir en aquell 

moment amb aquells nens i nenes de l’aula en poder-los ajudar en el seu procés 

d’aprenentatge. Bàsicament, la formació jo crec que és molt important perquè a part 

d’explicar-nos les bases teòriques de com funcionen les comunitats d’aprenentatge  lo 

important del grup interactiu en si,  és això  que promoguem la interacció, que 

promoguem que els nens i nenes s’ajudin entre ells i així treballes el tema de la 

solidaritat, el tema que hi hagi més aprenentatge, que uns s’ajuden als altres en 

diferents moments i hi ha millor convivència. 

D’altra banda, explica la seva experiència com a voluntària explicant pas per pas què 

fa quan arriba a l’aula. Doncs arribes a l’hora acordada i el mestre o la mestra t’explica 

quina tasca faràs amb el grup que et toca (quan arribo la classe ja esta separada per 

grups), i et diu doncs mira tu faràs i llavors et diu la tasca, no? I la tasca a lo millor és, 

t’explica una miqueta de què va. Nosaltres, per exemple a llengua que estic fent a 

primer de primària, et diu doncs això és més de que argumentin que treballin el tema 

oral i llavors tu ja t’has de preocupar que els nenes i les nenes elaborin, expliquin,... o 

aquest és per fer oral  i després lo important és que redactin la seva pròpia idea, la 

seva pròpia expressió, una altra és endreçar una frase que esta desordenada  i l’han 

de retallar i han  de construir una frase o varies frases que tinguin sentit. Llavors ells et 

donen la tasca, et donen el material i llavors tu ja seus a la taula on comencis i com 
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que en el meu cas jo ja vaig tots els dilluns doncs ja em coneixen i em conec a tots els 

nenes i llavors jo ja sé a qui he d’aturar perquè comença a explicar-me el cap de 

setmana o  a qui li he de dir “vinga” va comencem i això. Per començar sempre 

ensenyo el material, normalment les activitats són activitats amb unes instruccions, per 

tant, jo no els hi explico, ho anem llegint tots junts i entre tots es van explicant què han 

de fer i si hi ha coses que no surten a la primera doncs jo actuo fent preguntes perquè 

rumiïn què han de fer, sobretot deixo que els que portin l’activitat siguin ells, perquè es 

tracta d’això, no? Que interactuïn. Doncs això, ells ja saben que activitats han de fer 

perquè l’activitat s’explica i bàsicament la feina de voluntària és que hi hagi 

interaccions d’aprenentatge entre ells, per tant, si tu veus que un nen el que fa es fer 

l’activitat i no es deixa copiar i ho va fent ell sol, doncs has de recalcar que lo important 

no és acabar el primer i fer-ho tu sol sinó que entre tots els membres de la taula fem 

l’activitat de manera conjunta i que tots ho hagin entès. Llavors el que fas és animar 

que ells s’ajudin, si veus que un nen ha acabat de redactar i els altres encara ho estan 

fent doncs seus al seu costat i li fas preguntes, per exemple i tu que penses? Perquè 

creus que esta bé el que has escrit, bàsicament els hi fas reflexionar. També el que 

has de tenir molt present quan ets voluntària que lo important és que tu com a 

voluntària no t’has de saber totes les respostes, de si estan bé o no, sinó que el que 

has de fer és que els nens argumentin el perquè és això, per tant, no has de saber-ho 

tot sobre la matèria sinó promoure aquesta ajuda entre iguals.  

Aprofitant aquesta explicació, vaig pensar que seria molt interessant preguntar si algun 

cop s’ha trobat amb alguna dificultat dins l’aula o, que és el que troba més difícil quan 

participa com a voluntària en grups interactius. La resposta va ser aquesta: Jo crec 

que el més difícil com a voluntària és que els nens el que volen és que els ajudis però 

que els hi donis la resposta. Llavors clar, la dificultat que tens és situar-te en que tu 

estàs allà per ajudar-los a que s’ajudin entre ells i a que ells mateixos elaborin la 

resposta, perquè el més fàcil és donar la resposta i clar a vegades és difícil posar 

aquests límits perquè sense voler a vegades acabes donant la resposta i és aquí on 

està l’error. 

La Meritxell també explica com s’organitza amb el mestre. Fa aportacions molt 

interessants ja que sobretot, el que s’ha de tenir clar és que el que realment organitza i 

prepara la sessió és el mestre de l’aula i no  els voluntaris que intervenen. Hi ha 

diferents formes de fer-ho però com ho fem aquí en aquesta escola és que en el 

moment que entres a l’aula la mestra et diu fas aquesta tasca i començaràs en 

aquesta taula amb aquest grup d’alumnes. Què passa, com que a vegades hi ha coses 

que penses ostres jo això no sé fer-ho, o no sé com plantejar-ho, i clar has de pensar 
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que per això esta la mestra no, per preguntar-li i dir-li això exactament com ho plantejo, 

quin és l’objectiu, no? Per tant, si tens algun dubte li pots preguntar en qualsevol 

moment.  

Mestres. La mestra entrevistada ens explica des de la seva experiència la clara 

diferenciació que existeix entre la funció del mestre dins l’aula i la funció dels voluntaris 

que hi participen. La Pilar argumenta que el mestre prèviament ha hagut de fer la 

impartició dels continguts en una sessió del grup classe sencer. El que ens comenta es 

això: el mestre prèviament a impartir els continguts i l’alumnat el que fa és treballar de 

manera autònoma. Seguidament, en una sessió de grups interactius el mestre prepara 

activitats segons el punt de partida dels alumnes. El que es pot interpretar en aquesta 

argumentació és que la Pilar explica que els grups interactius són una manera de 

profunditzar en els continguts que es treballen en les sessions del grup classe sencer, 

és adir, els grups interactius són una manera de repassar i/o profunditzar els temes 

prèviament treballats. Ella parla des de la seva postura com a mestre d’anglès, també 

ens comenta que no en totes les assignatures la manera d’aprofitar les sessions de 

grups interactius és aquesta, sinó que aprofiten les sessions de grups interactius per 

desenvolupar més el càlcul mental, en cas de les matemàtiques o, potenciar 

l’expressió oral en el cas de llengua.. D’altra banda, ens comenta que el paper que 

desenvolupen les persones voluntàries que entren a l’aula és vigilar que tot l’alumnat 

participi de la mateixa manera i que tots puguin dir la seva arribant a un acord comú.  

Nens/es: la Bruna i en Pau parlen dels voluntaris com si fossin uns companys 

més de classe i ambos coincideixen en que els hi agrada que entrin persones externes 

de l’escola a l’aula..  

-Bruna: venen voluntaris que poden ser mares o gent d’altres escoles. 

-Pau: venen mares i pares, professors d’altres escoles i també estudiants 

d’universitats.  

-Bruna: m’agrada molt que vinguin a classe perquè ens ensenyen coses que 

pot ser no sabem i ens ajuden molt. 

-Pau: a mi també m’agrada molt perquè així podem conèixer a més gent i els 

que venen ens ajuden.  

També, ens expliquen una mica que fan als grups interactius:  
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-Bruna: Doncs, anem fent un rotatori perquè hi ha un professor o voluntari a 

cada taula i casa voluntari té un treball i van passant per totes les taules i quan 

acaba la classe han passat per tots els grups i tots hem fet diverses activitats.  

-Pau: Però a vegades no dóna temps de passar per tot els grups. Per sobretot, 

del que es tracta és que entre tots els de la taula ens ajudem. 

Directora. Gràcies a la Teresa hem pogut saber com es fa per posar-te en 

contacte amb el voluntaris que ens acompanyaran durant el curs en els diferents grups 

interactius i, també, ens a explicat una mica el que ja ens ha argumentat la Meritxell, i 

és que els voluntaris no reben cap formació abans d’iniciar-se com a voluntaris de 

grups interactius. La Teresa explica: A inici de curs s’acostuma a fer una crida entre els 

alumnes de les universitats, familiars, entitats del barri per a recordar que tornem a 

estar en marxa, alguns voluntaris estan amb nosaltres des del primer curs i a vegades 

són ells mateixos els que ens proporcionen altres coneguts. També estem presents a 

xarxes socials de voluntariat. Quan una persona manifesta el seu interès, l’adrecem a 

un “link” que està penjat a la pàgina web del centre on escriu la seva disponibilitat 

horària a partir d’aquí se li adjudica una de les possibles formes de participació i es 

manté una entrevista per explicar-li quin ha de ser el seu paper. A vegades el procés 

és invers i el possible voluntari demana una entrevista per a conèixer el projecte i a 

partir d’aquí s’adhereix o no. En principi no hi ha un perfil del “perfecte” voluntari ja que 

tothom pot fer una o una altra tasca, quan comencen es mira que estigui supervisat 

per un mestre o per un voluntari amb més experiència. 

La Teresa argumenta que els voluntaris que entren a les aules no reben cap formació 

prèvia, simplement, se’ls explica el projecte i quina seria la tasca del voluntari dins 

l’aula. Normalment la gent que es posa amb contacte amb nosaltres ja té algun tipus 

de coneixement del projecte per lectures, classes, per ser familiar o per conèixer 

l’escola d’adults de la verneda que és la comunitat més antiga. Ella també ens explica 

que no existeix un perfil ideal de voluntari però si que es requereixen uns mínims que 

tot voluntari hauria de complir. Aquests mínims la Meritxell, en la seva entrevista, 

també ens ho menciona en algun moment i la Teresa ho resumeix d’aquesta manera: 

El millor voluntari és el que sap dinamitzar, el que fa que participi tothom, el que fa 

parlar a l’alumne tímid i fa que no s’avorreixi el que treballa ràpid, el que sap crear 

dubtes o temes de debat entre els alumnes. 

D’altra banda, ens parla també del paper dels mestres i la veritat es que coincideix 

totalment amb el que ens ha explicat la Pilar i la Meritxell. La Teresa ens menciona les 

altres dues assignatures que es treballen mitjançant els grups interactius en aquesta 
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escola que són la Llengua i les Matemàtiques. Per plantejar les tasques d’aquestes 

dues assignatures es segueix aquest criteri, i normalment, a totes les sessions de 

grups interactius és treballen aquests conceptes: tenim estipulades les tasques a fer 

tant en català (dictat, comprensió escrita, ortografia - gramàtica, expressió escrita i 

expressió oral)  com en matemàtiques (càlcul, problemes, geometria, lògica. Pel que fa 

a les diferents funcions si tenim suficients voluntaris (4) el mestre va passant per les 

taules controlant, suggerint i observant com es desenvolupa la sessió, si no hi ha 

prous o la tasca a fer requereix especial atenció, el mestre ocupa el lloc com un 

voluntari més. 

Grups heterogenis. Els entrevistats coincideixen en el fet que els alumnes s’han 

d’organitzar per grups de manera heterogènia, és a dir, agrupant heterogèniament als 

infants en qüestió de gènere, de llengua, de les seves motivacions, del seu nivell 

d’aprenentatge i de l’origen cultural de cada noi i noia. D’aquesta manera aconseguim 

reunir alumnes amb diversitat envers l’aprenentatge on els alumnes que tenen menys 

dificultats en l’aprenentatge ajuden als que els hi costa més per així entre tots construir 

coneixement. 

Mestres. La mestra entrevistada apunta a que els grups interactius són grups 

on els alumnes s’organitzen de manera heterogènia, en canvi, segons la seva 

experiència i el seu punt de vista,ella si que divideix els alumnes segons el seu nivell 

d’aprenentatge. La Pilar ens comenta com s’organitzen els grups, és a dir, quins 

criteris es tenen en compte per fer les agrupacions d’alumnes. Ells ens parla des de la 

seva experiència, com s’organitza l’aula a l’hora de fer anglès en grups interactius. Els 

grups són heterogenis. Es divideixen els grups amb alumnes que “tiren més” i alumnes 

que els hi costa una mica, segons les necessitats de l’alumnat. Normalment són grups 

fixes i duren tot l’any. Igualment, pot haver qualsevol canvi en qualsevol moment 

segons les necessitats de cada alumne. A primer de primària, que és quan es 

comença a treballar en grups interactius, si que hi ha mes canvis perquè encara no 

saps com tiraran els alumnes. 

Directora. La Directora de l’escola Els Barrufets ens explica a grans trets que 

vol dir organitzar l’aula en grups interactius i ens comenta que els alumnes 

s’organitzen en grups heterogenis, però no especifica de quina manera. La Teresa, en 

canvi, ens parla des de la seva perspectiva com a directora i ens explica una mica en 

què consisteixen els grups interactius i de quina manera s’organitzen els grups 

d’alumnes. L’organització de la classe canvia, els alumnes estan asseguts en quatre 

grups heterogenis, al davant de cada un dels grups hi ha un voluntari que s’encarrega 
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de dinamitzar el grup per tal de què s’ajudin i es corregeixin entre ells, no ha d’explicar 

la matèria a no ser que sigui estrictament necessari,  durant la sessió de grups 

interactius, que acostuma a durar dues hores, els alumnes han de desenvolupar 

quatre tasques diferents que es van canviant cada mitja hora, l’èxit de la sessió 

s’aconsegueix quan tots els alumnes  han pogut realitzar totes les tasques i s’han 

ajudat. 

Freqüència de realització dels grups interactius. Els agents entrevistats ens 

expliquen la freqüenciació dels grups interactius en l’Escola Els Barrufets, això no vol 

dir que en una altra escola s’organitzin d’una altra manera. Ens estem referint a 

l’interval de temps que es té en compte a l’hora de planificar les sessions de grups 

interactius ( a la setmana, al mes, al trimestre, etc). En conclusió, podem observar que 

cada setmana els alumnes treballen mitjançant grups interactius, aspecte rellevant per 

potenciar un aprenentatge més significatiu. 

Mestres. La mestra entrevistada parla de les assignatures en les quals es 

treballa mitjançant grups interactius i ens explica en quin interval de temps es fan. La 

Pilar ens diu que les assignatures on es desenvolupen els grups interactius són 

matemàtiques, català i anglès. Ella ens ho explica d’aquesta manera: es fa un grup 

interactiu a la setmana (o matemàtiques o català) es va alternant, una setmana es fa 

matemàtiques i una altra català. En anglès, en canvi, es fa mig grup una setmana i mig 

grup a la següent setmana. Els nens que no els hi toca fer anglès aprofiten l’hora per 

anar a l’aula d’informàtica i fan altres tasques.   

Nens/es. La Bruna i en Pau des de la seva experiència com alumnes i com a 

participants dels grups interactius ens expliquen que és cert que a vegades hi ha 

companys que se’ls canvia de grup i que ells creuen que és perquè depenent de com 

s’expressen i de com parlen han d’anar a un grup o a un altre. Aquestes són les seves 

paraules: 

-Bruna: sí, a vegades canviem de companys 

-Pau: Sí, canviem de taula i canviem de companys. A vegades canviem més o 

a vegades menys, depèn de com parla la gent i això 

Directora. La Teresa ens comenta molt resumidament la freqüenciació dels 

grups interactius:  fem grups tant de català com de matemàtiques un cop a la setmana 

i alguns nivells fan també d’anglès. 

Activitats i materials dels grups interactius. Sobre aquest tema tots els agents 

entrevistats argumenten que les activitats que es fan a hores de grups interactius són 
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activitats molt dinàmiques i que els materials que s’utilitzen són materials maniplatius 

la gran majoria de vegades. No obstant, hi ha mestres que també utilitzen de tant en 

tant el llibre de text, depenent del que es vulgui treballar.  

Mestres. La mestra entrevistada aprofita els grups interactius per fer més 

“speaking” ja que amb el grup classe sencer és més difícil potenciar la participació oral 

en anglès dels alumnes. La Pilar ens comenta que preparar totes les activitats i tot el 

material que s’utilitzen en els grups interactius, en el seu cas, en anglès és una feinada 

ja que prepara jocs on els alumnes puguin participar oralment. Ella ens ho explica 

d’aquesta manera: Preparar el material i els jocs és una feinada. En anglès 

concretament vaig decidir no utilitzar llibres i utilitzar jocs on es potencií més 

l’expressió oral d’aquesta manera aprofito molt els grups interactius per fer més 

“speaking”. Això si, com el primer any vam tenir moltes queixes dels pares perquè els 

nens no portaven els llibres d’angles fets doncs vaig decidir anar alternant i de tant en 

tant fem llibre també.  

Nens/es: Els nens estan molt contents amb el material que s’utilitza en els 

grups interactius. De fet, és curiós perquè del material que tenen més bon records és 

del que utilitzen a les hores que fan matemàtiques, tot i ser una de les assignatures 

més depreciada pels alumnes. La Bruna i en Pau mantenen aquest diàleg quan parlen 

dels materials i de les activitats que fan durant els grups interactius: 

-Bruna: utilitzem llibres i fitxes. 

-Pau: a vegades, porten altres coses. En X un cop ens va portar una cosa que 

era de, com uns cubs fet amb formes. “Bueno” era com una capsa i a dintre hi 

havia diferents formes. Era un joc que havíem de contar quantes cantonades 

tenia cada forma, els costats i tot això.  

-Bruna: i d’aquí poc, a matemàtiques, ens portaran “tablets” i llavors farem més 

jocs amb les “tablets”. 

-Pau: a mi em va agradar molt l’activitat dels cubs, la de contar les cares, mirar 

la forma, dir quin nom tenia la figura, etc. 

-Bruna: a mi també, perquè va ser una activitat que no ens esperàvem i ara 

tenim les formes que vam fer penjades a classe. 

Directora. La directora ens comenta que el material que s’utilitza depèn del 

mestre que hi hagi a l’aula. Hi ha mestres que utilitzen els llibres i ho alternen amb 

altres materials o bé, hi ha mestres que directament en els grups interactius aprofiten 
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per utilitzar materials no tan comuns com és el cas del llibre. La Teresa ho argumenta 

d’aquesta manera: el fet de fer servir els llibres no és important quan es fan grups 

interactius, pot haver sessions en les que es facin servir i altres en les que no. Depèn 

del que vulgui treballar el mestre pot utilitzar un material manipulatiu o no, pot utilitzar 

ordinadors portàtils, fitxes o fer el llibre de text 

Formació integral per part de l’alumnat. Pel que fa aquest tema, els agents 

entrevistats defensen que gràcies a impartir l’educació mitjançant l’organització de les 

aules en grups interactius l’alumnat, a llarg termini, acaba estant més preparat per 

conviure en societat. El que es pretén es oferir als infants els elements necessaris per 

a que creixin com a persones desenvolupant les seves característiques, condicions i 

potencialitats. Serveix doncs, per contribuir al millorament de la qualitat de vida de 

l’entorn social ja que qualsevol esser humà es desenvolupa en contextos 

socioculturals. 

Famílies. La família entrevistada considera que la participació de l’Infant en els 

grups interactius contribueix a la seva formació integral com a persona. La Mariona 

apunta a que gràcies a la interacció que es produeix en els grups interactius l’alumnat 

acaba sent molt més proper amb les persones que participen dins l’escola. Ens parla 

de des la seva experiència com a voluntària i com a mare d’un nen escolaritzat a 

l’escola Els Barrufets i ens explica com ho ha viscut ella i com ha percebut aquests 

aspectes de formació integral per part de l’alumnat: ho he pogut veure en diferents 

ocasions perquè per exemple l’any passat no vaig ser voluntària però fa dos anys sí. 

Vaig estar a sisè, i es molt “xulo” perquè desprès quan vas pel carrer els nens et 

saluden i fa molta gràcia, coneixes a altres “mames” i es un altre tipus de relació 

perquè els nens potser et veuen ala porta de l’escola però passes desapercebuda, 

però d’aquesta manera quan et veuen fora de l’escola ja et saluden i ja crees un altre 

tipus de relació. 

Voluntaris. La voluntària entrevistada considera que la formació integral és un 

benefici molt positiu i gratificant que ens proporciona el fet de treballar mitjançant grups 

interactius. La Meritxell argumenta que tot el rerefons dels grups interactius és 

bàsicament el tema de la solidaritat, de millorar la convivència dels infants a dins i fora 

de l’escola. També, ens explica des de la seva experiència com els nens es mostren 

molt més propers amb els voluntaris i com obres vincles amb altres famílies gràcies a 

aquests nexes que crees a classe treballant en grups interactius i mostrant-te molt més 

proper amb l’alumne. La Meritxell ens facilita aquestes paraules:  lo important del grup 

interactiu en si, és això, que promoguem la interacció, que promoguem que els nens i 
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nenes s’ajudin  entre ells i així treballes el tema de la solidaritat, el tema que hi hagi 

més aprenentatge, que uns s’ajuden als altres en diferents moments i hi ha millor 

convivència perquè com que el que t’acaben ajudant són nens i nenes que potser 

abans no havien treballat junts o no compartien coses  i d’aquesta manera a l’hora del 

pati s’eviten lluites o baralles perquè dintre de l’aula em estat compartint  aprenentatge 

i ens hem estat ajudant, no? Doncs fora de l’aula també es dona això. I ja no només 

fora de l’aula sinó  també fora de l’escola, perquè trobes desprès que tu vas pel carrer i 

que  doncs això, que et saludes nens i nenes  que potser abans ni et coneixien  i 

d’aqueta manera tu interactues també amb les seves famílies, no? Perquè les famílies 

doncs pregunten, “bueno” i qui és? Doncs és la meva voluntària, la mare del X. Doncs 

com que tens una relació molt diferent amb les persones del barri també. 

Directora. La directora és partidària també que la formació integral és un 

aspecte clau en l’organització en grups interactius. Considera que el fet que els infants 

desenvolupin el seu ensenyament – aprenentatge mitjançant un aprenentatge dialògic 

contribueix d’alguna manera al seu desenvolupament social i afecta de manera 

positiva en la formació integral de l’alumnat. La Teresa apunta a que l’aprenentatge 

dialògic fomenta el respecte a les opinions dels altres, cadascú és lliure d’expressar-se 

i de debatre des del seu punt de vista, així ho fan tant quan debaten diverses formes 

de resoldre una qüestió acadèmica com a les tertúlies o a les assemblees de classe i 

de centre. Evidentment aquesta manera d’educar ha de tenir conseqüències a llarg 

termini formant individus molt més preparats per a conviure en societat, també el fet de 

tenir contacte amb voluntaris de diferents procedències fa als alumnes més tolerants i 

menys propensos a creure en estereotips de raça, sexe, cultura o aparença. Gràcies a 

la participació en el grups interactius els alumnes s’acostumen a no ser tan 

individualistes a pensar en el bé comú de la col·lectivitat i a acceptar al diferent 

Motivació. Els agents entrevistats ens proporcionen arguments on podem observar 

que la motivació és un aspecte clau en l’ensenyament – aprenentatge i que gràcies a 

organitzar l’aula en grups interactius aquesta motivació per part de l’alumnat 

incrementa de manera molt significativa. A l’aprenentatge, la motivació depèn 

inicialment de les necessitats i els impulsos de l’Infant. És molt important l’atenció i el 

esforç social de l’adult, en aquest cas els mestres i els voluntaris que participen en 

aquest procés. Tant el mestre com els voluntaris han de realitzar certes tasques, 

abans, durant i al final, per a que aquesta motivació persisteixi i s’incrementi. 

Famílies. La mare entrevistada és conscient que el seu fill età summament 

content amb la participació en els grups interactius ja que freqüentment fa comentaris 
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on mostra la seva motivació. La Mariona està molt contenta i, així o mostra a 

l’entrevista, perquè el seu fill mante una actitud molt bona i activa envers quan va a 

l’escola i toca fer grups interactius. La Mariona ho expressa d’aquesta  manera: el meu 

fill esta a quart de primària i esta encantat. Ja no és tant quan surt de l’escola sinó 

quan entra. Quan va a l’escola i toca fer grups interactius es mostra súper content. Els 

demes dies esta content també, però ja no manté la sensació aquesta de motivació i 

de màgia que els hi creen els grups interactius.  

Nens/es. Els infants entrevistats són molt sincers. Reconeixen que realment les 

matemàtiques és l’assignatura que menys els hi agrada, no obstant, quan fan 

matemàtiques en els grups interactius aquesta opinió canvia totalment. La Bruna i en 

Pau ho argumenten d’aquesta manera: 

-Bruna: l’assignatura que menys m’agrada és matemàtiques, només m’agrada 

quan fem grups interactius. 

Pau: a mi tampoc m’agraden les matemàtiques, però si són grups interactius si. 

Si fem treballs que hem de fer les activitats nosaltres sols no m’agrada.  

Com podem observar, el fet de treballar mitjançant grups interactius potencia molt més 

la motivació dels alumnes, fins i tot s’aconsegueix que s’enganxin a l’assignatura que 

menys els hi agrada o que més els hi costa.  

Avaluació. Els agents entrevistats apunten a que en tot moment són conscients que 

existeix una avaluació. En aquest cas, quan parlem d’avaluació ens referim als procés 

que s’utilitza per obtenir informació per saber en quin punt es troba l’alumnat. Per tant, 

tal i com diuen els entrevistats, totes les aportacions que es recullen, tant la del mestre, 

com la dels voluntaris i com la dels alumnes, són importants.  

Mestres. La mestra entrevistada ens explica que ella aprofita els grups 

interactius per reforçar el que s’ha fet prèviament a la sessió del grup classe. Per tant, 

pot observar amb més detall a l’hora de fer grups interactius en quin punt es troben els 

alumnes. En cap moment ens explica quins criteris segueix per avaluar als alumnes, 

però hem pogut saber que els grups interactius faciliten l’avaluació, en aquest cas, per 

a la Pilar, la mestra d’anglès. Ens ho argumenta d’aquesta manera: Relaciono 

l’avaluació del grup classe i del grup interactiu. Llavors el que faig és vincular una mica 

el que faig al grup classe amb el que faig als grups interactius. Per a mi els grups 

interactius els tinc plantejats com un reforç del que faig a la classe però d’una manera 

més lúdica.  
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La Pilar, també ens explica que a hores d’ara no pot assegurar que els alumnes degut 

als grups interactius hagin millorat els resultats acadèmics però creu que van per bon 

camí. Ens fa una reflexió: Estic molt contenta de fer grups interactius però el que 

m’agradaria acabar de contrastar és la millora de resultats de l’alumnat. Ara mateix no 

puc saber-ho però si que ho puc intuir. Sé que existeix una millora alhora de parla però 

clar no puc assegurar que sigui degut als grups interactius. Si que és veritat que hi ha 

una molt bona relació i autoestima per part dels infants.  

Nens/es. Els alumnes entrevistats quan parlen de l’avaluació parlen 

positivament. En aquesta escola en concret, normalment, al acabar la sessió de grups 

interactius han de fer una valoració general en grup de com s’han desenvolupat les 

activitats. Quan preguntem als alumnes sobre l’avaluació la primera paraula que els hi 

bé al cap es cohesió, cohesió de grup. La Bruna i en Pau fan reflexions molt bones i 

molt positives envers l’avaluació:  

-Bruna: M’agrada treballar en grups interactius perquè cadascú dóna la seva 

opinió i desprès tots junts, en general, fem el que hem dit, i en els grups 

interactius quan acabem diem si ens hem portat bé, si hem treballat bé, si hem 

treballat junts,... i hi ha un alumne de cada taula que té un... un.... mmm... 

-Pau: un càrrec, i el portaveu al final de la sessió ha de dir si ens hem portat bé, 

i desprès els mestres a vegades ens diuen si hem dit la veritat o si estem dient 

mentides, perquè a vegades em mentit una miqueta.  

Directora. La directora ens proporciona més detalls de les avaluacions i del 

procés que es segueix. Ens explica molt resumidament aquest procés i ens menciona 

l’avaluació que fan els alumnes, l’avaluació dels voluntaris donant, si cal, la seva opinió 

i l’avaluació que finalment fa el mestre. La Teresa ho explica d’aquesta manera: es fa 

una avaluació en el moment d’acabar la sessió on un alumne encarregat de cada taula 

comenta amb sinceritat com ha anat la sessió, si tothom ha treballat, si les feines s’han 

trobat adequades, etc... també els voluntaris donen la seva opinió, més tard el mestre 

repassarà les feines fetes i prendrà nota si creu necessari de dades per fer l’avaluació 

contínua (nombre de faltes als dictats, càlcul, errors més freqüents,...). 
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7. CONCLUSIONS  

Per poder recollir totes les dades i així poder-les analitzar, s’han fet temes d’anàlisi per 

tal de facilitar i estructurar els aspectes que s’han tingut en compte durant la 

investigació. Els conceptes a seguir són els següents: Comunitat d’Aprenentatge, 

acceleració de l’aprenentatge, aprenentatge dialògic, ajuda entre iguals, atenció més 

individualitzada, la funció del mestre i del voluntariat, grups heterogenis, formació 

integral per part de l’alumnat, motivació i avaluació. Aquests es troben desenvolupats a 

continuació.  

Com s’ha constat a la recollida de dades existeixen grans corroboracions entre la 

teoria i la pràctica. Diversos autors, entre ells Flecha (1997), Racionero (1997) i Elboj 

(2002) fan una definició de les comunitats d’aprenentatge que s’aproxima totalment al 

que s’ha recollit durant la realització de recollida de dades d’aquesta investigació. 

Gràcies a les explicacions que ens han proporcionat els entrevistats arribem a la 

conclusió que, concretament a l’escola Els Barrufets, segueix tots els criteris per 

considerar-se una Comunitat d’Aprenentatge. Degut a les dades recollides i a 

l’observació directe que he pogut fer a l’escola considero que l’escola Els Barrufets es 

tracta d’una Comunitat d’aprenentatge ja que els seus principis són establir el màxim 

de vincles possibles entre els infants i esdevenir un aprenentatge basat en 

l’aprenentatge dialògic. D’altra banda, la Directora del centre, durant la seva entrevista 

ens parla de les fases que van seguir per poder transformar-se en una comunitat 

d’aprenentatge i les fases s’ajusten amb el que apunta Flecha (2008), Elboj, 

Puigdellíbol, Soler i Valls (2002) on s’observa que per esdevenir una comunitat 

d’aprenentatge han de passar per aquestes fases: sensibilització, presa de decisions, 

somni, selecció de prioritats i planificació. La Teresa ens explica principalment que per 

poder fer aquesta transformació es van reunir les persones que formen la plantilla de 

docents i d’equip directiu per tal de poder arribar tots plegats a una conclusió conjunta i 

així esdevenir l’escola Els Barrufets com una comunicat d’aprenentatge.   

Un altre concepte rellevant en aquesta investigació a estat l’acceleració de 

l’aprenentatge en els grups interactius. En aquesta investigació s’observa la 

importància de l’acceleració d’aprenentatge tal i com es recull a les bases teòriques de 

les Comunitats d’Aprenentatge amb les experiències de School Development Program 

(Programa de Desenvolupament Escolar) de la Yale University (Comer, 1996), 

Success for All (Èxit per a tots), de la Johns Hopkins University (Slavin, 1996) i 

Accelerated Schools (Escoles Accelerades), de la Stanford University (Levin, 1987). En 

la recerca bibliogràfica trobem que és cert que a partir dels resultats que 

s’aconsegueixen treballant mitjançant grups interactius l’ensenyament – aprenentatge 

on participen els alumnes s’esdevé un aprenentatge molt significatiu i productiu. Aquí 
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és quan entra en joc l’aprenentatge dialògic i l’ajuda entre iguals, dels quals molts 

autors en parlen. Elboj (2002) argumenta que les interaccions comunicatives són un 

bon mitjà per a l’aprenentatge i el desenvolupament, on els integrants s’ajuden entre 

ells i aprenen els uns dels altres. Les investigacions científiques, segons Oliver i Gatt 

(2010), “han demostrat que aquesta situació d’èxit afavoreix la superació del fracàs 

escolar i, alhora, ajuda a solucionar problemes de convivència” (p.4). D’altra banda, els 

agents entrevistats també fan aportacions molt interessants al respecte. La voluntària 

entrevistada, la Meritxell, en un dels seus arguments ens explica els beneficis que 

comporta el fet d’impartir l’educació mitjançant l’aprenentatge dialògic la qual cosa 

suposa una acceleració de l’aprenentatge i l’ajuda entre iguals. Ells ho explica així: 

d’aquesta manera aprens a aprendre, aprens a compartir,  aprens a aprendre amb els 

altres a veure que existeixen diferents punts de vista  i que podem arribar a la mateixa 

solució però de diferents formes i que també estarà bé. L’objectiu principal és que jo ho 

sàpiga fer però que tots els meus companys també ho sàpiguen fer. També ho podem 

consolidar amb l’explicació que ens fa la Pilar, la mestra, que ens diu: que aprenguin a 

compartir i a explicar les coses perquè quan ells estan amb aquest aprenentatge 

dialògic el que estan fent és: el nen que ja jo sap i ho té interioritzat alhora que està 

explicant a un altre també acaba de redescobrir. S’estableix un feedback d’intercanvi 

de coneixements i s’aconsegueixen uns millors resultats, en general. Gràcies a 

aquesta interactivitat sorgeix aquest aprenentatge dialògic. Com podem comprovar, 

Jerome Bruner ens fa una explicació del que comporta treballar mitjançant 

l’aprenentatge dialògic i com hem pogut comprovar els entrevistats estan en lo cert 

quan ens parlen sobre aquest tipus d’aprenentatge. Defensen el fet d’impartir 

l’educació mitjançant un aprenentatge on el fil conductor sigui les interaccions i la base 

es construeixi a partir de l’ajuda entre iguals.  

Un altre concepte que clau en aquesta investigació ha estat comprovar i verificar quins 

són els papers que desenvolupen les persones que intervenen en l’aprenentatge, és a 

dir, quina funció desenvolupa el mestre o la mestra i quina funció desenvolupen els 

voluntaris que entren a l’aula. Martín i Cabré (2011) indiquen que el voluntariat que 

entra a les aules suposa un suport extra i té encomanada la funció de promoure la 

interacció dels estudiants per a que resolguin les activitats proposades de manera 

conjunta. D’altra banda, apunta a que, no obstant l’existència del voluntariat a les 

aules, també existeix la figura del personal docent que s’encarrega de la gestió, 

dinamització i organització de l’aula. Pel que hem pogut investigar amb les entrevistes 

realitzades i amb l’observació directa en grups interactius, s’arriba a la conclusió que el 

paper del voluntariat encaixa totalment amb el que ens explica Bruner, ja que la seva 
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funció principal és promoure la participació i la interacció dels alumnes i, pel que fa al 

mestre, s’encarrega d’organitzar l’aula, d’organitzar els grups i de preparar totes les 

sessions, amb les seves activitats programades i amb el material que es necessiti per 

poder-les dur a terme. A més, és cert que durant les observacions directes que vaig 

realitzar també he pogut observar que quan existeix una manca de voluntariat és el 

mestre qui substitueix aquesta vacant i qui, a part de dinamitzar tot el grup classe, fa 

de voluntari en aquella sessió en concret agafant també el paper de voluntari amb les 

seves funcions corresponents.  

Gràcies a els diferents funcions que s’esdevenen en els grups interactius podem parlar 

de l’atenció més individualitzada que reben els alumnes. La Pilar, la mestre de l’escola 

Els Barrufets, comenta que el fet d’organitzar l’aula en grups interactius et permet 

mantenir un contacte molt més proper amb l’alumnat i per tant, ajustar-te al màxim a 

les seves necessitats. Per tant, degut a aquesta manera d’impartir l’educació 

aconseguim que les ajudes que puguin proporcionar els voluntaris i/o el docent siguin 

ajudes molt més ajustades i així poder potenciar un aprenentatge més significatiu. 

Elboj (2002) fa referència a l’organització de les aules en les sessions de Grups 

Interactius. Tal i com he pogut observar, l’aula s’organitza en petits grups heterogenis 

tant per nivells, aprenentatge, cultura, gènere, etc. La Pilar, la mestra entrevistada, ens 

comenta que ella alhora de fer les agrupacions en anglès aprofita per poder fer 

agrupacions, sobretot, per nivells, és a dir, aprofita per barrejar nens amb diferents 

nivells d’aprenentatge. Aquest aspecte és un punt a destacar ja que com més 

heterogènies siguin les interaccions produïdes al voltant d’un infant, més enriquidores 

esdevindran per al seu aprenentatge. Aquestes interaccions són produïdes durant les 

sessions de grups interactius, per tant, és important potenciar aquestes sessions el 

màxim possible. En aquesta escola, en concret, acostumen a fer dues sessions de 

grups interactius a la setmana. La durada d’aquestes sol ser d’una hora i mitja i la 

dinàmica d’aquestes activitats consisteix en la rotació dels alumnes entre diferents 

activitats d’aprenentatge dinamitzades per un adult, la durada de les quals es de vint 

minuts cada una. Tal i com he pogut observar en aquesta escola, aquesta dinàmica es 

compleix amb rigorositat, ja que tots els agents implicats s’organitzen per dur l’activitat 

dins de l’interval de temps programat (vint minuts aproximadament) i tots els grups 

estan organitzats tenint en compte el grau d’aprenentatge, la cultura, el gènere, etc. 

Un altre punt important a destacar, tal i com diu Elboj (2002), és la cohesió de grup que 

afavoreix la convivència dels nenes que potencien un aprenentatge dialògic. Tal i com 

s’ha observat en les entrevistes, el fet de impartir l’educació mitjançant l’aprenentatge 
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dialògic afavoreix la convivència i la cohesió del grup classe. Es poden aprofitar els 

grups interactius per crear nous diàlegs entre els alumnes i fer que els nens i nenes 

que no tenen gaire relació amb uns alumnes en concret de la classe aprofitin aquells 

moments per compartir aprenentatges i per creuar diàlegs que potser sense crear 

aquests moments de grups interactius mai existirien. És per aquest motiu que els 

alumnes mostren actituds més properes amb tots els estudiants del centre i els 

comportaments i relacions amb els companys són molt més enriquidores. D’aquesta 

manera també s’eviten baralles a l’hora del pati i enfrontaments desafortunats. Per 

tant, entre tots creem un bo clima de treball de i de lleure. D’altra banda, els dos infants 

entrevistats, mostren gratificació al veure que la seva ajuda pot ajudar als seus 

companys alhora de fer les activitats proposades. He pogut observar que estant molt 

contents i, sobretot, he pogut percebre tal i com ho explicaven que aquest sentiment 

es de debò. De la mateixa manera, agraeixen molt l’ajuda proporcionada pels seus 

companys i tenen molt present el fet de fer “pinya” entre tots per així poder-se ajudar i 

per poder fer bones feina entre tots plegats i obtenir bons resultats.  

La part, pot ser, més enrevessada de tot plegat és l’avaluació dels alumnes en els 

grups interactius. Per poder avaluar als infants és importantissim la col·laboració de 

totes aquelles persones que han estat presents durant el desenvolupament de les 

activitats de grups interactius. Pel que he pogut observar, es fan diverses avaluacions. 

Per una banda, al acabar la sessió de grups interactius es fa una avaluació conjunta 

dels membres implicats en el subgrup, és a dir, és fa una avaluació entre els 

companys. Es reparteix una fitxa amb uns indicadors individuals i generals on els 

alumnes amb una creu han de marcar el grau d’assoliment dels diversos indicadors 

segons hagi anat l’activitat. Apareixen indicadors individuals, com per exemple: he 

ajudat als meus companys?, he participat oralment sempre que he pogut?, també 

apareixen indicadors generals, com ara: entre tots hem resolt l’activitat?, ens hem 

ajudat els uns als altres?, han hagut conflictes entre companys?, etc. A més, a cada 

grup hi ha un encarregat de fer de portaveu del grup i desprès de fer aquesta 

avaluació individual es fa oralment una avaluació conjunta on tots plegats expliquen 

com ha anat la sessió. Aquest portaveu s’encarrega de comunicar el que han estat 

parlant. A les entrevistes la Teresa ens explica com s’ha de portar a terme l’avaluació i 

com poder observar ha d’existir aquesta col·laboració entre tots per poder tirar 

endavant l’avaluació dels infants. Ells ens diu que a part de fer aquesta avaluació on 

els alumnes comentem amb sinceritat com ha ant la sessió també han d’intervenir els 

voluntaris per donar la seva opinió al respecte per així, més tard, el mestre tutor poder 

fel l’avaluació continua de tot plegat. És evident que és un procés continu a seguir. 



 
39 

Així doncs, podríem dir que l’organització d’aula en grups interactius s’emmarca dins 

d’una bona actuació d’èxit de les Comunitats d’Aprenentatge ja que està basada en 

l’aprenentatge dialògic el qual potencia la motivació i la millora del rendiment acadèmic 

dels infants. Per tant, podríem definir aquesta organització d’aula com un procés 

educatiu, permanent i continu que contribueix en el desenvolupament emocional i 

cognitiu dels alumnes. Durant la realització de les entrevistes, he pogut observar que 

els infants manifesten sentiment d’alegria i motivació en relació a les sessions de 

grups interactius, ja que demanen que els hi agradaria que apliquessin més sessions. 

Aquest fet mostra que les sessions de grups interactius són una eina que fa viure 

quelcom especials en els infants. 

Per concloure, dir que aquesta investigació ha contribuït a evidenciar que dins del 

marc escolar, a part de treballar els continguts curriculars que pertoquen, també és 

important entendre que el fet de treballar mitjançant els grups interactius contribueix en 

el desenvolupament de l’educació emocional dels infants i, així, potenciar un bon 

desenvolupament afectiu i socials entre els alumnes, fet que també repercuteix en la 

millora dels resultats acadèmics. 

8. LIMITACIONS 

Després d’haver realitzat aquesta investigació trobo que no he pogut fer tot el que 

m’hagués agradat. Quan vaig començar a fer el treball em vaig plantejar com 

l’estructuraria i quina metodologia seguiria, a la vegada, vaig buscar centres a on 

poder fer observacions i així poder sentir-me com a un membre més dins del context 

del tema a investigar. Un cop acabat t’adones que per manca de temps, en el meu cas, 

no has pogut realitzar tot el que tenies pensat. La meva investigació trobo que és molt 

escassa a nivell d’entrevistes. M’hagués agradat poder entrevistar a més infants i a 

més familiars per poder tenir més evidencies sobre el tema. A la vegada, m’hagués 

agradat poder observar durant més dies sessions de grups interactius per poder 

contrastar i analitzar si realment l’organització que han de seguir s’adequa amb la 

teoria.  

Trobo molt a faltar haver parlat amb més professionals que en saben del tema. Una 

font d’informació més pròxima ha estat la directora del centre i la mestra entrevistada, 

no obstant si hagués pogut parlar amb més professors hauria pogut extreure més 

informació i altres punts de vista que hem podrien haver ajudat a la realització i a la 

recerca de dades d’aquesta investigació.  
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Annex 1: Model d’entrevista a un familiar del centre 

 

Per saber-ne més… 

- Què en saps de les comunitats d’aprenentatge?  

- Creus que es una bona metodologia? Per què?  

- Per què va decidir apuntar a l’Infant a aquesta escola?. 

- Recomanaria a altres família que apuntessin als seus fills a aquesta escola? 

Per què?  

 

Grups interactius: 

- Estàs al corrent de les activitats que es duen a terme en els grups interactius? 

Que li semblen?  

- Consideres que la participació de l’Infant en grups interactius contribueix a la 

seva formació integral com a persona? En quins aspectes?  

- El seu fill li explica el que fan a les sessions de grups interactius?  

- Penses que li agrada treballar d’aquesta manera? Està content, motivat?  

- Quina sensació et transmet el teu fill/a quan surt de les classes organitzades en 

grups interactius? I quan surt de les classes on només intervé el mestre i estan 

asseguts com a grup classe?  
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Annex 2: Model d’entrevista a una mestra del centre 

 

Preguntes introductòries: 

- En què consisteix treballar mitjançant grups interactius?  

- Quin és l’objectiu principal d’aquesta metodologia?  

- Pel que fa als infants, consideres que el fet de treballar mitjançant 

l’aprenentatge dialògic contribueix en alguna cosa al desenvolupament de la 

societat? En què?  

- Quines diferències consideres que hi ha entre el fet d’impartir l’educació 

mitjançant la mestra com a única persona que intervé en el grup classe i 

l’educació en comunitats d’aprenentatge? Quins beneficis consideres que hi 

ha? Quines mancances?  

 

Voluntaris VS mestres: 

- Quin rol desenvolupen els voluntaris durant la sessió? I els mestres?  

 

Organització dels grups: 

- Seguiu algun criteri per escollir als mestres que formaran part dels grups 

interactius? Explica’m...  

- Cada quan els alumnes canvien de grup?  

- En quines assignatures es fa grups interactius?:  

 

Activitats i material: 

- Quin material s’utilitza (fitxes, jocs, ordinadors, ...) ?  

 

Avaluació: 

- Com s’avalua?  
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Annex 3: Model d’entrevista a la directora de l’escola 

 

Preguntes introductòries: 

- En què consisteix treballar mitjançant grups interactius? 

- Quin és l’objectiu principal d’aquesta metodologia? 

- Des de quan sou una Comunitat d’Aprenentatge? 

- Què ha de fer una escola per transformar-se en Comunitat d’Aprenentatge?  

- Pel que fa als infants, consideres que el fet de treballar mitjançant 

l’aprenentatge dialògic contribueix en alguna cosa al desenvolupament de la 

societat? En què?  

- Consideres que la participació de l’Infant durant les sessions de grups 

interactius contribueix a la seva formació integral com a persona? En quins 

aspectes? 

- Quines diferències consideres que hi ha entre el fet d’impartir l’educació 

mitjançant la mestra com a única persona que intervé en el grup classe i 

l’educació en comunitats d’aprenentatge? Quins beneficis consideres que hi ha? 

Quines mancances?  

Voluntaris: 

- Com es decideix quines persones fan de voluntari en un grup interactiu?  

- Els voluntaris que entren a l’aula reben algun curs i/o formació prèvia? 

- Quin rol desenvolupen els voluntaris durant la sessió? 

 

Organització dels grups: 

- Seguiu algun criteri per escollir als mestres que formaran part dels grups 

interactius? Explica’m... 

- Quin criteri segueixen els mestres per organitzar els grups?  

- Cada quan els alumnes canvien de grup? 

- Amb quina freqüència es fan els grups interactius (durant la setmana, al 

mes,...)? 

Activitats i material: 

- Quin rol desenvolupa el mestre durant la sessió? 

- Utilitzeu llibres quan feu grups interactius? I en les altres assignatures? 

- Quin material s’utilitza (fitxes, jocs, ordinadors, ...) ? 

- Com s’avalua? 
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Annex 4: Model d’entrevista a una voluntària de l’escola 

 

Per saber-ne més… 

- Què és el que t’ha fet fer-te voluntari dels grups interactius?  

- Com vas conèixer l’existència de les comunitats d’aprenentatge? 

- Per què de voluntari en aquesta escola? Has estat en altres?  

- Has rebut alguna formació per poder fer de voluntari? –en cas que si: a on t’has 

format com a voluntari?  

 

A dins l’aula: 

- Els voluntaris que compateixen amb tu l’aula, normalment són voluntaris 

esporàdics o són els voluntaris amb els quals et trobes sempre que vas al grup 

classe?  

- Normalment, els voluntaris que entren a l’aula son familiars dels nens, amics, 

coneguts o són persones externes al centre?  

- Quin és el teu rol dins d’una aula?  

- Què és el que trobes més difícil quan participes com a voluntari en grups 

interactius?  

- Penses que el fet de treballar mitjançant grups interactius afavoreix 

l’aprenentatge dels alumnes? En quins aspectes?  

- Quan et reuneixes amb el mestre abans d’entrar a l’aula, com t’ho explica? Què 

feu?  

- Quants voluntaris entren a l’aula durant una sessió?  
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Annex 5: Entrevista a dos alumnes de sisè de primària 

 

Preguntes introductòries: 

- T’agrada anar a l’escola? Us ho passeu bé? 

- Has anat sempre a la mateixa escola? 

- T’ho passes bé amb els teus companys? 

- Quina és l’assignatura que més t’agrada i quina és la que t’agrada menys? Per 

què? 

  

Voluntaris: 

- Ve gent de fora de l’escola que no són mestres? Qui ve? Què fan aquestes 

persones? 

- Ha vingut algun familiar/amic teu a classe com a voluntari? 

- T’agrada que entri a classe gent externa a l’escola? Per què? 

Organització dels grups: 

- T’agrada treballar en grups interactius?  

- Per què t’agrada?  

- Recordes alguna situació en que t’hagin ajudat els teus companys? 

     -   I què us hagin ajudat a vosaltres? Com us heu sentit? 

      -  Aneu canviant de grup? Cada quan canvieu de grup? 

Activitats i material: 

- Què feu als grups interactius? 

- Utilitzeu llibres quan feu grups interactius?  

- I en les altres  assignatures també treballeu així? 

- Quines activitats feu? Quines activitats t’agraden més?   

       -  Quines t’agraden menys? 
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ANNEX 6: Entrevista realitzada  a un familiar del centre 

 

Per saber-ne més… 

- Què en saps de les comunitats d’aprenentatge? sé el que ens van explicar 

fa un parell d’anys. Es va fer una assemblea per informar en què consisteixen 

els grups interactius. 

- Creus que es una bona metodologia? Per què? Si. Perquè el fet que 

treballin en grups reduïts fa que puguin fer coses més concretes i així pots tenir 

una proximitat amb els alumnes i això afavoreix l’aprenentatge i això 

complementa el grup classe. D’altre banda, entre ells s’ajuden i això és un 

tema de superació d’ells mateixos.  

- Per què va decidir apuntar a l’Infant a aquesta escola? Per proximitat a 

l’escola, quan els vaig apuntar encara no es portava a terme els G.I i ara penso 

que es un extra en positiu. 

- Recomanaria a altres família que apuntessin als seus fills a aquesta 

escola? Per què? I tant! Penso que el fet de treballar en grups interactius 

potencia molt més l’aprenentatge dels infants i com a mares que som 

recomano totalment que apuntin als seus fills a aquesta escola. L’aprenentatge 

és més individualitzat i s’ajusten mes a les necessitats de cada nen.  

 

Grups interactius: 

- Estàs al corrent de les activitats que es duen a terme en els grups 

interactius? Que li semblen? Si, penso que esta ben organitzat i cada X 

temps canvien de grup. 

- Consideres que la participació de l’Infant en grups interactius contribueix 

a la seva formació integral com a persona? En quins aspectes? De 

diferents maneres perquè per exemple l’any passat no vaig ser voluntària però 

fa dos anys sí. Vaig estar a sisè, i es molt “xulo” perquè desprès quan vas pel 

carrer els nens et saluden i fa molta gràcia, coneixes a altres “mamàs” i es un 

altre tipus de relació perquè els nenes potser et veuen ala porta de l’escola 

però passes desapercebuda, però d’aquesta manera quan et veuen fora de 

l’escola ja et saluden i ja crees una altre tipus de relació. 

- El seu fill li explica el que fan a les sessions de grups interactius? Si, a 

més ara soc voluntària i estic a la seva classe, per tant parlem del que hem 

treballat i fem. 
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- Penses que li agrada treballar d’aquesta manera? Està content, motivat? 

molt 

- Quina sensació et transmet el teu fill/a quan surt de les classes 

organitzades en grups interactius? I quan surt de les classes on només 

intervé el mestre i estan asseguts com a grup classe? El meu fill esta a 4t i 

esta encantat. Ja no es tant quan surt sinó quan entra. Quan va a l’escola i toca 

G.I esta súper content. Els demes dies esta content però ja no te la sensació 

aquesta de motivació i de màgia que els hi creen els GI. 
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ANNEX 7 : Entrevista realitzada a una mestra del centre 

 

Preguntes introductòries: 

- En què consisteix treballar mitjançant grups interactius? Treballar en grups 

interactius per a l’aula d’angles es treballar de la mateixa manera que 

habitualment treballem, perquè ja treballem en grups reduïts i heterogenis a les 

classes de grup sencer, però potser el que s’incrementa es l’interactivitat. El fet 

que hi hagi diferents rols i que hi haig una persona que contribueixi en aquesta 

participació fa que millori l’aprenentatge. 

- Quin és l’objectiu principal d’aquesta metodologia? El treball col·laboratiu i 

el treball cooperatiu. Que aprenguin realment a compartir i a explicar les coses 

perquè quan ells estan amb aquest aprenentatge dialògic el que estan fent és: 

el que ja s’ho sap i ho te interioritzat alhora que està explicant a un altre també 

acaba de redescobrir, hi ha un feedback.  

- Pel que fa als infants, consideres que el fet de treballar mitjançant 

l’aprenentatge dialògic contribueix en alguna cosa al desenvolupament de 

la societat? En què? Desenvolupen mes competències perquè el alumes que 

son mes tímids, entre iguals, doncs ells s’ajuden i això ajuda a incrementar una 

miqueta l’autoestima d’aquests.  

- Quines diferències consideres que hi ha entre el fet d’impartir l’educació 

mitjançant la mestra com a única persona que intervé en el grup classe i 

l’educació en comunitats d’aprenentatge? Quins beneficis consideres que 

hi ha? Quines mancances? Beneficis: com els grups són més reduïts la 

supervisió d’aquell alumnat, l’atenció individualitzada és mes gran. Quan tens 

una classe de 26 alumnes evidentment vas controlant però no de la mateixa 

manera.  

 

Voluntaris VS mestres: 

- Quin rol desenvolupen els voluntaris durant la sessió? I els mestres? Rol 

del mestre: el mestre prèviament a impartit els continguts i l’alumnat el que està 

fent és treballar de manera autònoma. El mestre prèviament ha hagut de fer la 

impartició d’aquests continguts i mirar quin és el punt de partida per, d’aquesta 

manera, preparar les activitats. Rol voluntari: vigilar que tot l’alumnat esta 

participant de la mateixa manera i que tots diuen la seva arribant a un acord 

comú.  
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Organització dels grups: 

- Seguiu algun criteri per escollir als mestres que formaran part dels grups 

interactius? Explica’m... Grups heterogenis. Es divideixen els grups amb 

alumnes que tiren més entre cometes i alumnes que es hi costa més, segons 

les necessitats de l’alumnat. 

- Cada quan els alumnes canvien de grup? Normalment són grups fixes i 

duren tot l’any igualment, pot haver qualsevol canvi en qualsevol moment 

segons les necessitats de cada alumne. A primer de primària, que és quan es 

comença a treballar en grups interactius, si que hi ha mes canvis perquè 

encara no saps com tiraran els alumnes.  

- Assignatures: matemàtiques, català i angles. Es fa un grup interactiu a la 

setmana (o mates o català) es va alternen, una setmana mates i una altre 

català. En angles, es fa mig grup fa G.I una setmana i l’altre mig grup la 

següent setmana. Els nens que no els hi toca anglès aprofiten per anar a l’aula 

d’informàtica i fan altres tasques. 

Activitats i material: 

- Quin material s’utilitza (fitxes, jocs, ordinadors, ...) ? És una feinada. En 

angles concretament vaig decidir no utilitzar llibres i utilitzar jocs i aprofitar els 

grups interactius per fer mes speakings. Això si com el primer anys vam tenir 

moltes queixes dels pares perquè no portaven els llibres d’anglès fets doncs 

vaig decidir anar alternen i per tant hi ha dies que fem llibre.  

 

Avaluació: 

- Com s’avalua? Relaciono l’avaluació del grups classe i del GI. Llavors el que 

faig es vincular una mica el que faig al grup classe amb el que faig als GI. Per 

mi els GI els tinc plantejats com un reforç del que faig a la classe però d’una 

manera mes lúdica.  

 

Estic contenta de fer GI però el que m’agradaria acabar de contrastar és la millora de 

resultats de l’alumnat,. Ara mateix no ho puc saber però si que ho puc intuir. Sé que 

existeix una millora alhora de parla però clar no ho puc assegurar que sigui degut als 

GI. Si que és veritat que hi ha una molt bona relació i autoestima per part dels infants.  
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ANNEX 8: Entrevista realitzada a la directora de l’escola 

 

Preguntes introductòries: 

- En què consisteix treballar mitjançant grups interactius? 

La organització de la classe canvia, els alumnes estan asseguts en quatre 

grups heterogenis, al davant de cada un dels grups hi ha un voluntari que 

s’encarrega de dinamitzar el grup per tal de què s’ajudin i es corregeixin entre 

ells, no ha d’explicar la matèria a no ser que sigui estrictament necessari,  

durant la sessió de GI que acostuma a durar dues hores els alumnes han de 

desenvolupar quatre tasques diferents que es van canviant cada mitja hora, 

l’èxit de la sessió s’aconsegueix quan tots els alumnes  han pogut realitzar 

totes les tasques i s’han ajudat. 

- Quin és l’objectiu principal d’aquesta metodologia? 

l’objectiu és doble per una banda optimitzar el temps ja que no val a badar ja 

que hi ha un temps marcat per fer la feina i per una altra banda aconseguir que 

els alumnes més avantatjats consolidin els seus coneixements explicant als 

altres i els menys avantatjats comprenguin conceptes quan qui els explica és 

un igual, es pretén tant millorar l’èxit educatiu com la cohesió del grup. 

- Des de quan sou una Comunitat d’Aprenentatge? 

Van iniciar el nostre camí com a Comunitat al gener del 2013 

- Què ha de fer una escola per transformar-se en Comunitat 

d’Aprenentatge?  

Primer de tot el Claustre ha de realitzar una formació que li permeti conèixer bé 

el projecte per poder prendre la decisió de transformar-se en comunitat, més 

tard cal convocar a tota la comunitat que envolta al centre: familiars, entitats del 

barri, veïns... per a donar a conèixer la seva decisió i demanar permís i 

col·laboració a les famílies. Més tard cal comunicar-ho al Consell Escolar i 

presentar l’acta de la sessió al departament d’Educació. A partir d’aquí cal 

començar l’etapa dels somnis on cada membre de la comunitat ha d’expressar 

els seus desitjos per una escola millor i començar a formar les comissions que 

han de treballar per a aconseguir-ho 

- Pel que fa als infants, consideres que el fet de treballar mitjançant 

l’aprenentatge dialògic contribueix en alguna cosa al desenvolupament de 

la societat? En què?  

L’aprenentatge dialògic fomenta el respecte a les opinions dels altres, cadascú 

és lliure d’expressar-se i de debatre des del seu punt de vista, així ho fan tant 

quan debaten diverses formes de resoldre una qüestió acadèmica com a les 
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tertúlies o a les assemblees de classe i de centre. Evidentment aquesta 

manera d’educar ha de tenir conseqüències a llarg termini formant individus 

molt més preparats per a conviure en societat, també el fet de tenir contacte 

amb voluntaris de diferents procedències fa als alumnes més tolerants i menys 

propensos a creure en estereotips de raça, sexe, cultura o aparença. 

- Consideres que la participació de l’Infant durant les sessions de grups 

interactius contribueix a la seva formació integral com a persona? En 

quins aspectes? 

Els alumnes s’acostumen a no ser tan individualistes a pensar en el bé comú 

de la col·lectivitat i a acceptar al diferent 

- Quines diferències consideres que hi ha entre el fet d’impartir l’educació 

mitjançant la mestra com a única persona que intervé en el grup classe i 

l’educació en comunitats d’aprenentatge? Quins beneficis consideres que 

hi ha? Quines mancances?  

La transmissió del coneixement es continua fent mitjançant la figura del 

mestre/a, tant en les sessions on explica com en les sessions en les que es 

desenvolupen projectes de treball on són els alumnes els que aporten els 

coneixements, com he dit anteriorment, la participació de la comunitat que 

envolta a l’Infant (veïns, familiars, estudiants.....) dóna una formació de caire 

més humà, l’alumne aprèn a conviure, a respectar les normes, a ser tolerant, a 

ajudar als altres... i al seu voltant hi ha un seguit de persones que el coneixen 

quan surt de classe i que es preocupen per ell, tots ells li aportaran maneres 

diferents de viure la vida i punts de vista diferents i amb la suma de tot s’anirà 

formant com a individu, sentirà empatia cap a altres que ni tan sols hagués 

conegut amb un mètode de treball més tradicional.  

 

Voluntaris: 

- Com es decideix quines persones fan de voluntari en un grup interactiu?  

A inici de curs s’acostuma a fer una crida entre els alumnes de les universitats, 

familiars, entitats del barri per a recordar que tornem a estar en marxa, alguns 

voluntaris estan amb nosaltres des del primer curs i a vegades són ells 

mateixos els que ens proporcionen altres coneguts. També estem presents a 

xarxes socials de voluntariat. Quan una persona manifesta en seu interès, 

l’adrecem a un link que està penjat a la pàgina web del centre on escriu la seva 

disponibilitat horària a partir d’aquí se li adjudica una de les possibles formes de 

participació i es manté una entrevista per explicar-li quin ha de ser el seu paper. 
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A vegades el procés és invers i el possible voluntari demana una entrevista per 

a conèixer el projecte i a partir d’aquí s’adhereix o no. En principi no hi ha un 

perfil del “perfecte” voluntari ja que tothom pot fer una o una altra tasca, quan 

comencen es mira que estigui supervisat per un mestre o per un voluntari amb 

més experiència 

- Els voluntaris que entren a l’aula reben algun curs i/o formació prèvia? 

Se’ls explica el projecte i quina seria la seva tasca. Normalment la gent que es 

posa amb contacte amb nosaltres ja té algun tipus de coneixement del projecte 

per lectures, classes, per ser familiar o per conèixer l’escola d’adults de la 

verneda que és la comunitat més antiga. 

- Quin rol desenvolupen els voluntaris durant la sessió? 

El millor voluntari és el que sap dinamitzar, el que fa que participi tothom, el que 

fa parlar a l’alumne tímid i fa que no s’avorreixi el que treballa ràpid, el que sap 

crear dubtes o temes de debat entre els alumnes... 

 

Organització dels grups: 

- Seguiu algun criteri per escollir als mestres que formaran part dels grups 

interactius? Explica’m... 

No hi ha cap criteri perquè tot el claustre participa, així ho vam decidir al gener 

del 2013 

- Quin criteri segueixen els mestres per organitzar els grups?  

Tenim estipulades les tasques a fer tant en català (dictat, comprensió escrita, 

ortografia-gramàtica, expressió escrita)  com en matemàtiques (càlcul, 

problemes, geometria, lògica) 

- Cada quan els alumnes canvien de grup? 

Els alumnes no canvien de grup, el que canvia cada mitja hora és la feina a fer.  

- Amb quina freqüència es fan els grups interactius (durant la setmana, al 

mes,...)? 

Fem grups tant de català com de matemàtiques un cop a la setmana i alguns 

nivells fan també d’anglès. 

 

Activitats i material: 

- Quin rol desenvolupa el mestre durant la sessió? 

Si tenim suficients voluntaris (4) el mestre va passant per les taules controlant, 

suggerint i observant com es desenvolupa la sessió, si no hi ha prous o la tasca 

a fer requereix especial atenció, el mestre ocupa el lloc com un voluntari més. 
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- Utilitzeu llibres quan feu grups interactius? I en les altres assignatures? 

El fet de fer servir els llibres no és important quan es fan grups, pot haver 

sessions en les que es facin servir i altres en les que no. 

- Quin material s’utilitza (fitxes, jocs, ordinadors, ...) ? 

Depèn del que vulgui treballar el mestre pot utilitzar un material manipulatiu o 

no, pot utilitzar ordinadors portàtils, fitxes o fer el llibre de text 

 

Avaluació: 

- Com s’avalua? 

Es fa una avaluació en el moment d’acabar la sessió on un alumne encarregat 

de cada taula comenta amb sinceritat com ha anat la sessió, si tothom ha 

treballat, si les feines s’han trobat adequades, etc... també els voluntaris donen 

la seva opinió, més tard el mestre repassarà les feines fetes i prendrà nota si 

creu necessari de dades per fer l’avaluació contínua (nombre de faltes als 

dictats, càlcul, errors més freqüents.....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
56 

ANNEX 9: Entrevista realitzada a una voluntària de l’escola 

 

Per saber-ne més… 

- Què és el que t’ha fet fer-te voluntari dels grups interactius? Doncs el que 

m’ha fet fer-me voluntària és que ja coneixia una miqueta aquesta dinàmica 

perquè ja havia estat voluntària en altres escoles que treballen mitjançant les 

comunitats d’aprenentatge i vaig pensar que una bona forma de participar en 

l’educació dels nenes i de les nenes. 

- Com vas conèixer l’existència de les comunitats d’aprenentatge? Perquè 

vaig estudiar pedagogia, un professor de Sociologia, Ramon Flecha, ens va 

explicar que s’estava fent el tema de les Comunitats d’Aprenntatge i llavors un 

estiu quan estava fent tercer vaig anar de voluntària a una escola a fer reforç 

escolar a unes nenes en un barri marginal que es troba al costat de Barcelona. 

- Per què de voluntari en aquesta escola? Has estat en altres? He estat 

voluntària en escoles d’Educació Infantil i Primària i en escoles d’adults. La 

veritat, no és que hagi estat moltes vegades com a voluntària, però si que 

“bastantes”.  

- Has rebut alguna formació per poder fer de voluntari? –en cas que si: a on 

t’has format com a voluntari? Emmm.. si. Jo crec que és important que ens 

fessin formació a les persones que som voluntàries perquè una cosa que és 

molt important en els GI es que quan som voluntaris no som les persones 

expertes de l’aula sinó que som persones que gracies al nostre coneixement de 

la vida, de lo quotidià, de les nostres feines, del que som, si com mares o si 

som estudiants, o si som joves, el que sigui en cada moment doncs que és el 

que nosaltres podem contribuir en aquell moment amb aquells nens i nenes de 

l’aula en poder-los ajudar en el seu procés d’aprenentatge. Bàsicament, la 

formació jo crec que és molt important perquè a part d’explicar-nos les bases 

teòriques de com funcionen les comunitats d’aprenentatge  lo important del GI 

en si,  és això  que promoguem la interacció, que promoguem que els nens i 

nenes s’ajudin  entre ells i així treballes el tema de la solidaritat, el tema que hi 

hagi més aprenentatge, que uns s’ajuden als altres en diferents moments i hi 

ha millor convivència perquè com que el que t’acaben ajudant són nens i nenes 

que potser abans  no havien treballat junts o no compartien coses  i d’aquesta 

manera a l’hora del pati s’eviten lluites o baralles perquè dintre de l’aula em 

estat compartint  aprenentatge i ens hem estat ajudant, no? Doncs fora de 

l’aula també es dona això. I ja no només fora de l’aula sinó  també fora de 

l’escola, perquè trobes desprès que tu vas pel carrer i que  doncs això, que et 
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saludes nens i nenes  que potser abans ni et coneixien  i d’aqueta manera tu 

interactues també  amb les seves famílies, no? Perquè  les famílies doncs 

preguntes, “bueno” i qui és? Doncs és la meva voluntària, la mare del X... 

Doncs com que tens una relació molt diferents  amb les persones del barri 

també. 

 

A dins l’aula: 

- Els voluntaris que compateixen amb tu l’aula, normalment són voluntaris 

esporàdics o són els voluntaris amb els quals et trobes sempre que vas al 

grup classe? No, normalment som les mateixes, és a dir, tu t’apuntes per un 

horari en concret, per un dia en concret i ho fas normalment perquè en general 

durant totes les setmanes tens aquella estona lliure, per tant, si ho fas de 

manera constant al cap i a la fi t’acabes trobant sempre amb les mateixes 

persones per qüestió de disponibilitat. És cert que hi ha dies que pel motiu que 

sigui no pots anar o no pot venir algun altre voluntari i llavors es busquen 

substituts i et trobes a l’aula amb altres persones noves o que ja et sonen 

d’altres cops. A part, això no vol dir que no puguis canviar de grup, jo per 

exemple, vaig començar a sisè de voluntària a mates i ara estic a primer fent 

de voluntària a llengua. Anem rotant i t’acabes fent amb tothom.  

- Normalment, els voluntaris que entren a l’aula son familiars dels nens, 

amics, coneguts o són persones externes al centre? Doncs hi ha de tot una 

mica. Si que conec mares de l’escola que són voluntàries però no he coincidit 

amb cap d’elles a classe. He coincidit amb un estudiant de pràctiques que va 

deixar de ser estudiant de pràctiques fa dos anys i segueix sent voluntari, amb 

una persona gran que viu al barri i que esta jubilada i que no fa res més que fer 

de voluntari de tant en tant, després, en altres contextos sé que  hia ha per 

exemple mestres jubilats que treballaven a lo millor abans en aquella escola i 

que ara continua anant però com a voluntari però, en general , en les classes 

que he estat jo és això o estudiants, o gent gran o gent del barri, però no he 

coincidit mai amb familiars de l’escola tot i que hi són.  

- Quin és el teu rol dins d’una aula? Doncs arribes a l’hora acordada i el 

mestre o la mestra t’explica quina tasca faràs amb el grup que et toca (quan 

arribo la classe ja esta separada per grups), i et diu doncs mira tu faràs i llavors 

et diu la tasca, no? I la tasca a lo millor és, t’explica una miqueta de que va. 

Nosaltres, per exemple a llengua que estic fent a primer de primària, et diu 

doncs això és més de que argumentin que treballin el tema oral i llavors tu ja 

t’has de preocupar que els nenes i les nenes elaborin, expliquin,... o aquest és 
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per fer oral  i després lo important és que redactin la seva pròpia idea, la seva 

pròpia expressió, una altra és endreçar una frase que esta desordenada  i l’han 

de retallar i han  de construir una frase o varies frases que tinguin sentit. 

Llavors ells et donen la tasca, et donen el material i llavors tu ja seus a la taula 

on comencis i com que en el meu cas jo ja vaig tots els dilluns doncs ja em 

coneixen i em conec a tots els nenes i llavors jo ja sé a qui he d’aturar perquè 

comença a explicar-me el cap de setmana o  a qui li he de dir “vinga” va 

comencem i això. Per començar sempre ensenyo el material, normalment les 

activitats són activitats amb unes instruccions, per tant, jo no els hi explico, ho 

anem llegint tots junts i entre tots es van explicant què han de fer i si hi ha 

coses que no surten a la primera doncs jo actuo fet preguntes perquè rumiïn 

què han de fer, sobretot deixo que els que portin l’activitat siguin ells, perquè es 

tracta d’això, no? Que interactuïn. Doncs això, ells ja saben que activitats han 

de fer perquè l’activitat s’explica i bàsicament la feina de voluntària és que hi 

hagin interaccions d’aprenentatge entre ells, per tant, si tu veus que un nen el 

que fa es fer l’activitat i no es deixa copiar i ho va fent ell sol, doncs has de 

recalcar que lo important no és acabar el primer i fer-ho tu sol sinó que entre 

tots els membres de la taula fem l’activitat de manera conjunta i que tots ho 

hagin entès. Llavors el que fas és animar que ells s’ajudin, si veus que un nen 

ha acabat de redactar i els altres encara ho estan fent doncs seus al seu costat 

i li fas preguntes, per exemple i tu que penses? Perquè creus que esta bé el 

que has escrit, bàsicament els hi fas reflexionar. També el que has de tenir molt 

present quan ets voluntària que lo important és que tu com a voluntària no t’has 

de saber totes les respostes, de si estan bé o no, sinó que el que has de fer és 

que els nens argumentin el perquè és això, per tant, no has de saber tot sobre 

la matèria sinó promoure aquesta ajuda entre iguals  

- Què és el que trobes més difícil quan participes com a voluntari en grups 

interactius? Jo crec que el més difícil com a voluntària és que els nens els que 

volen és que els ajudis però que els hi donis la resposta. Llavors clar, la 

dificultat que tens és situar-te en que tu estàs allà per ajudar-los a que s’ajudin 

entre ells i a que ells mateixos elaborin la resposta, perquè el més fàcil és 

donar la resposta i clar a vegades és difícil posar aquests límits perquè sense 

voler a vegades acabes donant la resposta i és aquí on està l’error.  

- Penses que el fet de treballar mitjançant grups interactius afavoreix 

l’aprenentatge dels alumnes? En quins aspectes? Jo penso que és una 

bona forma de treballar per poder fer molts aprenentatges per això veure que el 

coneixement el construïm entre tots i que no és “empollar-te” una cosa i ja esta 
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sinó que darrera de la resposta hi ha un aprenentatge entre iguals. D’aquesta 

manera aprens a aprendre, aprens a compartir,  aprens a aprendre amb els 

altres a veure que existeixen diferents punts de vista  i que podem arribar a la 

mateixa solució però de diferents formes i que també estarà bé. L’objectiu 

principal és que jo ho sàpiga fer però que tots els meus companys també ho 

sàpiguen fer.  

- Quan et reuneixes amb el mestre abans d’entrar a l’aula, com t’ho 

explica? Què feu? Hi ha diferents formes de fer-ho però com ho fem aquí en 

aquesta escola és que en el moment que entres a l’aula la mestra et diu fas 

aquesta tasca i començaràs en aquesta taula amb aquest grup d’alumnes. Què 

passa, cons que a vegades hi ha coses que penses ostres jo això no se fer-ho, 

o no sé com plantejar-ho, i clar has de pensar que per això esta la mestra no, 

per preguntar-li i dir-li ostres això exactament com ho plantejo, quin és 

l’objectiu, no? Per tant, si tens algun dubte li pots preguntar en qualsevol 

moment.  

- Quants voluntaris entren a l’aula durant una sessió? Doncs un per grup. En 

total quatre contant amb la mestra. 
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ANNEX 10: Entrevista realitzada a dos alumnes de sisè de Primària 

 

Preguntes introductòries: 

- T’agrada anar a l’escola? Us ho passeu bé? 

A) Sí 

B) Sí, sobretot a l’hora del pati 

- Has anat sempre a la mateixa escola? 

A) Vaig canviar d’escolar i vaig venir a tercer 

B) Sí 

- T’ho passes bé amb els teus companys? 

A) Sí 

B) Sí 

- Quina és l’assignatura que més t’agrada i quina és la que t’agrada 

menys? Per què? 

La que més: 

A) Gimnàstica, perquè m’agrada molt els esports i jugar 

B) Gimnàstica, perquè no hem d’escriure 

 La que menys: 

 A) Matemàtiques, només ens agrada als grups interactius 

B) Matemàtiques, si són grups interactius si però si fem treballs que hem 

de fer sols no ens agrada. 

 

Voluntaris: 

- Ve gent de fora de l’escola que no són mestres? Qui ve? Què fan 

aquestes persones? 

A) sí. Venen mares i gent d’altres escoles 

B) sí. Mares i pares, professors d’altres escoles i estudiants. 

- Ha vingut algun familiar/amic teu a classe com a voluntari? 

A) No 

B) No 

- T’agrada que entri a classe gent externa a l’escola? Per què? 

A) Sí, perquè ens ensenyen coses que pot ser no sabem i ens ajuden. 

B) Sí, perquè així podem conèixer a més gent. 
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Organització dels grups: 

- T’agrada treballar en grups interactius?  

A) Sí 

B) Sí 

- Per què t’agrada?  

A) Perquè cadascú dóna la seva opinió y desprès tots junts, en general, fem el 

que hem dit, i en els grups interactius quan acabem diem si ens hem portat bé, 

si hem treballat bé i si hem treballat junts,... i hi ha un alumne de cada taula 

(G.I) que té un...mm... 

B) un càrrec i el portaveu al final dels grups interactius ha de dir si ens hem 

portat bé, i desprès les professores a vegades ens diuen si hem dit la veritat o 

si estem dient mentides, perquè a vegades em mentit una miqueta. 

- Recordes alguna situació en que t’hagin ajudat els teus companys? 

A) Sí jo a un company que es diu X que no sabia dividir, li vaig ajudar i ara sap 

una miqueta més. 

B) Jo a una amiga meva un dia que estàvem fent matemàtiques, per una cosa 

que ara no me’n recordo, li vaig ajudar. 

     -   I què us hagin ajudat a vosaltres? Com us heu sentit? 

A) Sí, jo em sento alegre perquè quan t’ho explica un company ho entens millor 

B) I també quan tu ho expliques a un company ho expliques millor que quan tu 

ho fas perquè t’intentes esforçar i ficar-te en el cap de l’altre. 

      -  Aneu canviant de grup? Cada quan canvieu de grup? 

A) Sí, a vegades canviem de companys 

B) Sí, canviem de taula i canviem de companys. A vegades canviem més o a 

vegades menys, depèn de com parla la gent i això.  

 

Activitats i material: 

- Què feu als grups interactius? 

A) Pues, anem fent un rotatori perquè hi ha un professor o voluntari a cada 

taula i cada professor té un treball i van passant per totes les taules i quan 

acaba la classe hem passat per tots els grups 

B) “Bueno”, a vegades no dona temps de passar per tots els professors. Però 

els G.I del que es tracta és que entre tots els de la taula ens hem d’ajudar 

- Utilitzeu llibres quan feu grups interactius?  

A) Llibres i fitxes 

B) A vegades, porten altres coses. EL X un cop ens va portar una cosa que era 

de, com uns cubs fet amb formes. “Bueno” era com una capsa i a dintre hi 
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havia diferents formes. Era un joc que havíem de contar quantes cantonades 

tenia cada forma i els costats i tot això. I 

A) I d’aquí poc, a matemàtiques, ens portaran tablets i llavors farem més jocs 

amb les tablets. 

- I en les altres  assignatures també treballeu així? 

 A) A algunes si 

B) Sí perquè hi ha a vegades que ho podem fer sols, a vegades en grups... 

- Quines activitats feu? Quines activitats t’agraden més?  

A) A mi la dels cubs, la de contar les cares, mirar la forma, quin nom tenia 

aquesta figura. 

B) A mi també, perquè va ser una activitat que no ens esperàvem i ara tenim 

les formes a classe penjades.  

       -  Quines t’agraden menys? 

A) A català, perquè hem d’escriure molt i posar la resposta de les lectures i si 

no te’n recordes has de tornar a llegir la lectura i així... 

B) A mi de català perquè has de llegir molt i esperar que l’altre llegeixi i desprès 

l’altre i l’altre... es molt avorrit.  

 

 

 

 

 

 


