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“Més que trobar la manera de tractar els alumnes diferents, 

hem de trobar la manera d’ensenyar junts tots els alumnes,  

tenint en compte que són diferents.”(Pujolàs, 2003, p.18) 
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Resum  
Aquesta investigació es centra en una anàlisi sobre la participació de l’alumnat nouvingut a 

l’aula en una escola d’alta complexitat de tres casos específics de l’etapa d’Educació Primària.  

La hipòtesi de la recerca que em plantejo és: les estratègies que el mestre porta a terme a 

l’aula incideixen en la participació de l’alumnat nouvingut. També es plantegen quatre  

objectius a desenvolupar al llarg de la investigació.   

En el marc teòric es duu a terme una recerca sobre diferents autors per conèixer l’educació 

inclusiva, l’alumnat nouvingut i estratègies per fomentar la participació d’aquests alumnes a 

l’aula. I en el marc pràctic es duu a terme l’estudi de casos, avaluant la participació abans i 

durant una proposta amb treball cooperatiu.    

Els instruments utilitzats per recollir les dades són: el sociograma, el dibuix de la figura 

humana i les observacions. 

Paraules claus: inclusió, alumnat nouvingut, participació i estratègies.  

 

Abstract 
This thesis is an analysis of newcomer students’ participation in a high-complexity primary 

school classroom. The research work is focused on three different cases of different ages. 

The main hypothesis is: the strategies that a teacher uses in a classroom have an impact on 

the newcomer student participation. Moreover, four goals are defined and developed along 

the investigation to check this though. 

In the theoretical framework can be found a wide research based in different authors in order 

to get to know about inclusive education, newcomer students and teaching strategies to 

encourage these students’ participation in the classroom. Straightaway, the practice 

framework includes the selected cases evaluation, which includes assessing the participation 

before and while presenting to each class a different proposal of cooperative work involving 

all the students. 

The tools that are used to collect all the information are: sociograms, drawing itself out and 

observations.  

Key words: inclusion, newcomer student, participation and strategies. 
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1. Introducció  

Captivada per la meva experiència personal al llarg de l’escola de primària i commoguda per 

ajudar a créixer els nens, vaig decidir, ara fa quatre anys emprendre el camí per ser Mestra 

en Educació Primària. En el mateix moment, sabia que acabaria el grau amb la menció 

d'Escola Inclusiva i Atenció a la Diversitat per poder conèixer les eines necessàries per a ser 

capaç d’ajudar a tots els infants. En un futur pròxim, la meva visió és potenciar la inclusió. 

 

Com a repte personal, triar la menció significava conèixer com crear expectatives d’èxit a tots 

els infants, tant aquells que tenen dificultats com els que no per fer del seu pas per l’escola, 

un bonic record. Busco poder donar les ajudes o eines que des de l’escola de primària no 

vaig rebre.  

 

El document que es presenta a continuació és el Treball Final de Grau realitzat al quart curs 

del Grau en Mestre d'Educació Primària amb la menció d'Escola Inclusiva i Atenció a la 

Diversitat. Es tracta d’una recerca sobre la participació de l'alumnat nouvingut a l’aula en una 

escola d’alta complexitat.  

 

Triar les escoles d’alta complexitat per realitzar el Treball Final de Grau ha estat el camí traçat 

per conèixer una altra realitat que fins al present estava fora del meu abast.  

L'elecció d’estudiar als alumnes nouvinguts és perquè un mestre ha de promoure la 

participació de tot l’alumnat, tant els que fa anys que estan escolaritzats al centre com els que 

acaben d'arribar. Això comporta tenir present una sèrie d’estratègies indispensables que 

s’investiguen i s’analitzen al llarg d’aquest projecte.  

 

Per altra banda, he tingut motivació extra per centrar-me en els alumnes nouvinguts perquè 

en pràctiques anteriors, i durant la meva escolarització, he vist que aquests quedaven 

exclosos de la classe. A més a més, tot i els forts coneixements sobre la inclusió dels infants 

que hem adquirit al llarg del grau, i especialment a les assignatures de menció, considero que 

ha faltat aprofundir respecte a l'alumnat nouvingut perquè és un fet creixent i cada vegada 

més present en els centres educatius.  

 

A partir d'aquestes inquietuds i interessos, es desperta en mi la necessitat de conèixer 

estratègies com a mestra que cal tenir present i ser conscient de com i quan aplicar-les. Així 

doncs, s’enfoca el Treball Final de Grau sobre aquests alumnes per millorar la formació 

personal tot adquirint uns coneixements teòrics i pràctics sobre l'alumnat nouvingut. I per tant, 

d'aquí neix la hipòtesi d’investigació:  
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Les estratègies que el mestre porta a terme a l’aula incideixen en la participació de l’alumnat 

nouvingut. 

El treball està estructurat en cinc parts indispensables per validar la hipòtesi. Primer el marc 

teòric del treball (apartat 3) on s’analitzen els conceptes d’educació inclusiva i alumnat 

nouvingut. També les estratègies i suports per la inclusió de l’alumnat perquè no es pot parlar 

d’inclusió sense fer referència als principis de presència, participació i progrés. Així doncs, en 

aquesta secció es troben possibles estratègies que fomenten la participació. Finalment, 

s’exposa la informació més rellevant del treball cooperatiu perquè és l’estratègia emprada a 

la part pràctica.   

Seguidament, es troba el marc pràctic (apartat 4) amb els subapartats de metodologia, fases 

de la recerca, participants, explicació de la intervenció que es porta a terme, instruments que 

s’utilitzen per a la recollida de dades i l’anàlisi d’aquestes.  

 

La part pràctica s’ha dut a terme a l'escola de Pràctiques III; un centre d’alta complexitat situat 

a la comarca del Vallès Oriental. En aquesta recerca s’ha fet un seguiment de tres alumnes 

nouvinguts. Aquests, van ser escollits durant la setmana d'observació que es va fer des de 

l'assignatura de Pràctiques III, al mes de novembre. La coordinadora d'atenció a la diversitat 

de l'escola, en exposar-li la recerca, va suggerir tres alumnes nouvinguts del centre que van 

esdevenir els casos d’estudi.  

El marc pràctic de la recerca s’inicia al mes de desembre amb la realització d’un sociograma 

dels tres grups classe per conèixer les relacions establertes. Tanmateix, es complementa amb 

un dibuix de la figura humana per part dels tres casos d’estudi. A principis de febrer, s’observa 

un total de sis vegades cada cas en matèries diferents per veure quines estratègies apliquen 

els mestres per fomentar la participació de l’alumnat nouvingut. Una vegada acabades i 

analitzades, es planteja una proposta didàctica basada en treball cooperatiu a cada grup 

classe dels tres casos, seguint realitzant observacions en els casos d’estudi. Finalment, la 

segona setmana del mes de març es tornar a dur a terme un segon sociograma i dibuix de la 

figura humana per valorar l’evolució dels tres casos.  

 

Una vegada analitzades totes les dades, s’exposen els resultats obtinguts (apartat 5). Però, 

no és fins a la discussió (apartat 6) quan es relaciona el marc teòric amb els resultats de les 

observacions. Finalment, trobem les conclusions (apartat 7) que engloben les aportacions 

personals, les limitacions trobades al llarg del projecte i les futures línies de recerca alineades 

amb la investigació. Per acabar, es recullen les referències bibliogràfiques emprades.  
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L'annex es troba en un dossier a part amb informació que fonamenta la investigació: els 

sociogrames, els dibuixos de les figura humana, les graelles de registre i les anàlisis.  

 

Al llarg del treball s'utilitza el gènere masculí tant de mots singulars com plurals per fer 

referència a ambdós gèneres. 

Tot i evitar personalitzar qualsevol detall del treball, tota la informació recollida i expressada 

és confidencial per motius ètics i de privacitat. 
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2. Objectius  

A partir de la hipòtesi plantejada en aquesta recerca: les estratègies que el mestre porta a 

terme a l’aula incideixen en la participació de l’alumnat nouvingut, s’estudien els següents 

objectius:  

  

Objectiu 1.  

- Analitzar les relacions del grup classe i els indicadors emocionals a l’inici de la 

recerca.   

Aquest objectiu neix de la necessitat de conèixer en quin moment es troben els tres casos 

d’estudi. A l’hora de desenvolupar-lo, utilitzo dos instruments: un sociograma i un dibuix duts 

a terme abans de l’inici de les observacions (mes de desembre). Donat que els casos motiu 

d’estudi es troben en tres grups diferents, el sociograma es duu a terme a cada classe per 

saber les relacions s’estableixen entre tots els companys, fent èmfasis en la situació dels tres 

casos individuals. Per altra banda, per aproximar-nos a l’estat emocional dels tres infants, 

valorem els indicadors emocionals a través de la realització d’un dibuix de la figura humana.   
 

Objectiu 2. 

- Identificar i analitzar les estratègies que el mestre porta a terme per afavorir la 

participació de l’alumnat nouvingut.   

A l’hora d’assolir aquest propòsit, es planifiquen sis observacions per cada cas d’estudi per 

analitzar com les estratègies dels mestres incideixen en la participació de l’alumnat nouvingut 

dins de l’aula. De la mateixa manera, es presta especial atenció en veure si en funció dels 

recursos que el mestre utilitza, la participació de l’alumne varia. En altres paraules, es busca 

conèixer quines són les estratègies ja establertes per cada mestre i analitzar la participació 

de cada un dels casos d’aquest estudi.   

 

Objectiu 3.   

- Plantejar, portar a terme i valorar si una proposta amb treball cooperatiu incrementa 

la participació de l’alumnat nouvingut.  

Es planteja aquest objectiu perquè tal com exposa Pujolàs (2003), l’estructura d’aprenentatge 

cooperativa és la que permet que alumnes diferents aprenguin junts mentre es milloren les 

relacions interpersonals. Així doncs, i després de l’anàlisi realitzat a l’objectiu anterior, es 

confecciona una proposta didàctica adaptada a cadascun dels grups classe i es duu a terme 

per veure si efectivament, hi ha un increment en la participació dels tres casos motiu d’estudi. 
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Cada proposta s’efectua en funció dels continguts que el mestre hagi de treballar. Es 

contempla fer-la en tres sessions d’una hora i mitja cada una. 

 

Objectiu 4.  

- Anàlisi comparativa de l’evolució dels tres casos d’estudi respecte a la relació amb el 

seu grup classe i als indicadors emocionals des de l’inici fins al final de la recerca.  

Aquest objectiu permet establir una anàlisi comparativa de les relacions dins del grup classe 

dels casos d’estudi. Per tal de poder extreure conclusions de valor i rellevants s’utilitzen els 

mateixos instruments emprats al primer objectiu però un cop acabades les observacions i 

finalitzada la proposta de treball cooperatiu. Es  realitza un segon sociograma i es demana 

de nou a cada un dels tres casos d’estudi un dibuix de la figura humana. D’aquesta manera, 

s’analitza la inclusió d’aquests casos dins l’aula i l’evolució dels indicadors emocionals al llarg 

de tota la recerca.  
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3. Marc teòric  

Per poder realitzar la investigació és important fer recerca sobre diferents fonaments teòrics. 

Aquests es refereixen al marc conceptual de l’alumnat nouvingut. Primerament s’analitza el 

concepte d’educació inclusiva i els seus principis, centrant-nos  a la participació. Seguidament 

s’exposa informació sobre l’alumnat nouvingut i el seu acolliment. A continuació es plantegen 

estratègies i suports per a la inclusió de l’alumnat i per tant per fomentar la participació. I per 

últim, s’explica el treball cooperatiu com a estratègia que fomenta la participació i la inclusió.  

3.1. Educació inclusiva  

Tots som diferents i per aquest motiu, atendre a la diversitat d’alumnes a l’aula hauria de ser 

una tasca de totes les escoles. Però actualment encara trobem centres on hi ha infants 

exclosos. Per aquest motiu en els darrers anys s’ha donat tant èmfasi a l’escola inclusiva.  

Direcció General d’Educació Infantil i Primària (2015), cita Consell Escolar de Catalunya 

(2014), que exposa:  

“Es fa palesa la necessitat de reflexionar sobre els canvis necessaris de les maneres 
d’aprendre, ensenyar, avaluar i, en general, d’estructurar les relacions educatives per educar 

les persones que han de viure i treballar en una societat complexa, diversa i globalitzada, i 

maximitzar l’èxit escolar i la satisfacció personal amb el coneixement i la cultura” (p.7). 

Aquest paràgraf ens porta a reflexionar sobre la necessitat d’educar en el principi d’inclusió. 

Tal com exposa Direcció General d’Educació Infantil i Primària (2015) aquest terme genera 

un canvi a les maneres d’aprendre dels infants, donant la possibilitat d’un aprenentatge mutu 

entre iguals i d’un treball interactiu entre professionals, per tal de donar resposta a les 

necessitats de l’alumnat. D’aquesta manera, tots tinguin les mateixes d’oportunitats de 

participar, estiguin valorats per igual i puguin assolir les finalitats de l’educació.  

A vegades es fa servir com a sinònim d’inclusió, el concepte d’integració. És important 

diferenciar-los per fer un ús correcte. Ainscow (1998) considera que el principi d’inclusió té 

lloc quan es modifica el programa de l’escola per poder atendre a tot l’alumnat. En canvi quan 

s’intenta que l’alumnat, amb el programa establert que té l’escola hi pugui participar, és parlar 

d’integració. Muntaner (2014) també considera que parlant d’integració, es focalitza el 

problema amb l’alumne, ja que aquest ha d’adaptar-se el sistema educatiu. Per aquest motiu, 

és rellevant parlar d’inclusió.  
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Ainscow  (2006) exposa que en una recerca realitzada va poder comprovar que no hi ha una 

única manera d’entendre la inclusió i suggeria cinc tipologies diferents de conceptualitzar-la: 

la inclusió relacionada amb la discapacitat i les necessitats educatives especials; la inclusió 

com a resposta a les exclusions disciplinàries; la inclusió fent referència a tots els grups 

vulnerables d’exclusió; la inclusió com a promoció d’una escola per a tots i la inclusió com a 

educació per a tots. De totes aquestes, la darrera concepció és la que tot professional ha de 

tenir per poder avançar en aquest principi.   

Segons Ainscow (2006) la inclusió implica:  

- “Els processos d'augmentar la participació dels alumnes i reduir la seva exclusió del 

currículum, les cultures i les comunitats de les escoles locals. 

- La reestructuració de les cultures, les polítiques i les pràctiques de les escoles de 
manera que responguin a la diversitat dels alumnes en la seva localitat.  

- La presencia, la participació i l'assoliment de tots els alumnes que són vulnerables a 

les pressions d’exclusió, no únicament dels que presenten disminucions o 

<<necessitats educatives especial>>” (p.8-9). 

Aquest principi d’inclusió és un dels objectius principals del Sistema Educatiu de Catalunya. 

Per aquest motiu el 17 d’octubre de l’any 2017 es va elaborar el Decret 150/2017, per 

continuar amb les actuacions realitzades pel Departament d’Ensenyament establertes el 10 

de juliol amb la Llei 12/2009, amb la finalitat de garantir que tots els centres siguin inclusius i 

atenguin a tot l’alumnat.   

Com defineixen Pujolàs i Lago (2006) citat per Direcció General d’Educació Infantil i Primària 

(2015): 

“Una escola inclusiva és aquella en la qual poden aprendre junts alumnes diferents, una escola 

que no exclou ningú, perquè no hi ha diferents categories d’estudiants, només hi ha una sola 

categoria d’alumnes, sense cap mena d’adjectius, que —evidentment— són diferents. A 

l’escola inclusiva només hi ha alumnes, a seques, sense adjectius; no hi ha alumnes corrents 
i alumnes especials, sinó simplement alumnes, cadascú amb les pròpies característiques i 

necessitats. La diversitat és un fet natural, és la normalitat: el més normal és que siguem 

diferents (afortunadament)” (p. 8). 

Perquè això sigui possible és important tal com exposa Muntaner (2014) que l’escola faci 

canvis en l’àmbit organitzatiu i curricular, per tal de poder aconseguir la plena participació i 

l’aprenentatge equitatiu de tots els alumnes. També és important l’actitud del mestre perquè 

es generin canvis a l’aprenentatge. Aquesta ha de ser oberta per poder atendre a tot l’alumnat. 
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A més, a l’hora de planificar i portar a terme activitats ha de tenir present les característiques 

de tots els alumnes perquè no suposin un repte inabordable.  

Per avançar cap a l’educació inclusiva de tots els infants, Tony Booth i Mel Ainscow l’any 

2000 van publicar el Regne Unit, pel Centre d’Estudis per l’Educació Inclusiva: “Index for 

Inclusion. Booth i Ainscow (2006) exposen que aquest document serveix com a material de 

suport perquè els centres educatius puguin ser inclusius. Especifiquen que l’Índex per la 

Inclusió fa referència a tots els alumnes. Per tant, no s’ha d’associar la inclusió només amb 

l’alumnat que presenta dificultats. En aquest document, els dos autors citats, utilitzen el 

concepte de barreres a l’aprenentatge i a la participació en lloc de necessitats educatives 

especials. Consideren que necessitats educatives especials, pot provocar expectatives més 

baixes en els alumnes. En canvi el concepte barreres a l’aprenentatge va dirigit a les millores 

que s’han de fer per ajudar als infants. Les barreres poden fer referència a la mateixa 

naturalesa de la situació, aspectes del centre educatiu, a polítiques municipals, a les 

interaccions que es donen entre alumnes, la manera de com s’ensenya o a circumstàncies 

econòmiques i socials. Booth i Aisncow (2006) exposen tres dimensions que consideren 

necessàries a tenir en compte per avançar en una escola inclusiva. Aquestes són: la creació 

i desenvolupament de cultures, de polítiques i de pràctiques inclusives.  

Per tant, com considera Muntaner (2014) la inclusió el que vol és combatre l’exclusió valorant 

i fent referència a tots els alumnes. Per parlar d’Inclusió, Ainscow (2003) fa referència a tres 

principis: presència, participació i progrés.  

3.1.1. Presència  

Ainscow (2003) relaciona presència amb el lloc on l’alumne aprèn i amb la puntualitat. Cal 

afegir però que el mateix autor Ainscow i Echeita (2011), també ho relacionen amb el nivell 

de fiabilitat.  
En relació aquest concepte, Muntaner (2014) considera que perquè tot alumant estigui 

present a l’aula és important partir d’un currículum únic, és a dir, comú a tots els alumnes; 

respectant sempre la seva individualitat però alhora flexible per atendre a les necessitats dels 

infants. Considera que no és possible parlar d’educació inclusiva, si tots els alumnes no estant 

junts a la mateixa aula, compartint experiències i actituds entre ells. El mateix autor, afirma 

que la presència porta implícit el sentiment de formar part del grup, la igualtat i el respecte de 

cada persona.  

Però, estar present a l’aula no és suficient per parlar d’escola inclusiva, ja que es necessita 

que l’alumne participi i progressi.  
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3.1.2. Participació 

Ainscow (2003) defineix participació com la qualitat de les experiències que viuen els infants 

quan estan a l’escola i l’opinió de cada un d’ells. Tres anys més tard Booth i Ainscow (2006) 

defineixen el concepte com “aprendre al costat dels altres i col·laborar amb ells en 

experiències d’aprenentatge compartit” (Ainscow i Booth, 2006 p.6). Per tant, ho relacionen 

amb la interacció entre companys.  
En canvi, el Departament d'Ensenyament (2019b) defineix participar com "ser protagonista 

del propi procés educatiu" (p.168). Concretament, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, exposa que 

l'infant té dret a "participar individualment i col·lectivament en la vida del centre" i  el deure de  

"participar en les activitats educatives del centre" (p.15). Per tant, és imprescindible que 

l'escola promogui estratègies per ajudar a l'alumnat a participar de les activitats de l'aula i del 

centre. 

Per altra banda, els autors Novella i Trilla (2001) relacionen participació amb els següents 

conceptes: “hacer acto de presencia, tomar decisiones, estar informado de algo, opinar, 

gestionar o ejecutar; estar apuntado o implicarse en algo en cuerpo y alma” (p.141).    

De manera més detallada el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014) relaciona 

participació amb voler, saber i poder. Concretament voler amb motivació; ja que considera 

que si no hi ha un interès per allò que s'està fent, és difícil que l'infant participi; ja que en el 

moment que una persona té un sentiment d'ignorància acostuma a no donar la seva opinió.  

Per tant, és important que tot infant tingui un sentiment de pertinència dins el seu grup classe. 

A més, per participar totes les persones han de conèixer i tenir les habilitats necessàries per 

fer-ho i es requereix un saber. Però voler i saber participar no és suficient si no hi ha la 

possibilitat de poder-ho fer. Per tant, és necessari que s'estableixi un clima que ho permeti  i 

es portin a terme unes estructures organitzatives adequades. En relació amb aquest fet, 

Jurado (2009) considera que la desconeixença de com i quan participar, dificulta que un infant 

s’expressi.   

Per promoure la participació de tot l’alumnat, el Departament d'Ensenyament (2019b) exposa 

diverses propostes d'actuacions i recursos en l'àmbit familiar, a l'aula i a l'entorn. A continuació 

es mostren les propostes relacionades amb l'aula:  

I. “Disposem d'estratègies concretes per facilitar la participació de l'alumnat en 

la gestió i organització de l'aula. 

II. Disposem d'estratègies concretes d'aula per facilitar la participació de les 

famílies. 
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III. Utilitzem metodologies que fomentin la participació de l'alumnat. 

IV. Estimulem la participació de l'alumnat en el seu propi procés educatiu com, per 

exemple, en el seguiment i en l'avaluació de les activitats a l'aula.” 

    (Departament d’Ensenyament, 2019, p.172) 

De manera més detallada, dins la proposta I, exposada anteriorment, trobem les següents 

indicacions:  

a. “Potenciar la participació de l’alumnat mitjançant l’organització d’assemblees 

d’aula. 

b. Promoure la participació de l’alumnat en l’elaboració de les normes de classe.”    

     (Departament d’Ensenyament, 2019, p.172) 

I dins la proposta III, es citen les recomanacions següents:  

a. “Fer ús de mètodes d'aprenentatge cooperatiu (treball d'investigació, 

ensenyament recíproc, aprenentatge entre iguals, el treball cooperatiu, etc.). 

b. Promoure l'elaboració de projectes compartits entre l'alumnat. 

c. Fomentar la tutoria entre iguals per educar en la participació. 

d. Conèixer les dinàmiques a l'aula, relacions entre alumnes, petits grups 

naturals, etc. i tenir-les en compte en la programació i realització de les 

activitats. 

e. Preveure, en l'acció tutorial, actuacions per a l'acollida de l'alumnat nou en el 

centre que potenciï la seva participació en el grup classe.”  

a. (Departament d’Ensenyament, 2019, p.172) 

En relació amb les propostes per fomentar la participació, Jurado (2009) considera que l’ús 

de metodologies actives i ser partícip de l’avaluació també ho fomenta.  

En funció de les estratègies que el docent porta a terme, Paralta i Roselli (2015) exposen tres 

tipus de participació diferents. El primer és la participació col·laborativa. Aquesta té lloc quan 

els alumnes tenen una alta participació. En aquest cas, les feines que es porten a terme són 

autogestionades. El mestre presenta l'activitat perquè els alumnes la puguin desenvolupar, 

normalment en grups. El segon tipus de participació és la guiada. En aquesta el rol principal 

el té el docent que encara que exposa el tema, fomenta les intervencions dels alumnes amb 

la formulació de preguntes. I el tercer tipus de participació és l'expositiva, on el mestre, tal 

com indica el nom, exposa el contingut i l'infant només escolta. Tenint present aquesta 
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classificació, s’hauria de fomentar la participació col·laborativa, ja que l'infant construeix  

coneixement.  

Per altra banda, Novella i Trilla (2001) plantegen quatre tipus de participació. Per un costat la 

participació simple. En aquesta, l’alumne és un espectador, ja que no intervé en cap moment, 

i només segueix les indicacions que el mestre dona o respon als estímuls externs. Encara 

que té un grau d’autonomia les activitats no són decidides per ells. Alguns exemples són: 

jugar amb el que el mestre proporciona, prendre apunts o respondre preguntes. Un segon 

tipus és la participació consultiva, en la qual l’infant opinar, proposar, valorar o respon 

preguntes formulades. També hi ha la participació projectiva, on l’infant es converteix en agent 

actiu i requereix un compromís i respon a preguntes. En aquesta participació els infants 

senten que formen part del projecte o del que s’està portant a terme, encara que hagi estat 

iniciat per l’adult. Finalment plantegen la metaparticipació, la qual l’infant opina i pren 

decisions.  

Encara que plantegen aquesta classificació, els dos autors afirmen que cap d’elles es pot 

valorar de manera negativa i que és important tenir en compte l’edat, el context o l’activitat 

que s’està portant a terme.   

Els mateixos autors Novella i Trilla (2001) concorden que el tipus de participació també depèn 

de quatre aspectes: el grau d’implicació, d’informació, de la capacitat de decisió i de la 

responsabilitat que tingui l’infant. La implicació, element de dimensió afectiva s’entén com la 

distància que hi ha entre l’infant i el tema que es tracta. Aquesta, depèn dels interessos, dels 

desitjos o de les expectatives. En funció de com sigui la implicació, l’alumne participa més o 

menys i per tant, parlarem d’un tipus o d’un altre de participació. Els mateixos autors, 

especifiquen que quan es dona una participació de tipus simple, no s’ha d’associar sempre a 

poc interès per part de l’infant. El segon element és la informació, un factor de dimensió 

cognitiva. Aquesta fa referència a la coneixença que l’infant té sobre el tema que es treballa, 

tan qualitativament o quantitativament. En funció de com sigui, la participació entesa com el 

fet de donar opinió o de respondre preguntes és major o menor. El tercer element és la 

capacitat de decisió. Aquesta està determinada en funció del nivell de desenvolupament de 

l’infant, de les experiències prèvies i del coneixement que té sobre el tema que es tracta. 

Finalment trobem la responsabilitat, entesa com el compromís que l’infant té. Els mateixos 

autors concorden que quan es dona participació és perquè hi ha un sentiment de 

responsabilitat, ja que sents que formes part d’allò que es tracta.  

Cal especificar que si s’estén per participació com exposar opinions o respondre preguntes, 

Novella i Trilla (2001) afirma que es requereix tenir adquirides unes habilitats socials i unes 
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competències lingüístiques i dialògiques. Per tant, els infants que no les tenen, és més difícil 

que participin. Gratacós i Ugidos (2011) també afirmen que les dificultats en la llengua 

dificulten que l’alumnat nouvingut intervingui i pregunti. Això consideren que es veu reflectit a 

l’obtenció de baixos resultats. Per altra banda, Susinos i Ceballos (2012) al·legant que el 

silenci que es genera a l'aula quan el mestre formula preguntes és per l'autoprotecció, per 

evitar el riure dels altres o per a la por a equivocar-se. Per tant, consideren que el fet de 

participar no s'ha de relacionar només amb la comunicació oral. Per aquest , és important que 

hi hagi uns acords d’aula i de respecte perquè tothom se senti a gust per poder expressar 

opinions, ja que fer-ho com exposa Fernández (2012) millora l'autoestima i es treballen les 

habilitats socials i personals.  

Els docents han de fomentar que una vegada tots els alumnes estiguin presents dins l’aula i  

participin també progressin per poder parlar d’inclusió.  

3.1.3. Progrés  

Ainscow (2003) relaciona el progrés amb els resultats acadèmics al llarg del curs escolar. 

Muntaner (2014) afegeix que és important tenir en compte que no tots els alumnes aprenen 

per igual. Per tant, afirma la importància d’un currículum obert, per poder demanar a cada 

alumne el que el mestre considera oportú. El mateix autor exposa que la manera de veure el 

progrés dels alumnes es fa a partir d’avaluacions. L’objectiu que han de tenir és d’adonar-se 

de les modificacions que s’han de portar a terme per aconseguir la participació de tot l’alumnat 

tenint en compte el moment que l’infant arriba el centre educatiu. Gratacós i Ugidos (2011) 

afirmen que com més tard es dona la incorporació en el sistema educatiu és més difícil el 

progrés escolar.  

 

Quan l’infant està present a l’aula, participa i progressa podem afirmar que l’alumne està 

inclòs. Hi ha alumnes que necessitaran més ajudes perquè ho estiguin. Un d’ells és l’alumnat 

nouvingut. Alguns dels motius són per la falta de coneixement de la llengua vehicular de 

l’escola, per la desconeixença del sistema educatiu del país d’arribada i per la seva cultura. 

Per aquest motiu, és important que els mestres s’ajudin d’estratègies i de suports.  

3.2. Alumnat nouvingut  

L’alumnat nouvingut és el terme que s’utilitza per fer referència als infants que arriben a una 

escola catalana.  

Concretament el Departament d’Ensenyament (2019c) considera alumne nouvingut com 

“l'alumne d'origen estranger que s'incorpora per primera vegada al sistema educatiu en un 
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moment posterior a l'inici de l'educació primària, en els darrers vint-i-quatre mesos o, 

excepcionalment, quan s'hi ha incorporat en els darrers trenta-sis mesos i procedeix d’àmbits 

lingüístics i culturals molt allunyats del català” (p.22).  

 

Aquests alumnes com ho exposa en el Decret 150/2017 requereixen d’un pla individualitzat 

(PI). Aquest document és elaborat pel centre educatiu perquè quedi recollit el conjunt 

d’ajudes, suports i adaptacions a nivell curricular que l’alumne necessita, com també els 

criteris d’avaluació. Aquest pot ser temporal o permanent i s’ha de revisar de manera 

periòdica. El responsable d’elaborar el pla individualitzat és el tutor de l’alumne amb la 

col·laboració dels altres mestres. Aquest s’ha d’aprovar per la Comissió d’Atenció a la 

Diversitat (CAD).   

A més, com exposa l'Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, citat pel Departament 

d’Ensenyament (2019c) quan l’alumne s’incorpora en el sistema educatiu de Catalunya per 

primera vegada, durant el segon o tercer trimestre del curs escolar pot no ser avaluat 

d’algunes àrees; sempre que hi hagi l’autorització de la direcció del centre i de la direcció dels 

serveis territorials.  

Per tant, és important que el centre educatiu doni una resposta a aquests alumnes i creïn 

oportunitats d’èxit des del primer moment.  

 

Pel que fa a l’aprenentatge, Montón (2003) planteja que si se separa a l’alumnat nouvingut 

del seu grup per aprendre la llengua és més difícil que se senti acollits dins la seva aula. A 

més, considera que la llengua s’aprèn quan les relacions són segures i gratificants i això vol 

dir que han de ser bidireccionals i interactives. Per tant, afirma la importància que l’alumne 

nouvingut estigui dins l’aula per afavorir la seva inclusió. Aquesta consideració que exposa 

l’autor citat, pot qüestionar el suport d’aula d’acollida que es troba en alguns centres educatius 

per a l’alumnat nouvingut.  

Tot i la presència o no d’aquest recurs és important un treball conjunt de tots els docents per 

poder incloure a l’alumne a l’escola i en el seu grup classe. Gratacós i Ugidos (2011)  

manifesten que els centres educatius no saben aprofitar la riquesa que pot aportar a l’escola 

l’alumnat nouvingut i en certes vegades es percep com un entrebanc. Els autors consideren 

que és així perquè no hi ha la plasticitat ni la fluïdesa que es requereix per adaptar-se a la 

realitat. Així doncs, si els centres educatius no valoren la identitat de cadascú dels alumnes 

que hi ha és molt difícil que l’alumnat nouvingut senti que forma part de l’escola i que s’acabi 

donant fracàs escolar. 
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En relació en aquests alumnes Booth i Ainscow (2006) exposen:  

“Els estudiants nouvinguts a casa nostra poden sentir-se separats de la seva cultura 

o poden haver experimentat fortes dificultats. No obstant això, hem d’evitar pensar en 

estereotips. Moltes vegades, aquests infants i joves tenen més coses en comú́ amb 

els estudiants que han nascut aquí que diferències” (p.6).  

 

Així doncs encara que es categoritzen com alumnes nouvinguts no s’ha de perdre de vista la 

individualitat de cada infant i que al moment que arriben formen part del nostre sistema 

educatiu. 

Per tant, tot mestre, educador però també tot ciutadà ha de veure l’arribada d’infants 

nouvinguts i les seves famílies com una riquesa per les escoles i per la societat.  

3.2.1. Acolliment de l’alumnat nouvingut  

L’acompanyament de l’alumnat nouvingut és responsabilitat de tot el centre educatiu. Per 

aquest motiu és important que hi hagi establertes mesures específiques perquè es faci 

afectiva l’acollida d’aquests alumnes.  

Montón (2003) considera que l’acollida de l’alumnat nouvingut condiciona la seva nova etapa 

a l’escola.  

Segons el Departament d’Ensenyament (2019c) l’acollida i la inclusió són els dos objectius 

principals que un centre educatiu té amb l’arribada de l’alumnat nouvingut. Per aquest motiu, 

l’escola ha de proporcionar a les famílies informació sobre el sistema escolar de Catalunya i 

garantir una comunicació eficient per tal de conèixer les necessitats de cada alumne.  

 

De manera més detallada, Carbonell (2006) defineix la paraula acollida com “l’actitud humana 

intrínseca del fet educatiu” (p.7) i el Departament d’Ensenyament (2019a) com:  

 
“El conjunt sistemàtic d'actituds i actuacions que el centre posa en funcionament per guiar la 

incorporació òptima dels membres nous de la comunitat educativa en la vida i la cultura 

quotidianes. En aquest sentit l'acollida no s’ha d’entendre com un fet puntual, sinó com un 

procés continu al llarg de tota l'etapa escolar” (p. 9). 

 

Així doncs, l’acolliment de l’alumnat nouvingut és responsabilitat de tots els membres del 

centre educatiu i no només ha de tenir lloc els primers dies quan l’alumne s’incorpora a 

l’escola sinó que és un procés llarg i continu. Per tant, és important que els mestres prenguin 

consciència de la importància de portar a terme una bona acollida. En relació amb aquest fet, 

Gratacós i Ugidos (2011) consideren que a vegades l’alumnat nouvingut en tenir dificultats 
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per entrar i formar part de l’escola, reaccionen amb actituds disruptives, violència o amb 

conflictes i això genera més exclusió.   

 

En els últims anys, el Departament d’Ensenyament ha potenciat que tots els centres educatius 

elaboressin processos d’acollida, donant molta importància en establir mesures i instruments 

per afavorir la de l’alumnat nouvingut. El Decret 150/2017 també exposa la necessitat de 

desenvolupar polítiques inclusives en el centre, per garantir una acollida a tot l’alumnat i a les 

seves famílies. Per aquest motiu, disposa de serveis de traducció i provés d’avaluació inicial 

i comunicats traduïts a diferents idiomes. Pel que fa a les famílies Alegre (2005) considera 

que el contacte inicial amb elles és molt important per poder establir un vincle afectuós i de 

confiança però també per intercanviar informació sobre l’infant.  

 

Alegre (2005) planteja tres actuacions i mesures que totes les escoles haurien de tenir present 

per l’alumnat nouvingut i que haurien d’estar incorporades dins el Pla d’Acollida. Aquests són: 

- Donar informació sobre el sistema educatiu de manera entenedora, per tant garantir 

una comunicació amb la família.  

- Fer una avaluació inicial de l’alumne i traspassar-ho en els diferents mestres perquè 

en tinguin constància. Recomana que aquestes les realitzi el tutor d’acollida, amb 

l’ajuda si és necessari de traductors o mediadors.  

- Fer conèixer a l’alumne, l’escola.  

De manera més especifica, per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut, Alegre (2005) 

presenta els alumnes-guies o alumnes-tutors. Consisteix en assignar a l’alumne nouvingut un 

company de classe amb la finalitat que durant les primeres setmanes li pugui informar sobre 

les dinàmiques de l’escola.  

És important que es faci al llarg del curs un treball per potenciar les relacions entre els 

diferents alumnes de la classe, però també entre els alumnes de l’escola que formen part del 

mateix grup minoritari tal com consideren Gratacós i Ugidos (2011).	 

	
Incloure a l’alumnat és una tasca complexa, ja que significa que l’infant està present a l’aula, 

participa i progressa. Per tant, el docent ha de conèixer estratègies i suports per ajudar-se. 
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3.3. Estratègies i suports per la inclusió de l’alumnat 

Els docents han de tenir coneixement d’estratègies i suports per utilitzar en funció del grup 

classe per fomentar la inclusió.  

A continuació s’exposen estratègies per portar a terme per promoure la participació, principi 

d’estudi de la recerca. Seguidament s’exposen quatre suports que el centre on es duu a terme 

la recerca fa ús.  

3.3.1. Estratègies per mestres 

Cada grup classe és diferent i les estratègies que poden fomentar la participació també. Per 

tant, és important conèixer els alumnes i tenir present com exposa Pujolàs (2003) que no s’ha 

de tractar a tothom per igual. Així doncs, quan més ampli sigui el ventall d’estratègies que un 

mestre té, amb més facilitat es podrà adaptar a la diversitat de l’aula.   

 

Montón (2003) afirma que alguns alumnes nouvinguts no tenen autonomia per realitzar 

activitats escolars, ja que no han tingut prèviament cap escolarització. Per tant, és necessari 

que les estratègies que es portin a terme a l’aula siguin variables i diverses. Concreta que dur 

a terme classes expositives on el mestre és el protagonista i l’alumnat només actua com a 

receptor, és a dir, on no té un paper actiu, genera desmotivació i desànim. I quan un alumne 

no està motivat és difícil que aprengui i que participi.  

Huguet (2006) exposa diferents estratègies per portar a terme a l’aula:  

- Establir un clima afectiu i relacional: el mestre ha de fomentar seguretat, acceptació, 

confiança i respecte dins el grup. 

- Ús d’un llenguatge entenedor: evitar les confusions.  

- Anotar a la pissarra el que s’ha explicat per ajudar a l’alumnat a la comprensió: ajuda 

a la planificació i a ser més autònoms.  

- Fer veure els alumnes el sentit de realitzar l’activitat: l’alumnat ha de conèixer el motiu 

de realitzar la tasca per tal que trobi un sentit.  

- Explicar de maneres diferents l’activitat que es proposa: el docent ha d’assegurar-se 

la comprensió de la tasca per part de tot l’alumnat.  

- Activar els coneixements previs dels alumnes: el mestre ha de conèixer en quin 

moment es troba cada alumne sobre el nou coneixement que es treballa.  

- Promoure activitats de diferents dificultats: l’infant ha de poder desenvolupar l’activitat 

en funció de les seves possibilitats.  

- Fomentar experiències d’èxit a l’aula: tenir en compte les activitats que es volen 

proposar per tal que tot alumne es pugui implicar.  
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- Valorar positivament les aportacions de l’alumnat: l’alumne ha de tenir la sensació que 

les experiències i opinions que exposa es tenen en compte.  

- Proporcionar ajuts més específics: el docent ha de donar les ajudes necessàries 

perquè l’alumne pugui realitzar la tasca.  

- Ús de diferents materials de suport: de manera que facilita l’aprenentatge de l’infant.  

- Promoure l’ús autònom dels coneixements: establir espais on l’alumnat, amb poca 

ajuda del docent, posi a la pràctica el coneixement que après.  

 

Aquestes estratègies que exposa Hugut (2006), beneficien tant a l’alumnat nouvingut, com a 

tot el grup classe.  

A més, Moner (2008) concreta que el mestre ha de parlar a poc a poc i acompanyar-se de 

gestos per ajudar a la comprensió. Dot, Vilaregut i Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics 

(2013) especifiquen que el mestre ha d’utilitzar sinònims, simplificar estructures i evitar el 

llenguatge figurat.  

 

Per altra banda, Pujolàs (2003) també exposa que és important, adaptar el que s’ensenya a 

les característiques i necessitats de l’alumnat i conèixer els coneixements previs que tenen 

els infants. En relació amb els coneixements previs, Dot et al. (203) afirmen que és molt 

necessari que el docent els conegui per tal que l’infant pugui construir coneixement. Si no 

s’activen, no és possible que l’alumne aprengui.   

 

Centrant-se amb la llengua catalana, Moner (2008) considera que si tots els mestres parlen 

amb aquesta llengua en facilita l’aprenentatge. D’aquesta manera, quan abans l’alumne pugui 

expressar-se en llengua catalana podrà aportar informació i respondre a preguntes. També 

considera que fent-ho evitar l’exclusió d’aquests ja que es dirigeix a tothom per igual i a més 

fa veure la importància d’aprendre la llengua. Segons les avaluacions que han dut a terme, 

Vila i Siqués (2009) afirmen que hi ha una relació entre l’aprenentatge del català i l’adaptació 

de l’infant a l’escola; independentment de la llengua familiar que tingui. Exposen a més, que 

quan hi ha poc domini de les habilitats comunicatives, els intercanvis socials es veuen 

influenciats. A més, la falta de participació per part de l’alumne a l’aula, dificulta l’adaptació.   

 

A part de les estratègies exposades que faciliten la participació de l’alumne, els centres 

educatius es poden ajudar de suports.  
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3.3.2. Suports del centre educatiu  

Els suports educatius són recursos que els centres utilitzen perquè les mesures que es 

planifiquin siguin més efectives. Aquests s’adapten a les necessitats de cada escola. Segons 

el Decret 150/2017 els recursos i mesures es poden classificar en universals, addicionals o 

intensius en funció del destinatari.  

A continuació s’exposen els suports que l’escola on es porta a terme el marc pràctic del treball 

disposa i porta a terme.  

 
Aula d’acollida 
El curs 2004-2005 el Departament d’Ensenyament va incorporar les aules d’acollida als 

centres escolars per facilitar l’adaptació de l’alumnat nouvingut. L’objectiu d’aquestes tal com 

exposa el Departament d’Ensenyament (2019c) és l’aprenentatge de la llengua catalana, per 

poder accedir al currículum de cada una de les matèries i donar una atenció emocional a 

l’infant. Durant el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua a l’aula d’acollida Vila i 

Siqués (2009) consideren que s’ha de tenir present la situació que viu l’infant, l’impacte 

migratori, i el seu bagatge lingüístic i cultural.  

Segons el Decret 150/2017 les aules d’acollida són una mesura i suport addicional; que 

permeten de manera flexible i temporal oferir una ajuda en el procés d’aprenentatge i 

desenvolupament personal. Estan destinades per l’alumnat nouvingut partir del tercer curs 

d’educació primària i es recomana que el nombre màxim d’alumnes sigui de deu. A més, el 

Departament d’Ensenyament (2019c) considera que no s’han de superar els dos anys a l’aula 

d’acollida i que s’ha d’anar disminuint l’assistència amb la finalitat que l’alumne realitzi totes 

les àrees amb el seu grup classe. Aquest fet per tant, facilita el procés de socialització. 

Concretament, es recomana que com a màxim es faci la meitat de l’horari lectiu setmanal a 

l’aula d’acollida. També s’exposa que l’horari de l’aula d’acollida no interfereixi amb aquelles 

àrees que l’alumne pugui compartir amb els seus companys les mateixes oportunitats d’èxit; 

com poden ser l’educació física, la música, i la plàstica. Per tant, és responsabilitat del centre 

la manera organitzar el suport d’aula d’acollida. És important que treballi de manera paral·lela 

a la dinàmica de l’aula de l’infant i que els mestres tinguin present que l’alumnat nouvingut 

dins la seva aula ordinària també necessitarà un suport específic per seguir el currículum.  

El Departament d’Ensenyament (2009) en el document Pla per la Llengua i la Cohesió Social, 

exposen tres paràmetres que es tenen en compte al moment d’establir una aula d’acollida en 

un centre educatiu. El primer és en relació amb el nombre d’alumnes nouvinguts matriculats 

en els dos darrers anys en el centre. El segon és la situació socioeconòmica de l’entorn de 



 24 

l’escola i el tercer és la ubicació del centre per tal d’evitar una concentració d’alumnes 

nouvinguts. Pel que fa a la metodologia considera que s’ha de promoure el treball cooperatiu, 

activitats que siguin funcionals i un aprenentatge globalitzat. Per altra banda, Montón (2003) 

considera que a l’aula d’acollida s’han d’organitzar racons, fer ús de material informàtic i 

audiovisual, treballar a partir del centre d’interès i compaginar treball individual i de grup. Però, 

tenint sempre present el currículum, ja que això facilitarà la incorporació a la resta d’àrees 

amb el seu grup classe.  

És important que es faci un treball conjunt entre el mestre d’aula d’acollida i la resta de docents 

per aconseguir que l’alumne nouvingut estigui inclòs a la seva aula. Per establir relacions amb 

el treball de l’aula d’acollida i el del grup classe, el mestre especialista de l’aula d’acollida pot 

ser el mestre de suport dels grups classe on es troben aquests alumnes.  

 

Dos mestres a l’aula  
Dos mestres a l’aula és un recurs que segons Cloquell, Dengra, Garcia, López, i Radó (2002) 

una de les funcions que té és “ajudar els mestres a diversificar el procés d’ensenyança 

aprenentatge, potenciant una organització dinàmica i flexible a l’aula” (p.27).  

 

En el moment que hi ha un segon mestre a l’aula s’han de potenciar fer activitats obertes per 

adaptar-les a tot l’alumnat, fomentant la interacció entre companys i la flexibilitat per agrupar 

els alumnes, tal com considera Huguet (2006). Així doncs, quan té lloc aquest suport, s’ha 

d’evitar activitats on l’únic que té un paper actiu és el docent, ja que amb un sol mestre es 

poden realitzar.  

Per altra banda, Huguet (2006) afirma que és important que hi hagi un marc de confiança per 

tal que als dos docents els sigui fàcil la tasca de col·laboració i tenir en compte diversos 

aspectes, com per exemple, acordar el que es treballarà a classe, de quina manera i com 

s’atendrà als alumnes que necessitin més suport.  

 

Huguet (2006) planteja diferents funcions que pot fer el mestra que entra a l’aula. Aquests 

són:  

1. Oferir ajuda a un alumne i seure el seu costat. 

2. Oferir ajuda a un alumne augmentant progressivament la distància amb ell 

3. Treballar amb un nombre reduït d’alumnes.   

4. Moure’s per l’aula ajudant a tots els alumnes; igual que l’altre mestre.  

5. Oferir ajuda a un grup heterogeni d’alumnes en concret, mentre que el tutor ho fa amb 

els altres.  
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6. Dur a terme activitats conjuntament amb el mestre de l’aula: els dos docents dirigeixen 

l’activitat de manera conjunta.    

7. Portar l’activitat i el tutor ajuda a l’alumnat que més ho necessita.  

Tot i la classificació de suports, Huguet (2006) afirma que el mestre que entra a l’aula no ha 

d’ajudar només a l’alumnat amb dificultats.  

 

En funció del rol que prengui el mestre de suport es fomentarà amb major o menor grau la 

inclusió de l’alumnat. A la mesura que sigui possible, cada escola hauria d’organitzar que a 

les classes on hi ha alumnes que requereixen més suport, hi hagi la figura d’un segon mestre. 

 
Racons  
Els racons són una metodologia que es pot portar a terme tant a l’etapa d’educació infantil 

com de primària.  

Masip i Rigol (2003) defineixen els racons com una manera d’estructurar l’aula, on els infants 

poden fer diferents activitats, amb material divers i on els agrupaments són diferents dels 

habituals. A més, consideren que aquests han de ser opcional, és a dir, que cada infant ha 

de triar l’espai d’aprenentatge que vol anar durant la sessió.  

Per altra banda, segons Martín (2013) fomenten el desenvolupament de l’autonomia, ja que 

l’infant és el protagonista. A més faciliten l’atenció a les necessitats de tot l’alumnat i es 

treballa la dimensió social, potenciant el desenvolupament integral dels infants.  

Moner (2008) i Masip i Rigol (2003) afirmen que es requereix d’un treball previ de com es 

treballa en racons i de la importància de fomentar un bon clima a l’aula pel bon funcionament 

d’aquests. Masip i Rigol (2003) consideren que tots els racons s’han de lligar a les activitats 

que es fan amb tot el grup classe i anar fent modificacions.  

És important el paper del mestre, tal com afirma Moner (2008) per assegurar l’aprenentatge.  

 
Tallers 
Els tallers normalment es centren amb àrees curriculars. Segons, Masip i Rigol (2003) els 

defineixen com un espai on es treballa un tema específic, amb la finalitat que l’alumne pugui 

establir relacions i construir coneixement. Especifiquen que en els tallers l’eix vertebrador són 

els procediments. Consideren que poden fer referència a una part d’una àrea (taller de 

poesia), a una totalitat (taller de llengua) o de manera interdisciplinària (taller d’invents).  

Per altra banda, Moner (2008) exposa que el paper del mestre ha de ser guia i en el moment 

que s’organitzi més d’un taller és important que hi hagi un altre mestre.  
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Desdoblaments  
Desdoblar segons l’Institut d’Estudis Catalans és definit com “formar dos tots (d’un sol tot)”.  

Relacionat amb l’àmbit educatiu és fer d’un grup, dos. Notó (2003) exposa que treballar amb 

menys alumnes és més fàcil donar una atenció més individualitzada i fomentar la participació. 

Així doncs l’objectiu dels desdoblaments com exposa Moner (2008) és reduir el nombre 

d’alumnes per tal de donar més ajuda en els infants en el procés d’ensenyament-

aprenentatge. Encara que ambdós autors exposen la importància de tenir en compte la 

manera com es formen els grups. 

Moner (2008) específica que quan es fan desdoblaments s’han de realitzar activitats que 

només siguin possible amb ràtios més reduïdes, és a dir, s’ha de portar a terme aquelles que 

són més difícils de gestionar amb grup gran.   

 

En relació a l’alumnat nouvingut, Moner (2003) especifica que aquesta estratègia permet la 

interrelació amb companys; imprescindible per aprendre la llengua. A més, permet donar un 

suport més específic a l’alumnat i potenciar alhora un treball conjunt i igual per tots. Per aquest 

motiu, en el moment que es realitzen desdoblaments no recomana adaptar materials per 

l’alumnat nouvingut.  

3.4. El treball cooperatiu com a estratègia per fomentar la 
participació 

El treball cooperatiu és l’estructura d’aprenentatge inclusiva escollida per portar a terme en el 

marc pràctic de la recerca per valorar si hi ha un increment de la participació dels tres casos 

d’estudi.  

 

L’aprenentatge cooperatiu segons Pujolàs (2003) té dos principis fonamentals. El primer és 

que es necessita una participació directa i activa de tots els alumnes perquè hi hagi 

aprenentatge. El segon és que permet aprendre més coneixement, que si es treballa de 

manera individual o competitiva.  

Els elements essencials que ha d’haver-hi en el treball cooperatiu són: “diversitat, 

interdependència positiva, interacció estimulant, igualtat d’oportunitats i responsabilitat 

individual.” (Pujolàs, 2003 p.73) 

D’altra banda amb aquesta estratègia tot alumne és ensenyant i aprenent, ja que allò que un 

sap fer en equip ho ha de saber realitzar de manera individual. D’aquesta manera, aprendre 

continguts curriculars a partir dels equips d’aprenentatge cooperatiu permet que cada infant 

prengui consciència que té una doble responsabilitat: ajudar els seus companys i aprendre.  
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Una de les característiques dels equips d’aprenentatge cooperatiu és que s’assoleix l’objectiu 

si totes les persones que en formen part progressen en l’aprenentatge. El docent ha de tenir 

present com cita Pujolàs (2008) que “no es tracta que tots aprenguin el mateix, sinó que 

cadascun progressi en el seu aprenentatge” (p.34). Per aquesta raó cal que les tasques que 

el mestre preparar i l’exigència d’aquestes s’adaptin a les característiques de cada un dels 

alumnes que es troben a l’aula. D’aquesta manera, parlaríem que han de ser activitats 

situades dins la zona de desenvolupament proper, com considera Vigotsky. 

 

Al moment de crear els equips cooperatius de base, s’ha de tenir en compte les 

característiques dels infants. Aquests han de ser heterogenis perquè es complementin els 

uns amb els altres. Perquè com afirma Pujolàs (2003) si a una escola inclusiva, s’aprèn a ser 

i a conviure perquè tothom està present, només amb aquesta estratègia és possible 

aconseguir-ho. Encara que en moments determinats i amb una finalitat concreta es poden fer 

equips esporàdics o equips d’experts. Els equips esporàdics, no són estables, i tal com el seu 

nom indica, tenen lloc en un moment en concret. En canvi, els equips d’experts, es formen 

amb un membre de cada equip base per especialitzar-se en alguns coneixements i després 

poder-ho explicar en el seu equip cooperatiu. Encara que l’autor potencia el treball cooperatiu, 

també afirma fer un treball en parelles, en gran grup o de manera individual; ja que s’ha 

d’adaptar el que es treballa a l’aula. 

Pujolàs (2003) considera que el treball cooperatiu permet desenvolupar l’habilitat anomenada 

presa de perspectiva social definida com “la capacitat de veure les coses des de la 

perspectiva dels altres.” (Pujolàs, 2003, p.89.). Per tant, fa que l’infant pugui veure com una 

altra persona respon davant d’una situació. D’aquesta manera s’aprèn altres sabers com el 

saber fer, saber conviure i saber ser.  

 

Aprendre a treballar de manera cooperativa és un aprenentatge costós que requereix un 

treball persistent i sistemàtic. Pujolàs (2003) ho compara amb la lectura i l’escriptura i es 

pregunta  “Per què, doncs, no planifiquem igualment l’ensenyament de les habilitats socials 

imprescindibles per treballar en equips cooperatius?” (p. 84). Amb aquesta comparació es 

veu reflectit que treballar de manera cooperativa se n’ha d’aprendre. Per això, Pujolàs (2008) 

considera el treball cooperatiu com un contingut més a treballar.   

També afavoreix la resolució de conflictes perquè estimula el pensament crític, ja que fa que 

s’augmentin els punts de vista dels infants en compartir idees. També, produeix nivells més 

alts d’autoestima, perquè promou l’acceptació d’un mateix com a persona competent. Així 

doncs, fa que l’alumnat se senti valorat. Pel que fa a l’aula, Pujolàs (2008) considera que 

fomenta la creació d’un bon clima, les interaccions positives entre el grup d’iguals i contribueix 

a cohesionar el grup. També afirma que el docent ha d’exposar la importància de treballar de 
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manera cooperativa perquè els alumnes en tinguin coneixement i puguin descobrir la 

importància de treballar d’aquesta manera. Per ajudar-los el mestre ha de procurar que tinguin 

experiències positives en el treball.  

Pel que fa a les habilitats, Blanch i Duran (2008) consideren que treballant de manera 

cooperativa se’n desenvolupen algunes de fonamentals. Aquestes són: l’escolta activa, la 

resolució de conflictes o saber arribar a acords. En relació amb aquest fet, Martínez (2009) 

exposa que el treball cooperatiu facilita els processos cognitius (col·laboració entre iguals), 

els motivacionals (atribucions i metes) i els afectius relacionals (la pertinència al grup i a la 

motivació). De manera més detallada exposa que promou la implicació de tots els alumnes, 

ajuda a la integració social, permet conscienciar-se de la responsabilitat individual que cada 

un té en el procés d’aprenentatge, s’aprèn a treballar de manera autònoma i a desenvolupar 

i practicar l’expressió oral. En relació amb aquest fet, Johnson i Johnson (1997) afirmen que 

un grup d’alumnes que sigui pobre amb habilitats socials, demanar que cooperin entre ells no 

garanteix que siguin capaços de fer-ho de manera efectiva. A més, Gratacós i Ugidos (2011) 

consideren que els centres amb un nombre elevat d’alumnes nouvinguts és més dificultós 

posar en pràctica estratègies inclusives. Per tant, és important treballar i ensenyar les 

habilitats socials necessàries per a veure resultats positius amb l’estratègia de treball 

cooperatiu.  
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4. Marc pràctic 

El marc pràctic de la investigació es duu a terme a un centre educatiu catalogat d’alta 

complexitat. La classificació dels centres tal com exposa el Departament d’Ensenyament 

(2018) a la Resolució ENS/2466/2018, de 22 d'octubre, s’estableix segons uns criteris 

socioeconòmics de la zona on està situada l’escola. Aquests són: “nivell socioeconòmic de 

les famílies dels alumnes, nombre d'alumnes amb necessitats educatives específiques i 

alumnat nouvingut i ubicació de l’escola en entorns socials i econòmics desfavorits”(p.1).  

És rellevant conèixer les característiques centre educatiu i el seu context, per poder atendre 

a tot l’alumnat.  

 

A continuació, s’exposa la metodologia, les fases de la recerca i els participants; per tal de 

conèixer els casos d’estudi i el context del seu grup classe. Seguidament, l’explicació de la 

intervenció que es duu a terme amb treball cooperatiu i els instruments per recollir les dades.  

Finalment l’explicació de com s’ha dut a terme l’anàlisi de dades.  

4.1. Metodologia 

En aquest apartat es presenta de manera general el tipus de recerca que es porta a terme.   

 

Solà (2009) planteja tres paradigmes científics en la recerca pedagògica: el paradigma 

positivista, el paradigma interpretatiu i el paradigma sociocrític. El paradigma de la 

investigació educativa que es porta a terme és el paradigma interpretatiu. Tal com el defineix 

l’autor Solà (2009) és una tècnica que permet fer una interpretació de les observacions que 

es realitzen per poder entendre els motius que fa que una persona actuï d’una manera 

determinada. Concretament veure com és la participació de tres casos d’estudi en funció de 

les estratègies que els docents utilitzen.   

 

Concretament, l’estudi que es porta a terme és un estudi empíric qualitatiu que segons León 

i Montero (2003), les dades s’obtenen amb l’observació, amb preguntes i examinant. Per 

aquest motiu, els instruments de recollida de dades són el sociograma, el dibuix de la figura 

humana i les observacions. A l’apartat d’instruments (4.5) s’exposa cada un d’ells de manera 

més detallada.  

Així doncs la investigació és un estudi de cas que segons defineixen Asopa i Beye (2001) és 

la descripció d’una situació amb l’objectiu d’investigar i aprendre. León i Montero (2003) també 

el defineixen com una investigació descriptiva. Aquest, té la finalitat tal com exposa Simons 

(2011) d’investigar la particularitat d’un cas singular; ja que el que es pot arribar a comprendre 
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a partir de l’anàlisi i d’una interpretació és com se senten, pensen i actuen les persones. En 

concret segons la classificació d’estudis de casos dels autors León i Montero (2003), l’estudi 

que es porta a terme és instrumental, ja que permet veure un problema o una temàtica. En 

aquest cas la participació de l’alumnat nouvingut.    

4.2. Fases de la recerca 

León i Montero (2003) consideren que per l’anàlisi d’un estudi de cas s’han de seguir cinc 

fases: “selecció i definició del cas, elaboració d’una llista de preguntes, localització de les 

fonts dels casos, anàlisi i interpretació i elaboració de l’informe” (p.151).  

A partir d’aquestes, es plantegen 13 fases per poder assolir els objectius plantejats i confirmar 

o no la hipòtesi de la investigació.  

 

1. Escollir i conèixer els casos d’estudi  

Els casos d’estudi triats per la recerca són a recomanació de la mestra d’atenció a la diversitat 

del centre educatiu on es duu a terme el marc pràctic de la investigació.  

Una vegada coneguts als alumnes, es parla amb els tutors respectius per fer-los coneixedors. 

Això té lloc durant la setmana d’observació, que des de l’assignatura de Pràctiques III, es 

realitza el mes de novembre.  

 

2. Realització del sociograma inicial en els 3 grups classe  

Per la realització del sociograma es planteja molt pausadament en els tres grups classe dels 

casos d’estudi. Primer s’explica a tot el grup que de manera individual els faré una pregunta 

per un estudi de la universitat, posant èmfasi que les respostes són confidencials i que els 

seus noms no apareixeran. Seguidament, per ordre de llista i ubicada a fora el passadís, es 

formula a cada alumne la pregunta plantejada pel sociograma. Es realitza a principis del mes 

de desembre.  

 

3. Realitzar per part dels 3 casos un dibuix de la figura humana  

Per poder fer una anàlisi més exhaustiva del dibuix, es realitza a primera hora. Es va a buscar 

els tres alumnes i anem a una classe sols. En aquesta hi ha tres taules separades amb el 

material necessari per fer el dibuix. S’explica de manera detallada el que han de fer i no se’ls 

limita el temps. Té lloc al mateix moment que al sociograma inicial (principis de desembre).  
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4. Anàlisi del sociograma inicial i del dibuix de la figura humana   

L’anàlisi del sociograma consisteix en anotar en format graella (vegeu figura 5, pàgina 41) les 

respostes de cada un dels alumnes. I el del dibuix de la figura humana en establir si són 

visibles o no els indicadors emocionals establerts (vegeu figura 6, pàgina 42). Es desenvolupa 

a mitjans de desembre.  

 

5. Realització de les primeres observacions  

De cada cas d’estudi es realitzen un total de sis observacions, de quatre mestres diferents 

per conèixer quins indicadors establerts d’estratègies utilitzen els mestres (vegeu figura 7, 

pàgina 43). D’aquesta manera veure si incideixen en la participació dels tres casos d’estudi.  

Aquestes es realitzen durant la primera setmana del mes de febrer. S’ha procurat que les 

matèries que s’observen fossin les mateixes en els tres casos d’estudi. A l’apartat 

d’instruments (4.5) s’exposen les assignatures i l’horari que s’observa (vegeu figura 2, pàgina 

40). L’enregistrament de les sessions té lloc al mateix moment que s’observen. La informació 

recollida és anotada a unes graelles de registre elaborades (vegeu figura 3, pàgina 40). 

 

6. Anàlisi de les observacions  

Una vegada es realitzen les sis observacions i anotada tota la informació a les graelles de 

registre es selecciona la més rellevant. Aquesta és marcada amb color blau a les graelles de 

registre. Seguidament es relaciona amb els indicadors establerts d’estratègies i participació 

(vegeu 7 figura, pàgina 43), concretant el paràmetre que es dona (vegeu figura 8, pàgina 43). 

Els indicadors s’anoten a la graella elaborada (vegeu figura 9, pàgina 44). Es dur a terme 

aquest anàlisi durant la segona setmana de febrer.  

Les estratègies que s’observin i que no apareixen com a indicadors, s’anoten també a les 

graelles de registre però de color taronja per tal de poder-les diferenciar.  

 

7. Elaborar i portar a terme la proposta 

A partir del contingut que el tutor de cada grup classe ha de treballar durant la tercera setmana 

de febrer s’elabora una planificació de tres sessions, d’una hora i mitja cada una, amb treball 

cooperatiu. De cada cas d’estudi es realitza un total de quatre hores i mitja de treball 

cooperatiu.  

L’elaboració dels equips cooperatius és diferent a cada classe dels tres casos, però tenint 

presents en tot moment les indicacions de Pujolàs (2003).  

El grup classe del cas 1 estan asseguts en taules de quatre o cinc alumnes de diferents 

“nivells”. Per tant, s’aprofita aquesta organització perquè a cada taula es formes un equip 
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cooperatiu. En el cas 2, els equips són els mateixos que el tutor fa pel projecte de la setmana 

cultural. I en el cas 3, els que el  tutor  va establir a principis del segon trimestre pels racons 

de llengua catalana i matemàtiques.  

 

8. Realització de les observacions durant la proposta amb treball cooperatiu  

En el moment que es porta a terme la proposta (última setmana de febrer i primera de març) 

s’observa amb detall l’alumne nouvingut i les estratègies que com a mestra porto a terme. 

L’enregistrament es fa posterior a les sessions i s’anota la informació a les graelles de registre 

(vegeu figura 4,  pàgina 41).  

  

9. Realitzar d’un segon sociograma en els grups classes dels alumnes  

La realització del segon sociograma té lloc el dia 9 de març en el grup classe del cas 2 i el dia 

10 de març en els grups classe del cas 1 i 3.  

 

10. Realització d’un segon dibuix de la figura humana pels casos d’estudi  

La realització del segon dibuix té lloc el dia 10 de març.  

 

11. Anàlisi de les observacions durant el treball cooperatiu   

En l’anàlisi d’aquestes observacions es segueix el mateix procés que per les anteriors (fase 

6). En aquest cas, els indicadors d’estratègia i de participació s’anoten a unes altres graelles 

elaborades (vegeu figura 10, pàgina 44), concretant també el paràmetre adient. Es realitza la 

segona quinzena del mes de març.  

 

12. Anàlisi del sociograma i del dibuix de la figura humana final  

L’anàlisi de segon sociograma es realitza durant la segona quinzena del mes de març.   

 

13. Obtenció dels resultats 

Una vegada analitzades totes les dades durant el mes d’abril s’obtenen els resultats dels 

sociogrames, dels dibuixos de la figura humana i de les observacions de cada cas d’estudi.   
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4.3. Participants  

En aquest apartat s’exposa de manera més detallada els criteris de selecció dels casos 

d’estudi i una breu descripció del centre educatiu on s’ha portat a terme la recerca. També es 

descriu breument els grups classe dels casos d’estudi i de manera més especifica cada un 

d’ells.  

 
Criteri de selecció dels casos d’estudi  
Els alumnes d'estudi van ser a recomanació de la mestra d'atenció a la diversitat a l'escola 

de Pràctiques III. En exposar-li la recerca vam parlar dels diferents alumnes nouvinguts del 

centre per poder escollir aquells on pogués aportar amb la recerca una ajuda a l’escola. 

D'aquesta manera es van seguir quatre criteris de selecció:  

• El principal va ser que els casos d'estudi es trobessin a classes amb molta 

diversitat i complexitat per tal de reflectir la realitat de l'escola.  

• També es va tenir en compte que els tutors estiguessin disposats que portes a 

terme una proposta amb treball cooperatiu i que entenguessin la meva intervenció 

com un aprenentatge per mi però també per ells mateixos tot i ser docents amb 

experiència. Aquest criteri va fer que la mestra d'atenció a la diversitat descartes 

algunes classes.  

• Per aconseguir una millor comparativa, es va decidir que hi hagués un cas d'estudi 

que anés a l'aula d'acollida i un altre que no. Al avaluar tres casos diferents, vam 

decantar-nos per escollir-ne dos que sí i un que no. D’aquesta manera, es permet 

aprofundir en la varietat de metodologies.  

• Per acabar, es va tenir en compte que no fos a la mateixa classe que portava a 

terme la unitat didàctica de pràctiques per tal d’evitar afectacions en els resultats i 

influències resultants del temps invertit al llarg d’aquestes. A més, aquest fet tan 

positiu permet conèixer més grups classe de l'escola i ampliar els coneixements 

com a futura docent. 

Centre educatiu  
L’escola on es duu a terme el marc pràctic és un centre educatiu públic ubicat a la comarca 

del Vallès Oriental. Acull alumnes de l’etapa d’educació infantil i primària i està catalogat pel 

Departament d’Ensenyament d’alta complexitat. La gran part de les famílies són de parla no 

catalana i provinents de països com el Marroc o l'Àfrica. El nivell socioeconòmic i cultural del 

centre és baix o molt baix, tal com s’exposa en el projecte educatiu. La majoria d’alumnes de 

l’escola té situacions familiars molt complexes.  



 34 

L’horari de l’escola és de 8.30 a 13.00 i de 15.00 a 16.30. Per atendre a la diversitat, alguns 

matins de 8.30 a 11.00, l’alumnat nouvingut o amb dificultat d’aprenentatge realitza matèries 

fora del seu grup classe.   

 

Grup classe cas 1  
Són un total de vint-i-quatre infants: catorze nens i deu nenes. Hi ha un alumne diagnosticat 

amb Trastorn de l’Aspecte Autista i tres infants amb un pla individualitzat a les llengües.  

A principi d’aquest curs escolar va arribar un alumne sense coneixement de la llengua 

catalana. Des de principi de curs l’organització de la classe és de grups cooperatius, encara 

que no treballen, utilitzen aquesta metodologia.  

 
Cas 1 
Va néixer al Senegal. És un nen que cursa segon de primària i té 7 anys. Va arribar a l’escola 

a finals d’octubre d’aquest curs escolar (2019-2020) i s’ha elaborat un pla individualitzat de 

totes les àrees. Té un germà més petit i viu amb el pare i la mare. El tutor del grup classe 

defineix el comportament de l’alumne com a mogut.  

 

Grup classe cas 2 
Són un total de vint-i-tres alumnes: onze nens i dotze nenes. A la classe hi ha sis alumnes 

amb un pla individualitzat a les llengües, a les matemàtiques i a les ciències. També, un 

alumne diagnosticat amb trastorn de la conducta.  

 
Cas 2 
Va néixer al Senegal. És un nen que cursa cinquè de primària i té 11 anys. Va arribar a 

principis de juny del curs escolar 2018-2019; quan feia quart. Va estar escolaritzat a l’escola 

durant l’etapa d’educació infantil però amb la mort de la seva mare va tornar a l’Àfrica. Després 

de quatre anys va tornar i es va escolaritzar a la mateixa escola.   

Viu amb el tiet i amb el pare i té cinc germans. Està pendent de fer una valoració 

psicopedagògica per la realització d’un dictamen. Actualment té un pla individualitzat de totes 

les àrees. D’ençà que va arribar a l’escola va un total de vuit hores i mitja a la setmana a l’aula 

d’acollida on realitzar la llengua catalana, les matemàtiques i el pla lector. Segons el mestre 

d’aula d’acollida es troba en un procés d’aprenentatge de la llengua de so-grafia. Pel que fa 

a les matemàtiques no entén el concepte de desena però reconeix fins al número 20 i 

comença a fer algunes sumes fins al nombre deu. El tutor del grup classe defineix el 

comportament de l’alumne com a disruptiu.  
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Grup classe cas 3 
Són un total de vint-i-un alumnes: deu nens i onze nenes. A l’aula hi ha un infant amb trastorn 

de la conducta i quatre alumnes amb un pla individualitzat a les llengües, a les matemàtiques 

i a les ciències naturals i socials. També hi ha un alumne que rep un suport intensiu per a 

l’escolarització inclusiva (SIEI). Des de finals del primer trimestre treballen en equips 

cooperatius en alguns racons de llengua catalana i de matemàtiques.  

 

Cas 3 
Va néixer el Senegal. És nen que cursa sisè de primària i té 12 anys. Va arribar el mes d’abril 

del curs escolar 2018-2019; quan feia cinquè de primària. Té quatre germans i viu amb els 

pares. Per aquest curs, s’ha elaborat un pla individualitzat de totes les àrees, excepte de 
ciències socials, educació física, visual i plàstica i música. Des que va arribar a l’escola, les 

matèries de llengua catalana, matemàtiques i pla lector les fa a l’aula d’acollida, on hi va un 

total de vuit hores i mitja a la setmana. Segons el mestre d’aula d’acollida es troba a un nivell 

de cicle inicial. El tutor del grup classe defineix el comportament de l’alumne com a passiu.  

4.4. Intervenció  

Posterior al període d’observació a l’aula dels casos motiu d’estudi, es duu a terme una  

proposta amb treball cooperatiu a cada grup classe per veure si augmenta la participació dels 

casos. Aquesta s’adapta a cada grup tenint en compte el contingut que han de treballar.  

A continuació s’exposa una breu explicació de cada proposta plantejada. 

De manera més extensa a les gralles de registre (que figuren des de la pàgina 34 a la 39, de 

l’Annex) s’exposa el plantejament de cada sessió.  

 

Grup classe del cas 1  
La proposta que es porta a terme és a llengua catalana. L’objectiu final és escriure en equips 

cooperatius un conte. Els objectius específics de cada sessió són:  

• Sessió 1: reflexionar sobre els contes i les seves parts. 

• Sessió 2: conèixer i identificar frases d’inici i de final del conte. 

• Sessió 3: escriure un conte per equips cooperatius. 

Grup classe del cas 2  
La proposta que es realitza és a ciències socials. L’objectiu final és fer una presentació per 

equips cooperatius de diferents instruments meteorològics. Els objectius específics de cada 

sessió són: 

• Sessió 1: identificar els instruments meteorològics. 
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• Sessió 2: conèixer les principals característiques dels instruments meteorològics.  

• Sessió 3: presentar de manera oral l’instrument meteorològic que cada equip s’havia 

fet expert.  

Grup classe de cas 3 
La proposta que es duu a terme és a les classes de ciències socials. L’objectiu final és 

conèixer informació sobre les colònies. Els objectius específics de cada sessió són: 

• Sessió 1: identificar i conèixer diferents comarques del mapa de Catalunya.  

• Sessió 2: descobrir les principals característiques de les empreses i en concret de la 

casa de colònies. 

• Sessió 3: conèixer el lloc de les colònies a partir d’una comprensió lectora.  

4.5. Instruments  

La recollida de dades per la recerca es duu a terme amb tres instruments: el sociograma, el 

dibuix de la figura humana i les observacions. A continuació s’exposa la informació més 

rellevant de cada un.   

4.3.1. Sociograma 
La tècnica sociomètrica és un instrument que permet conèixer les diferents relacions informals 

que s’estableixen en un grup.  

Rodríguez i Morera (2001) exposen que: “El análisis sociométrico de un grupo permite 

conocer las redes informales de comunicación y atracción interpersonales que coexistent con 

las estructuras formales” (p. 19). Per tant, aquest permet conèixer les preferències que tenen 

les persones i les possibles situacions de segregació que es donen en els grups d’iguals. Per 

aquest motiu s’utilitza per a la recerca, per poder tenir més informació sobre els grups classe 

del casos d’estudi i d’ells. 

 

Pel que fa a les relacions, Bacete, García i Casares (2010) exposen que les característiques 

dels centres educatius i de les aules són dues variants que poden ajudar o no a establir 

relacions entre companys. A més, especifiquen que els nens que viuen en entorns familiars 

segurs, fa que s’integren més fàcilment a qualsevol lloc o a diferents circumstàncies respecte 

als nens d’un entorn desfavorable. Per altra banda, exposen que un dels motius principals de 

per què hi ha infants que són rebutjats, no és degut als resultats acadèmics o per l’entorn que 

tenen, sinó per la seva conducta. A més, donen molta importància a intervenir en el moment 

que es coneix que algun infant està rebutjat, portant a terme accions dirigides a l’infant, però 

també al grup classe, als mestres i a la família. Els autors concorden que és important que el 

treball de les habilitats socials es faci de manera universal en el grup classe. Proposen que 
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els programes que es portin a terme vagin relacionats amb la comunicació, l’assertivitat, la 

gestió emocional i l’autocontrol. Addicionalment, Gratacós i Ugidos (2011) afirmen la 

importància d’actuar davant de situació de segregació, ja que això comporta danys en l’àmbit 

acadèmic però sobretot a nivell d’autoestima, de la pròpia imatge i de la creació de la mateixa 

identitat.  

 

Per plantejar la pregunta del sociograma es té en compte la premissa que exposa Rodríguez 

i Morera (2001) sobre la importància que aquesta no sigui imaginativa, ja que sinó els infants 

no se senten implicats i motivats a respondre-la. Consideren que pot ser d’àmbit de treball 

perquè englobi diferents aspectes. A més, especifiquen que el nombre de respostes més 

fiables són entre les tres i cinc primeres que responen.  

Tenint en compte aquestes consideracions i per conèixer les relacions entre els infants dels 

grups classe del casos d’estudi es formula la següent pregunta:  

Amb quins cinc companys de la teva classe realitzaries una obra de teatre? 

 

Una vegada realitzada la pregunta a tots els alumnes dels tres grups classe dels casos 

d’estudi, s’analitzen les dades per exposar els resultats mitjançant una representació 

sociomètrica.  

El sociograma es duu a terme dues vegades a cada classe dels tres casos. Una primera a 

principis de desembre, per conèixer quines relacions s’estableixen a l’inici de la recerca tal 

com es planteja a l’objectiu 1 i una segona vegada, a principis de març, per fer una anàlisi 

comparativa de l’evolució respecte al sociograma inicial (objectiu 4).  

 

4.3.2. Dibuix de la figura humana 
El dibuix és una eina molt utilitzada per poder conèixer les emocions i preocupacions dels 

infants.  

Segons Koppitz (2003) el dibuix de la figura humana permet obtenir a escala general la 

maduresa que té l’infant i els possibles indicadors emocionals. Per aquest motiu s’utilitza com 

a instrument de recollida de dades per conèixer amb més profunditat els tres casos d’estudi.   

 

En el moment portar-lo en pràctica i una vegada donada les indicacions perquè el subjecte el 

realitzi, l’autora exposa que l’examinador ha d’observar l’actitud de l’infant, els comentaris que 

fa i el temps que triga. D’aquesta manera l’anàlisi del dibuix pot ser més exhaustiu. En el cas 

que un infant, no se senti satisfet amb el seu dibuix, se li pot donar l’oportunitat de començar 

de nou. També específica que des d’un inici se li ha de proporcionar un paper, llapis i una 

goma d’esborrar. Per altra banda, el dibuix es pot fer tant de manera individual (si només s’ha 
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de fer en un alumne) com de manera col·lectiva (si l’ha de fer més d’un infant). En aquest 

darrer cas, els infants s’han d’asseure de manera separada per tal que no copiïn entre ells. 

En tots dos casos, no ha d’haver-hi un temps limitat per fer el dibuix. Encara que segons els 

estudis investigats, Koppitz (2003) exposa que la majoria acaben en menys de deu minuts. 

 

Per la recerca d’aquest projecte, la indicació que s’exposa és: dibuixat a tu a l’aula. D’aquesta 

manera es puntualitza en quin moment fem referència i permet extreure més resultats i 

relacionar-ho amb les dades obtingudes del sociograma.   

 

Segons l’autora, l’anàlisi d’un dibuix de la figura humana té lloc a partir de dos tipus diferents 

de signes: 

• Per una banda, els anomenats ítems evolutius que s’engloben en els signes 

relacionats amb l’edat i el nivell de maduració.  

• I per altra banda, els indicadors emocionals que són els signes relacionats amb les 

actituds, ansietats i preocupacions.  

Especifica que quan en un dibuix apareix un indicador emocional no és concloent, però dos 

o més indicadors sí que poden fer pensar que l’infant té problemes emocionals o de relacions 

interpersonals insatisfactòries. Per aquest motiu, l’anàlisi dels dibuixos de la figura humana 

dels tres casos d’estudi es centra en els indicadors emocionals. Tot i que com exposa Koppitz 

(2003), en el moment d’avaluar s’ha de tenir en compte el context, l’edat i l’estat emocional 

de l’infant. L’autora presenta diferents relacions entre indicadors emocionals i significats. A 

continuació, es mostra en format taula (vegeu figura 1, pàgina 39) els divuit més rellevants i 

que s’empren per analitzar els dibuixos dels tres casos d’estudi. Tots els indicadors que es 

presenten tenen validesa dels cinc als dotze anys, excepte en alguns que s’especifica un altre 

rang. 

 

Una vegada els tres casos d’estudi realitzen el dibuix, aquests s’analitzen per poder extreure 

resultats, que es presenten de manera narrativa. Les dues parts (anàlisi i resultats) es duen 

a terme de manera acurada. S’ha de tenir present que són proves clíniques valorades per 

professionals de psicologia i per tant el que s’exposa en aquesta recerca és una aproximació.  

 

El dibuix de la figura humana dels tres casos d’estudi el realitzen dues vegades. Una primera 

al mes de desembre per analitzar els indicadors emocionals a l’inici de la recerca (objectiu 1). 

I la segona vegada al mes de març per fer una anàlisi comparativa de l’evolució dels tres 

casos d’estudi respecte a la relació amb el seu grup classe i als indicadors emocionals des 

de l’inici fins al final de la recerca (objectiu 4). 
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4.3.4. Observació   
L’observació és una tècnica de recollida de dades que es troba dins els estudis de casos 

segons León i Montero (2003). Els dos autors especifiquen que ha de ser sistemàtica, és a 

dir, que s’ha de fer de manera que pugui ser susceptible per un altre investigador. En l’àmbit 

educatiu Evertson i Merlin (2008) exposen que l’observació és una tècnica que permet obtenir 

una avaluació del desenvolupament de l’alumnat a l’aula. Per aquest motiu s’utilitza a la 

investigació.  

 

Al llarg de la recerca es porten a terme un total de nou observacions per cada cas d’estudi. 

Per un costat sis observacions a quatre mestres diferents, per conèixer quines són les 

estratègies ja establertes per cada docent i com és la participació de cada cas d’estudi en 

funció d’aquestes (objectiu 2). Per altra banda, s’observa la participació dels casos durant tres 

sessions amb treball cooperatiu d’hora i mitja cada una. D’aquesta manera, es valora si una 

Figura 1. Indicadors emocionals i el seu significat segons Koppitz (2003).  
Font: elaboració pròpia, 2020.  
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proposta amb aquesta estratègia incrementa la participació de l’alumnat nouvingut 

(objectiu 3).  

León i Montero (2003) consideren que abans de tota observació cal respondre a les 

preguntes: què, com, quan i on s’observa. A continuació, seguint aquesta referència, 

s’exposen en format graella, les respostes que planifiquen les sessions dels tres casos 

d’estudi (vegeu figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per recollir la a informació de les diferents observacions s’elaboren unes graelles de registre.  

Les observacions de les sis sessions per conèixer les estratègies dels mestres que utilitzen 

per fomentar la participació, s’anota en la següent graella de registre (vegeu figura 3). 

L’enregistrament es porta a terme en el moment que tenen lloc les observacions i de manera 

narrativa. 

 
Figura 3.Graella de registre de les observacions als casos d’estudi i els mestres. Font: elaboració pròpia, 2020.  

Figura 2. Respostes de les preguntes d’observació que plantegen León i Montero (2003). Font: 
elaboració pròpia, 2020.     
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Per altra banda, la informació observada durant les sessions amb treball cooperatiu s’anota 

a la següent gralla de registre (vegeu figura 4 ). L’enregistrament d’aquestes es porta a terme 

amb posterioritat a la sessió i de manera narrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

La informació recollida a les graelles de registre és analitzada per tal de poder obtenir resultats 

de cada cas d’estudi. Aquests s’exposen de manera gràfica i narrativa. Tant el recull 

d’informació, com l’anàlisi i els resultats s’ha fet de la manera més objectiva possible. Tot i 

això, cal tenir present com exposa Evertson i Merlin (2008), que les observacions estant 

influenciades per la persona que observa, els seus prejudicis, creences, formació i aptituds.  

4.6. Anàlisi de dades  

En aquest apartat s’exposa la manera com s’analitzaran les dades obtingudes amb els tres 

instruments de recollida de dades, exposats anteriorment (sociograma, dibuix de la figura 

humana i observacions).  

 
Sociograma 
 
Una vegada realitzats a tots els alumnes la pregunta: Amb quins cinc companys de la teva 

classe realitzaries una obra de teatre? s’elabora una graella (vegeu figura 5), amb tantes 

columnes i files d’alumnes com hi ha a la classe. Cada alumne és identificat amb un nombre 

numèric. Al costat d’aquest (columna d’esquerre) s’anota un cercle en els nens i un triangle a 

les nenes. La casella del cas d’estudi es troba pintada a l’anàlisi de color vermell.     

A partir de les respostes dels infants es marca amb color verd quins companys tria cada un. 

D’aquesta manera observant les columnes obtenim quantes vegades ha estat escollit cada 

infant.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Graella de registre per les observacions amb treball 
cooperatiu. Font: elaboració pròpia, 2020. 

Figura 5. Graella per l’anàlisi del sociograma. Font: elaboració 
pròpia, 2020.  
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Una vegada s’ha omplert la graella es realitza una representació sociomètrica per exposar 

els resultats. Es duu a terme d’aquesta manera perquè Rodríguez i Morera (2001) consideren 

que és la manera més visual per veure les relacions que s’estableixen entre els membres 

d’un grup classe. Per fer la representació sociomètrica s’utilitza el programa yEd Graph-Editor. 

En aquesta s’estableix la mateixa llegenda que per l’anàlisi: els nens són representats amb 

un cercle i les nenes amb un triangle. En aquest cas, tots són pintats de color groc i el cas 

d’estudi de color vermell.  

De la pàgina 3 a la pàgina 5 de l’Annex s’exposen les anàlisis dels dos sociogrames realitzats 

(inicial i final) de cada cas d’estudi.  

 
 
Dibuix de la figura humana  
 
Una vegada els tres casos d’estudi realitzant el dibuix de 

la figura humana, s’anota a la graella (vegeu figura 6)  si 

els indicadors emocionals establerts són visibles o no.  

Una vegada analitzats s’exposen els resultats  de manera 

narrativa.  

 

 
 
 
 

 

Les imatges dels dibuixos de la figura humana (inicial i final) dels tres casos d’estudi es troben 

des de la pàgina 6 a la pàgina 8 de l’Annex. I les anàlisis de cada un dels dibuixos es 

presenten des la pàgina 9 a la pàgina 11 de l’Annex.  
 
 
Observacions  
 
Per analitzar la informació anotada de les observacions s’estableix una definició de 

participació i una sèrie d’indicadors d’estratègies i de participació.   

 

En el marc teòric el concepte de participació és definit per diferents autors. Per la recerca, la 

definició que es fa referència és la dels autors Ainscow i Booth (2006), que defineixen 

participar com “aprendre al costat dels altres” (p.6). Per concretar-ho més, a partir de les idees 

dels altres autors, s’afegeix que s’entén aprendre com construir coneixement. Així doncs: 

Participar és “aprendre al costat dels altres” (Ainscow i Booth, 2006, p.6), entenen aprendre 

com construir coneixement. 

Figura 6. Graella per l’anàlisi dels dibuixos de la 
figura humana. Font: elaboració pròpia, 2020.  
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De cada graella de registre s’analitza la informació a partir d’una sèrie d’indicadors exposats 

el marc teòric (vegeu figura 7). Les estratègies es divideixen en dos tipus per tal de poder 

obtenir uns resultats més específics:  

• Un primer tipus les metodològiques que fan referència a l’organització de l’aula i als 

suports que es porten a terme.  

• I un segon tipus anomenades sistema d’acció que fan referència a actituds o 

aportacions que el mestre pot fer.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa als indicadors de participació, en funció de la informació anotada a les graelles de 

registre, s’especifica quin paràmetre es reflecteix seguint el barem establert (vegeu figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Graella d’indicadors d’estratègies i participació per l’anàlisi. Font: elaboració 
pròpia, 2020.  

Figura 8. Paràmetre dels indicadors de participació i l’explicació 
de cada un d’ells. Font: elaboració pròpia, 2020.  
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Per tant, de cada graella de registre s’observa la informació anotada i es compara amb quins 

indicadors coincideix. D’aquesta manera de cada cas d’estudi s’obté un recull dels indicadors 

d’estratègies i de participació; anotant també el paràmetre.  

 

El recull d’indicadors de les sis observacions realitzades a mestres i alumnes s’anota a la 

següent graella (vegeu figura 9). 

En aquesta figura es mostren només quatre sessions, perquè en funció del cas d’estudi, el 

mestre que s’observa més d’una vegada és diferent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, el recull d’indicadors de les observacions realitzades durant la proposta de 

treball cooperatiu, es recullen en una altra graella; amb un format molt semblant que l’anterior 

(vegeu figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les graelles de registre de les observacions realitzades els mestres i a cada cas d’estudi 

figuren des de la pàgina 12 a la pàgina 28 de l’Annex i les anàlisis es troben des de la pàgina 

29 a la pàgina 33 de l’Annex. 

Pel que a les observacions durant la proposta de treball cooperatiu, les graelles de registre 

de cada cas d’estudi figuren des de la pàgina 34 a la pàgina 42 de l’Annex. I a continuació, 

des de la pàgina 43,  fins al final de l’Annex s’exposen les anàlisis.  

 

 

 

Figura 9. Graella per anotar els indicadors d’estratègia i participació de 
les observacions en els casos d’estudi i els mestres. Font: elaboració 
pròpia, 2020.   

Figura 10. Graella per anotar els indicadors d’estratègia i participació de les 
observacions durant la proposta de treball cooperatiu. Font: elaboració pròpia, 
2020.   
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Una vegada analitzades totes les dades s’extreuen uns resultats. Aquests es presenten en 

gràfics i de manera narrativa.  

 

Per exposar els resultats sobre la participació,  s’estableix un valor numèric a cada un dels 

paràmetres de participació establerts (vegeu figura 11).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I per les estratègies, es comptabilitzen el nombre d’indicadors metodològics i de sistemes 

d’acció anotats a les graelles d’anàlisi.  

 

D’aquesta manera, pel que fa a les primeres observacions, dels mestres i alumnes, s’elaboren 

un total de set gràfics: sis de participació (un per cada sessió) i un de general de les 

estratègies utilitzades pels mestres. De les observacions durant la proposta de treball 

cooperatiu, s’elaboren quatre gràfics: tres de participació (un per cada sessió) i un de les 

estratègies emprades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11. Paràmetres i valors numèrics dels 
indicadors de participació. Font: elaboració pròpia, 
2020.  
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5. Resultats 

En aquest apartat s’exposen els resultats obtinguts a la recerca. Per fer-ho es fa a partir dels 

objectius plantejats.  

L’objectiu número 1 es planteja per poder desenvolupar posteriorment l’objectiu 4. Per aquest 

motiu, a continuació es presenten conjuntament.  

Objectiu 1. Analitzar les relacions del grup classe i els indicadors emocionals a l’inici 
de la recerca.  Aquest objectiu es desenvolupa a partir del sociograma i del dibuix de la figura 

humana realitzats al mes de desembre.  

Objectiu 4. Anàlisi comparativa de l’evolució dels tres casos d’estudi respecte a la 
relació amb el seu grup classe i als indicadors emocionals des de l’inici fins al final de 
la recerca. Aquest objectiu es verifica a partir de la realització d’un segon sociograma en els 

tres grups classe dels casos d’estudi i de la realització d’un segon dibuix de la figura humana 

per part dels tres casos. D’aquesta manera poder establir una comparativa amb els resultats 

obtinguts a l’inici de la investigació.  
 

Així doncs, a continuació s’exposen els resultats del sociograma de cada cas d’estudi i 

seguidament del dibuix de la figura humana.  

 

SOCIOGRAMA 
La pregunta que es formula a l’alumnat és la següent: Amb quins cinc companys de la teva 

classe realitzaries una obra de teatre? 

 
Cas 1 
Sociograma inicial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Representació sociomètrica inicial del grup classe del cas 1. Font: 
elaboració pròpia, 2020.  
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L’alumne 14 representa el cas d’estudi 1. En formular la pregunta la seva resposta va ser amb 

tots. Degut això, no es va marcar cap alumne en concret. Tampoc cap alumne estableix 

relació amb ell. Podem veure amb la representació que hi ha dos líders: el 5, i el 20 (ambdós 

nens). També que hi ha forces alumnes, més de quatre, que només són triats per un o dos 

companys. Cal especificar que l’alumne 6 no se li formula la pregunta perquè està diagnosticat 

amb Trastorn de l’Aspecte Autista.  

 

Sociograma final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alumne 14 representa el cas d’estudi 1. Aquest estableix relació els companys 5, 18 i 20 

(nens) i 16 (nena). Aquesta mateixa alumna també estableix relació amb ell. En canvi els tres 

nens no ho fan. Amb ell estableix relació, el company 9 (nena). Es percep que els líders de la 

classe són els companys: 5 i 20 (nens).  

 

Anàlisi comparativa del sociograma inicial i final 

En el sociograma inicial el cas 1 no estableix relació amb cap company de la seva classe, en 

canvi tres mesos després, l’alumne n’escull a quatre, tot i tenir la possibilitat de triar-ne cinc. 

Això ens pot fer veure que l’infant ja coneix els seus companys. Pel que fa a les relacions, el 

cas d’estudi no tria a cap company que forma part del seu equip cooperatiu. En canvi el 

company 9 (nena) del seu equip sí que el tria a ell. Per altra banda, amb l’alumne 16 (nena), 

s’estableix una relació recíproca. Això pot ser perquè comparteixen la primera llengua oficial, 

el manding. A més, al moment que va arribar a l’escola fins a les vacances de Nadal (durant 

dos mesos) van estar asseguts junts. També, cal afegir que quan el tutor va fer el canvi de 

Figura 13. Representació sociomètrica final del cas 1. Font: elaboració 
pròpia, 2020.  
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llocs, va decidir posar junts l’alumne nouvingut i el companya 9 (nena), perquè el pogués 

ajudar amb l’idioma.  

 

Cas 2 

Sociograma inicial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alumne 21 representa el cas d’estudi 2. Aquest estableix relació amb dos alumnes de la 

classe: el 5 i l’11 (ambdós nens). Encara que, el company 5 no estableix relació amb el cas 

d’estudi 2, amb l’alumne 11 sí que s’estableix una relació recíproca. L’alumne d’estudi també  

és triat per l’alumne 23 (nen). En el grup classe es percep que hi ha dos líders el número 9 i 

el 18 (nenes). Cal destacar que l’alumne 22 (nena) ningú estableix relació amb ella. A més, 

dos alumnes: 6 i 23 (nen i nena respectivament) només són triats per un i dos companys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Representació sociomètrica inicial del cas 2. Font: 
elaboració pròpia, 2020.  
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Sociograma final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alumne 21 representa el cas d’estudi 2. L’alumne tria a cinc companys de la classe:  5,11,15 

i 23 (nens) i el 9 (nena). Amb aquests alumnes s’estableix una relació recíproca amb el 

company 11, 15 i 23. El company 13 (nen) tria el cas d’estudi, però ell en canvi no. Es percep 

amb la representació que els líders de la classe són els companys: 9 i 18 (ambdós nenes)  

 

Anàlisi comparativa del sociograma inicial i final 

El cas d’estudi 2, del primer al segon sociograma hi ha un augment dels alumnes que escull 

i de les relacions recíproques. Tot i això en el darrer sociograma continua triant als alumnes 

esmentats a l’inicial: el 5 i l’11. Pel que fa a les relacions recíproques al principi només n’hi 

havia una i finalment se’n donen tres; mantenint la que es donava en el sociograma inicial 

(alumne 11). Per altra banda, l’alumne 23, que en el sociograma inicial escull a l’alumne 

d’estudi i aquest no, al final també s’estableixen una relació recíproca. Un dels motius que ho 

pot explicar és perquè anaven junts al mateix equip cooperatiu. Amb els altres companys que 

s’estableix una relació recíproca no formen part del seu equip cooperatiu.  

 
 
 
 
 
 

Figura 15. Representació sociomètrica final del cas 2. Font: elaboració pròpia, 
2020.  
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Cas 3 
Sociograma inicial  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alumne 16 representa el cas d’estudi 3. Aquest estableix relació amb cinc companys: 

3,14,21 (nens), 5 i 17 (nenes), però només es dona una relació recíproca, amb el company 

14. Aquest és considerat un líder juntament amb els companys: 1 i 15 (nenes). Cal destacar 

que amb el company 14, estant asseguts junts en el moment que es porta a terme el 

sociograma. Amb la representació veiem que a la classe hi ha dos alumnes que ningú 

estableix relació amb ells: 9,19 (nenes).  

 

Sociograma final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Representació sociomètrica inicial del cas 3. Font: elaboració pròpia, 2020.  

Figura 17. Representació sociomètrica final del cas 3. Font: elaboració pròpia, 2020.  
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L’alumne 16 representa el cas d’estudi 3. Aquest tria els companys: 3,14, 21 (nens), 5 i 12 

(nenes) i estableix una relació mútua amb els infants 3,12 i 14. A més, és triat pel company 

pel company 6 (nena). Amb la representació es percep que els líders de la classe són l’1 

(nena) i el 14 (nen).  

 

Anàlisi comparativa del sociograma inicial i final 

El cas d’estudi 3 escull als mateixos alumnes en el sociograma inicial i final. Al primer, només 

hi ha una relació recíproca amb un company, el 14 (nen), en canvi després s’estableixen tres 

relacions mútues amb els companys 3 (nen),12 (nena) i 14 (nen). D’aquests tres companys 

que s’escullen mútuament, dos d’ells van al seu equip cooperatiu, aquest són els companys 

3 i 12.  

 
DIBUIX DE LA FIGURA HUMANA 
La indicació principal que es dona en el moment de la realització del dibuix de la figura 

humana és la següent: dibuixat a tu a l’aula. 

 

Cas 1 
Dibuix de la figura humana inicial  
Va ser necessari la traducció en francès per part del cas d’estudi 3 sobre les indicacions 

donades.  

El cas d’estudi 1 fa al dibuix al centre del full horitzontal utilitzant dos colors, el blau i el negre. 

Principalment dibuixa una classe i això fa que la seva figura sigui petita. En relació amb els 

indicadors emocionals trobem l’omissió de les principals parts (ulls, nas, boca) i dels peus, 

Això fa que es pugui afirmar la integració pobra de les parts del cos. A més, fa l’omissió de 

mans i dits. Cal destacar que al seu costat dibuixa un altre alumne, de la mateixa manera que 

es dibuixa a ell. Sabem qui és el cas d’estudi, perquè s’encercla amb el mateix color que 

dibuixa la classe. Escriu el seu nom i cognom amb lletra de pal. Durant la realització del dibuix 

no va fer cap comentari i el temps que triga és de quatre minuts.   

 

Dibuix de la figura humana final  

En el moment de donar les indicacions, el cas d’estudi 1 li va traduir al cas 3, amb francès el 

que s’havia dit, per tal d’assegurar la comprensió.   

El cas d’estudi 1 es dibuixa gairebé el centre del full en vertical. No trobem cap indicador 

emocional. Encara que cal destacar per un costat l’infant no ha dibuixat tots els dits de la mà 

ni els dels peus; n’ha dibuixat tres a cada mà i dos en els peus. Per altra banda, cal destacar 

el color amb què ha pintat el dibuix. Per un costat, ha utilitzat color verd per pintar braços, 

cames, i cos. El cabell ha estat pintat de color groc i la cara dibuixada amb color vermell. El 
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costat del dibuix l’alumne dibuixa un cor. Encara que no s’ha marcat com a indicador els 

braços llargs, un d’ells sí que ho és, ja que toca amb una de les cames; aquesta dibuixada 

més alta que l’altra. Una curiositat que presenta el dibuix és l’escriptura amb lletra lligada del 

seu nom quan sempre escriu a la classe amb lletra de pal. Durant la realització del dibuix no 

fa cap comentari i el temps de realitzar-ho és de 7 minuts. 

 
Anàlisi comparativa del dibuix de la figura humana inicial i final  

Del dibuix de la figura humana inicial i final trobem una gran diferència, sobretot perquè no hi 

ha indicadors emocionals. Això pot ser degut perquè l’alumne ha entès amb més facilitat les 

indicacions exposades per fer el dibuix i per la diferència de tres mesos des del primer dibuix 

al segon. Pel que fa a les indicacions, la primera vegada va ser necessari que algú altre li 

traduís i en canvi, en el darrer sociograma, va poder comprendre les indicacions.  

 
Cas 2 
Dibuix de la figura humana inicial  
Va ser necessari l’explicació de les indicacions del dibuix en llengua castellana i amb gestos 

perquè les comprengués.  
El cas d’estudi 2 fa al dibuix a la part superior del full en vertical. En relació amb els indicadors 

emocionals, encara que no hi ha omissió de les diferents parts del cos, totes estan poc 

definides, per tant trobem la integració pobra de les parts del cos, ja que totes elles, estan 

dibuixades amb una sola línia. A més, les mans són representades amb una fletxa i 

dibuixades des de l’ombro; fent omissió del coll. Els peus són representats amb un semi cercle 

i no els recolza a cap superfície. La manera com dibuixa els ulls dona la sensació que estan 

tancats i la boca oberta. Per altra banda, es dibuixa a sobre d’una taula. Això pot ser per 

indicar que s’està dibuixant ell a la classe, tal com s’exposa a la principal indicació donada. 

Per dibuixar la figura humana utilitza el color gris i no hi ha una proporció entre aquesta i la 

taula dibuixada. Un altre aspecte a destacar és l’error d’ortografia natural que fa, 

concretament d’omissió de la vocal A en escriure el seu nom. Durant la realització del dibuix 

no fa cap comentari i el temps de realitzar-ho és de tres minuts.  

 

Dibuix de la figura humana final  

En el moment de donar les indicacions per la realització el dibuix, va ser necessari  la repetició 

d’aquestes. El cas d’estudi es dibuixa a la part superior del full en vertical. Aquest presenta 

quatre indicadors emocionals: l’omissió de braços, i per tant alhora de mans i dits i també del  

coll. A més, la figura humana està dibuixada amb línies. Per tant, un altre indicador és la 

integració pobra de les parts del cos. Per altra banda, l’expressió de la cara tal com dibuixa 
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els llavis, expressa alegria. Durant la realització del dibuix no fa cap comentari i el temps de 

realitzar-ho és de 4 minuts. 

 

Anàlisi comparativa del dibuix de la figura humana inicial i final  

En el dibuix inicial i final trobem el mateix nombre d’indicadors emocionals. La diferencia és 

que en el primer hi ha dibuixats els braços i en canvi, en el segon fa l’omissió d’aquests. Tot 

i això, és important destacar el canvi d’expressió facial. El primer transmet tristesa, per la 

manera com són dibuixats els ulls i la boca. En canvi, en el segon dibuix tot el contrari; els 

ulls, dibuixats amb un cercle i els llavis oberts, donen una sensació d’alegria. Pel que fa a les 

indicacions cal destacar que la primera vegada va ser necessari la llengua castellana en 

canvi, al final només amb l’explicació en llengua catalana i gestos va comprendre les 

indicacions donades.  

 

Cas 3 
Dibuix de la figura humana inicial  
El cas d’estudi fa al dibuix a la part inferior del full en horitzontal. Es dibuixa assegut en una 

taula, juntament amb un company, i això fa que hi hagi l’omissió de les extremitats inferiors 

(cames i peus). Cal especificar que dibuixa a totes dues figures, quatre dits. Els dos dibuixos 

segueixen el mateix estil, encara que ell està pintat i la companya no. Es pot interpretar que 

és una companya pels cabells llargs que dibuixa. Aquesta pot ser una de les dues companyes 

que anomena en fer-li el sociograma inicial (5 o 17). A totes dues figures escriu a la samarreta 

la lletra W. El dibuix està fet de manera proporcionada. Durant la realització del dibuix no fa 

cap comentari i el temps de realitzar-ho és de 7 minuts.  

 

Dibuix de la figura humana final  

El dibuix de la figura humana presenta dos indicadors emocionals: l’omissió de les mans i dits 

i  del nas. Encara que la mà és representada amb un segment. Això pot ser perquè estant 

dibuixades dins de les butxaques del jersei. Si s’interpreta d’aquesta manera, només 

trobaríem un indicador emocional, l’omissió del nas. Un aspecte a destacar és que els peus 

no estant recolzats a cap superfície. A més, dibuixa una bafarada, on fa la icona de tres cares 

diferents una de felicitat, una de tristesa i una altra d’indiferència. En demanar-li el motiu, el 

cas d’estudi va exposar que era perquè normalment estava content a la classe però també hi 

havia moments que es trobava trist o que no feia res. Per altra banda, els ulls són força grans, 

en proporció a la mida de la cara, tot i això, l’expressió facial és d’alegria. A la samarreta hi 

ha escrit, però al revés, les lletres EAEK. El temps de realitzar-ho és de 8 minuts. 

 
 



 54 

Anàlisi comparativa del dibuix de la figura humana inicial i final  

En el segon dibuix, en dibuixar-se dret no es troba l’omissió de les parts inferiors i per tant hi 

ha menys indicadors emocionals respecte al primer. També s’observa una diferència 

important entre els dos dibuixos, l’omissió del nas en el segon dibuix. No obstant això, en tots 

dos dibuixos l’expressió de la cara és de felicitat. Finalment, exposar que quan dibuixa la 

bafarada, amb diferents icones d’emocions (segon dibuix) pot fer pensar que l’infant és 

conscients de l’estat d’ànim que representen i que ell s’hi sent identificat en molts moments.  

 

Per concloure l’objectiu 1 i 4, afirmar que des de l’inicial al final de la recerca, s’han augmentat 

les relacions recíproques que tenen els casos d’estudi. I pel que fa als indicadors emocionals 

també es dona una evolució; en el cas d’estudi 1 i 3 en presenten menys i el cas 2 presenta 

el mateix nombre però diferents indicadors emocionals.  

 

Objectiu 2. Identificar i analitzar les estratègies que el mestre porta a terme per afavorir 
la participació de l’alumnat nouvingut.  
Aquest objectiu es desenvolupa amb la realització de sis observacions a quatre mestres 

diferents per a cada cas d’estudi. La finalitat és analitzar si les estratègies que empren els 

docents incideixen en la participació de l’alumnat nouvingut dins de l’aula. 

Els resultats es presenten en gràfics acompanyats d’una explicació.  

Tal com s’exposa anteriorment, de cada cas d’estudi s’elaboren set gràfics: sis gràfics (un per 

cada sessió) sobre la participació i un de general de les estratègies utilitzades pels mestres. 

Finalment de manera narrativa es fa una síntesi de les estratègies emprades.   

En tot moment, per extreure resultats de les observacions es té present la definició proposada 

sobre participació: “Aprendre al costat dels altres”(Ainscow i Booth, 2006p.6); entenen 

aprendre com construir coneixement i els indicadors establerts.   
 

Cas 1 
Fitxant-nos en la visió general dels gràfics (vegeu figura 18, pàgina 56) els quatre mestres 

observats duen a terme forces d’estratègies de sistema d’acció a totes les sessions, i també 

a la major part d’elles metodològiques. Per altra banda, la participació del cas d’estudi (vegeu 

figura 19, pàgina 56) a gran part de les sessions segueix les indicacions del mestre. Cal 

destacar la primera sessió, on tot havent un segon mestre a l’aula, el cas d’estudi és 

principalment un espectador. Això és degut per l’organització de la classe, on l’alumnat és 

receptor de la informació que el docent transmet. S’exposa que segueix les indicacions 

perquè el cas d’estudi, copia les activitats resoltes la pissarra en el seu llibre.  
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De la mateixa manera, es dona a la segona sessió, on el cas d’estudi continua sent un 

espectador, ja que el mestre transmet el coneixement a l’alumnat.  

A les tres sessions següents els resultats s’assemblen tot i el nombre d’estratègies que els 

docents empren: 

• A la tercera sessió, cada alumne fa feines autogestionades adaptades al nivell de 

matemàtiques que es troba. A més es realitza amb tauletes digitals. La visualització 

d’exemples, fa que l’alumne formuli preguntes per poder avançar en les activitats. En 

aquesta sessió hi ha dos mestres a l’aula, que intervenen quan els alumnes ho 

demanen. 

• A la quarta sessió, s’exposa que l’alumnat segueix totes les indicacions perquè el 

docent adapta les activitats a la diversitat de l’aula.  

• A la cinquena sessió, l’organització d’aquesta és una activitat amb equips cooperatius 

i una altra d’individual i això fa que el cas d’estudi respongui preguntes i segueixi totes 

les indicacions. En el moment de treballar autònomament, el mestre li dona suport 

específic.  

A l’última sessió, es duu a terme un taller d’escriptura. Encara que s’exposa que segueix les 

indicacions del mestre i respon a preguntes en moments puntuals, cal especificar que el cas 

d’estudi la gran part de la sessió copia la resolució de les preguntes que s’escriuen a la 

pissarra.  

 

Entenen participar com “aprendre al costat dels altres” (Ainscow i Booth, 2006, p.6) i aprendre 

com construir coneixement, podem afirmar que de les sis sessions, només construeix 

coneixement al costat dels altres a la quarta i cinquena sessió. Recordem que a la quarta el 

docent té molt clar quines adaptacions ha de fer i a la cinquena sessió, es realitzen activitats 

amb treball cooperatiu. Per acabar a la tercera sessió el cas d’estudi construeix coneixement 

de manera individual per l’adaptació de les activitats. 
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Figura 19. Resultats del nombre d’estratègies metodològiques 
i de sistemes d’acció que utilitzen els mestres a cada sessió en 
el grup classe del cas d’estudi 1. Font: elaboració pròpia, 2020.  

Figura 18. Resultats de la participació del cas d’estudi 1 de cada una de les sessions 
observades. Font: elaboració pròpia, 2020.   
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Cas 2 
Fixant-nos en la visió general dels gràfics, per un costat els quatre mestres observats a les 

sis sessions (vegeu figura 20, pàgina 58) no duen a terme gaires estratègies de sistema 

d’acció a l’aula ni tampoc de metodològiques. A més, a la major part de les sessions a l’aula 

la participació del cas d’estudi (vegeu figura 21, pàgina 58) és de fer feines autogestionades 

i seguir les indicacions del mestre.  

A la primera sessió no es fa cap incidència en el gràfic perquè el cas d’estudi escriu només 

nombres aleatoris en una fitxa donada pel docent. Per tant, queda reflectida que tot i haver-

hi estratègies metodològiques, si no s’adapta les activitats a la diversitat de l’aula, no es 

fomenta la participació. A la segona sessió, l’actitud del cas d’estudi canvia, perquè mentre la 

resta de companys, fa taller d’escriptura de manera autònoma, el mestre dona un suport 

individualitzat el cas d’estudi. Això ho permet fer perquè són mig grup. A la tercera sessió té 

lloc tot el contrari, el cas d’estudi és un espectador perquè el mestre no adapta la sessió a la 

diversitat.  

En relació amb les sessions restants, cal destacar que el cas d’estudi fa feines 

autogestionades perquè el mestre li proporciona fitxes diferents de la resta de grup classe: 

• A la quarta sessió, el mestre considera que aprèn més si se li proporciona un dossier 

adaptat al moment que es troba.  
• A la cinquena i sisena sessió, el cas d’estudi es troba a l’aula d’acollida. L’organització 

d’aquesta es regeix per treballar de manera autònoma, amb feines adaptades en el 

procés d’aprenentatge que es troba cada infant, mentre el docent fa intervencions 

individuals.  

Entenen participar com “aprendre al costat dels altres” (Ainscow i Booth, 2006, p.6) i aprendre 

com construir coneixement, podem afirmar que al costat dels seus companys, el cas d’estudi 

no construeix coneixement a cap sessió. Encara que en el moment que se li proposa la 

realització d’activitats de manera individual (últimes tres sessions), sí que li permeten construir 

coneixement, perquè són adaptades al seu procés d’aprenentatge.
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Figura 20. Resultats del nombre d’estratègies metodològiques 
i de sistemes d’acció que utilitzen els mestres a cada sessió 
en el grup classe del cas d’estudi 2. Font: elaboració pròpia, 
2020. 

Figura 21. Resultats de la participació del cas d’estudi 2 de cada una de les sessions observades. 
Font: elaboració pròpia, 2020.   
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Cas 3 
Fixant-nos en la visió general dels gràfics, per un costat els quatre mestres observats a la 

gran part de les sessions (vegeu figura 20, pàgina 60) porten entre dues o tres estratègies 

de sistema d’acció i entre una o dues d’estratègies metodològiques. Per altra banda, la 

participació a la gran major part de les sessions (vegeu figura 21, pàgina 60), el cas d’estudi 

fa feines autogestionades.  

Cal destacar la primera i la segona sessió, on l’alumne, a més de fer feines autogestionades 

i seguir les indicacions, formula preguntes i opina. Aquest comportament és gràcies al fet que 

a la primera sessió, el mestre organitza un taller d’escriptura amb la meitat del grup classe i  

permet adaptar les activitats a la diversitat de l’aula. A la segona sessió, l’actitud del cas 

d’estudi es manté però canvia l’estratègia docent: hi ha dos mestres a l’aula i es creen racons. 

Per tant, queda reflectida la importància del desdoblament del grup classe i del segon mestre 

a dins l’aula per tal de fomentar la participació del cas d’estudi. A la tercera sessió es viu una 

situació contrària. El mestre no té en compte la diversitat de l’aula i conseqüentment, l’infant 

és un espectador al llarg de tota la sessió.  

En relació amb les sessions restants, cal destacar que s’especifica que l’alumne fa feines 

autogestionades. En tots els casos són perquè el mestre proporciona a l’infant fitxes diferents 

de la resta de companys: 

• A la sessió quatre, perquè el docent no considera que el cas d’estudi segueixi les 

activitats que es porten a terme amb la resta de companys.  

• A la cinquena i a la sisena sessió, el cas d’estudi es troba a l’aula d’acollida. 

L’organització d’aquesta es regeix per treballar de manera autònoma activitats 

adaptades a cada infant mentre el docent fa intervencions individuals.   

Entenen participar com “aprendre al costat dels altres” (Ainscow i Booth, 2006, p.6) i aprendre 

com construir coneixement, podem afirmar que de les sis sessions, només construeix 

coneixement al costat dels companys en les dues primeres. Recordem que a la primera tenen 

lloc els racons amb dos mestres a l’aula i a la segona, el grup classe treballa desdoblat mentre 

fan tallers. Per acabar, quan se li proposen activitats de manera individual (darreres tres 

sessions) no li suposen un repte inabordable perquè s’adapten al seu nivell i li permeten 

construir coneixement.  

 

De manera general en els tres casos d’estudi, les estratègies de sistema d’acció que més 

empren els mestres, de les deu presentades com a indicadors d’anàlisi, són: la formulació de 

preguntes i l’ús d’un llenguatge entenedor. Una altra estratègia considerada de sistema 

d’acció, però no present com a indicador, és les intervencions individuals que els mestres fan 
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en els casos d’estudi. Pel que fa a les estratègies metodològiques, la principal  és la d’adaptar 

les activitats a la diversitat de l’aula i promoure activitats de diferents dificultats. 

 

Figura 21. Resultats del nombre d’estratègies 
metodològiques i de sistemes d’acció que utilitzen els 
mestres a cada sessió en el grup classe del cas d’estudi 
3. Font: elaboració pròpia, 2020. 

Figura 20. Resultats de la participació del cas d’estudi 3 de cada una de les sessions observades. 
Font: elaboració pròpia, 2020.   
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Objectiu 3.  Plantejar, portar a terme i valorar si una proposta amb treball cooperatiu 
incrementa la participació de l’alumnat nouvingut.  
Aquest objectiu es desenvolupa amb la realització de tres sessions d’una hora i mitja cada 

una, amb treball cooperatiu a cada grup classe dels tres casos d’estudi.  

Els resultats es presenten en gràfics i acompanyats d’una explicació. Tal com s’exposa 

anteriorment, de cada cas d’estudi, s’exposen quatre gràfics: un de cada sessió per facilitar 

l’anàlisi de la participació i un de general per les estratègies emprades pel mestre. Finalment 

de manera narrativa es fa una síntesi de les estratègies utilitzades.   

En tot moment, per extreure resultats de les observacions es té present la definició proposada 

sobre participació: “aprendre al costat dels altres” (Ainscow i Booth, 2006, p.6) i aprendre com 

construir coneixement i els indicadors establerts.  
 
Cas 1 
De manera general, durant les tres sessions, s’utilitzen moltes estratègies d’acció i 

metodològiques (vegeu figura 22). Principalment l’estratègia metodològica de treball 

cooperatiu. Aquesta a totes les sessions s’acompanya de dos docents a l’aula. La figura del 

segon mestre, és la de donar suport a tots els alumnes. Amb aquestes estratègies, 

s’aconsegueix que a part de seguir les indicacions donades pel mestre, l’infant respongui 

preguntes, prengui decisions i opini (vegeu figura 23, pàgina 62). Cal destacar que el foli 

giratori fomenta que cada alumne tingui la possibilitat d’expressar-se. A més, les traduccions 

d’algunes indicacions per part d’una companya del seu equip cooperatiu amb francès (idioma 

que entén el cas d’estudi), li faciliten la comprensió.  

Entenen participar com “aprendre al costat dels altres” (Ainscow i Booth, 2006, p.6) i aprendre 

com construir coneixement, podem afirmar que el cas d’estudi a les tres sessions es dona.  

Figura 22. Resultats del nombre d’estratègies 
metodològiques i de sistemes d’acció utilitzats a cada 
sessió durant la proposta de treball cooperatiu en el grup 
classe del cas d’estudi 1. Font: elaboració pròpia, 2020. 
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Cas 2  
De manera general durant les tres sessions, s’utilitzen forces estratègies d’acció i 

metodològiques (vegeu figura 24, pàgina 63).  Principalment l’estratègia metodològica és el 

treball cooperatiu. Aquesta s’acompanya de dos docents a l’aula. Per altra banda, a les tres 

sessions, el cas d’estudi segueix totes les indicacions i en moments puntuals, respon a 

preguntes, pren decisions i opina (vegeu figura 25, pàgina 63).  

La figura del segon mestre, és la de donar suport a tots els alumnes. Cal especificar que a la 

primera sessió, quan s’exposa al gràfic que sovint respon preguntes, les respostes han estat 

elaborades pels membres del seu equip i es demana en concret al cas d’estudi, com a 

portaveu per aquella activitat. En canvi a la segona sessió, quan pren decisions són en l’àmbit 

artístic. En aquesta sessió cal destacar que es realitza un treball en parelles que facilita la 

realització de l’activitat en el cas d’estudi.  
Entenen participar com “aprendre al costat dels altres” (Ainscow i Booth, 2006, p.6) i aprendre 

com construir coneixement, podem afirmar que es dona a les tres sessions. 

 

 
 

Figura 23. Resultats de la participació del cas d’estudi 1 durant la proposta de treball cooperatiu. 
Font: elaboració pròpia, 2020.  
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Cas 3  
De manera general, durant les tres sessions s’utilitzen moltes estratègies d’acció i 

metodològiques (vegeu figura 26, pàgina 64). Principalment l’estratègia metodològica és el 

treball cooperatiu. Això fa que el cas d’estudi a les tres sessions segueixi les indicacions i 

formuli preguntes (vegeu figura 27, pàgina 64).  

 

Figura 25. Resultats de la participació del cas d’estudi 2 durant la proposta de treball 
cooperatiu. Font: elaboració pròpia, 2020.  

 

Figura 24. Resultats del nombre d’estratègies 
metodològiques i de sistemes d’acció utilitzats a 
cada sessió durant la proposta de treball cooperatiu 
en el grup classe del cas d’estudi 2. Font: elaboració 
pròpia, 2020. 
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A la primera i segona sessió, l’estructura de foli giratori fomenta l’expressió d’opinions de cada 

un dels membres de l’equip. Cal destacar que a la tercera sessió, previ el treball amb equip 

cooperatiu, l’alumnat duu a terme una activitat individual; per aquest motiu s’indica en el gràfic 

feines autogestionades. Aquestes s’adapta a la diversitat de l’aula pel que fa a la comprensió 

en llengua catalana.  Entenen participar com “aprendre al costat dels altres” (Ainscow i Booth, 

2006, p.6) i aprendre com construir coneixement, podem afirmar que es dona a les tres 

sessions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Resultats de la participació del cas d’estudi 3 durant la proposta de 
treball cooperatiu. Font: elaboració pròpia, 2020. 

Figura 26. Resultats del nombre d’estratègies 
metodològiques i de sistemes d’acció utilitzats a 
cada sessió durant la proposta de treball 
cooperatiu en el grup classe del cas d’estudi 3. 
Font: elaboració pròpia, 2020. 
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Així doncs, en els tres casos d’estudi el treball cooperatiu incrementa la participació de 

l’alumnat nouvingut. S’ha de matisar que l’ajuda del mestre de suport a la proposta portada a 

terme als grups classe dels casos d’estudi 1 i 2,  facilitar el desenvolupament de les sessions. 

En canvi, en el grup del cas d’estudi 3, en treballar més sovint en equips cooperatius, no va 

ser necessari.  

Pel que fa a les estratègies de sistema d’acció, presentades en els indicadors les més 

comunes a les sessions dels tres casos d’estudi són: l’ús d’un llenguatge entenedor i saber 

els coneixements previs dels alumnes. Una altra estratègia que s’empra, encara no s’indica 

com a indicador establert, és fer indicacions i observacions en els diferents equips 

cooperatius.  
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6. Discussió  

En aquest apartat es comparen els resultats obtinguts a la investigació amb la informació dels 

autors. Cal recordar que per la recerca, s’entén participar com “aprendre al costat dels altres” 

(Ainscow i Booth, 2006, p.6) i aprendre com construir coneixement. 

 

A l’inici de la recerca es duu a terme en els grups classe dels tres casos d’estudi un 

sociograma per analitzar les relacions que s’estableixen. El sociograma és una representació 

subjectiva externa el qual es pot veure modificat per la pregunta formulada. La pregunta que 

es planteja és: Amb quins cinc companys de la teva classe realitzaries una obra de teatre?.  

En els sociogrames queda reflectit que els tres casos no estableixen més d’una relació 

recíproca amb companys del seu grup d’iguals i tampoc són escollits per més d’un company. 

Les poques relacions que s’estableixen segons Bacete, García i Casares (2010) pot ser per 

les característiques de l’aula o també per la conducta de l’infant. En relació amb 

això, Gratacós i Ugidos (2011) afirmen que les dificultats per entrar i formar part de l’escola 

fa que l’alumnat nouvingut reaccioni amb actituds disruptives, violència o amb conflictes. Per 

tant, és important la manera com es porta a terme el procés d’acollida. Aquest, com exposa 

Carbonell (2006) ha de ser continu i tota la comunitat educativa és responsable.  

Fent referència concreta als casos d’estudi 1 i 2, les dificultats que tenen amb la llengua, 

poden ser motiu de no establir relacions. Vila i Siqués (2009) afirmen que les dificultats en 

expressar-se es veuen reflectides amb els intercanvis socials. Un altre motiu, específic 

dels casos d’estudi 2 i 3, pot ser pel nombre d’hores que estan fora del seu grup classe. Cada 

un passa un total de vuit hores i mitja a la setmana a l’aula d’acollida. Aquí es veuen 

reflectides com afirma Montón (2003), les dificultats de sentir-se acollit dins el grup classe 

quan se separa a l’alumne.  

Tant si és pel motiu de llengua com per les hores fora de l’aula és important que els tutors 

facin un treball en el grup classe per tal que l’alumnat nouvingut senti que forma part. Afirmen 

aquesta importància els autors Bacete, García i Casares (2010) i també Gratacós i Ugidos 

(2011). Als tutors dels tres casos d’estudi afirmen que a principi de curs sí que van portar a 

terme algunes activitats de cohesió.    

 

Per tenir més coneixement sobre els casos d’estudi, a l’inici de la recerca cada un realitza un 

dibuix de la figura humana. Aquesta eina permet tenir una vivència subjectiva interna dels 

casos. La indicació concreta que es dona al moment de la realització és: dibuixat a tu a 

l’aula.  

En el cas d’estudi 1 trobem forces indicadors emocionals. La majoria d’ells, Koppitz (2003) 

considera que reflecteixen un sentiment de timidesa i també de dificultat per connectar amb 
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els altres. En el sociograma es veuria reflectit quan respon amb tots els companys en 

demanar-li que en tries cinc. Per altra banda en el dibuix realitza més d’una persona i fa 

l’omissió dels ulls. Aquests indicadors, segons Koppitz (2003) reflecteixin un sentiment 

d’inadequació. Això, pot ser perquè com es comprova en el sociograma no estableix cap 

relació recíproca.  

Cal especificar que en els casos 1 i 2, el dibuix pot està condicionat per la dificultat en la 

comprensió de les indicacions donades.   

En el cas d’estudi 2 trobem quatre indicadors emocionals. Dos d’ells, la integració pobra de 

les parts del cos i l’omissió del coll segons Koppitz (2003) reflecteixen inestabilitat i 

immaduresa. El tercer indicador, l’omissió de mans i dits, es relaciona amb un sentiment 

d’inadequació i incapacitat per actuar. I el quart  indicador, l’omissió de braços, amb timidesa 

o sentiment de culpa. En relació amb els resultats del sociograma, escollir només dos 

companys ho pot explicar les dificultats que té de connectar amb el grup classe o per actuar 

davant de situacions. Tot i això, cal destacar que estableix una relació recíproca amb un 

company i és triat per un infant del grup.   

En el cas d’estudi 3 trobem tres indicadors emocionals. Dos d’ells, l’omissió de cames i peus,  

pot ser degut per la realització d’aquest, ja que es dibuixa assegut en una taula. L’altre 

indicador, la realització d’una segona persona, pot reflectir segons Koppitz (2003) una falta 

d’identitat. Pel que fa al sociograma, la falta d’identitat es veuria reflectit perquè el cas d’estudi 

tria a cinc companys i només un company el tria a ell; amb qui estableix una relació recíproca.  

Cal tenir en compte com exposa Koppitz (2003), que en el moment d’analitzar els dibuixos  

s’ha de tenir present el context, l’edat i l’estat emocional de l’infant.  

 

Posteriorment es va realitzar un total de sis observacions a quatre mestres diferents de cada 

cas d’estudi, per analitzar si les estratègies que porten a terme afavoreixen la participació de 

l’alumnat nouvingut. L’anàlisi es va fer tenint present la definició establerta de participació i 

els indicadors d’estratègies i de participació plantejats.   

A partir d’aquests ítems, s’obté que és necessari duu a terme estratègies perquè l’alumnat 

nouvingut participi a l’aula, com afirma Montón (2003). De manera més detallada i amb la 

classificació d’estratègies que s’estableix, queda reflectit que és necessari que les estratègies 

de sistema d’acció s’acompanyin de les metodològiques.  

 

Dels resultats obtinguts de cada cas d’estudi coincideix que els tres casos a les classes de 

ciències naturals no participen. Un motiu que ho pot explicar és perquè en aquestes, el docent 

porta a terme entre una o tres estratègies de sistema d’acció i cap de metodològica (sessió 2 

del cas 1, sessió 3 del cas 2 i sessió 3 del cas 3). Un segon motiu pot ser per les classes 

expositives que imparteix el mestre. Aquí queda reflectit com exposa Montón (2003), la 
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desmotivació de l’alumnat quan és receptor d’informació. A més, a totes tres sessions el 

mestre formula preguntes i com afirma Gratacós i Ugidos (2011) les dificultats en la llengua 

no faciliten que l’alumnat nouvingut intervingui a l’aula. 

De manera més concreta, la participació que es dona segons Novella i Trilla (2001) és degut 

pel tema que es tracta, el grau d’implicació i el nivell de desenvolupament de l’infant.  

Així doncs i veien que té lloc en els tres casos a ciències naturals, s’hauria de fer un 

plantejament sobre la manera com s’exposa el contingut i com el docent estableix relacions 

amb els coneixements previs de l’alumne i els nous coneixements.  

 

Per altra banda, a llengua castellana dels casos 2 i 3 també tenen lloc classes expositives. 

La diferència respecte a les anteriors és que els docents els proporcionen feines 

autogestionades. En adaptar-les el procés d’aprenentatge que es troben es pot afirmar que 

construeixen coneixement però de manera individual. Encara que aquesta situació reflecteix 

com exposa Gratacós i Ugidos (2011), la percepció de molts docents sobre l’entrebanc que 

comporta tenir alumnat nouvingut a l’aula.  

 

També es va observar quatre sessions on hi havia dos mestres a l’aula. S’obté amb la definició 

de participació establerta, que només en dues d’aquestes els casos d’estudi participen, ja que 

en els altres són espectadors.  

Per un costat, en el moment que hi ha el mestre de suport (sessió 1, cas 1), el tutor porta a 

terme una sessió expositiva, quan amb aquesta estratègia, com afirma Huguet (2006) s’han 

de potenciar activitats obertes, que fomentin la interacció entre companys i evitant aquelles 

on el paper actiu el tingui el docent. En el cas que es consideri que és necessari una dinàmica 

de classe més tradicional, on el mestre exposa i l’alumnat fa activitats, per fomentar la 

participació, el mestre de suport hauria d’oferir una ajuda més individual a l’alumne. Huguet 

(2006) considera que aquest és un dels set suports que es poden donar dins l’aula.  

 

Per un costat (sessió 1 del cas 2), el cas d’estudi no participa tot havent-hi dos mestres a 

l’aula i creant racons. Això reflecteix la importància que té el segon mestre per fomentar la 

participació de l’alumnat i la inclusió. Per fer-ho, com exposa Huguet (2006) els dos mestres 

s’haurien de moure per l’aula per ajudar a tot l’alumnat. Cal afegir que els racons s’organitzen 

força diferent de com ho consideren Masip i Rigol (2003). Els dos autors concorden que 

l’alumnat ha de triar l’espai que vol anar durant la sessió i aquests han d’estar lligats a les 

activitats de classe. En canvi, s’observa que són els mestres que estableixen els racons i els 

grups.  A més, en el moment de preparar el racó, els dos mestres que els realitzen, en el grup 

del cas  2, no tenen present el contingut que treballa l’alumnat que aprèn matemàtiques fora 
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del seu grup classe; sigui a l’aula d’acollida o al grup educació especial, com ho anomena el 

centre. Per tant, aquests racons no s’adapten a la diversitat de l’aula.  

En relació amb aquest fet, cal destacar la importància de treballar conjuntament els diferents 

mestres, com ho exposa el Departament d’Ensenyament (2019c). Una de les altres sessions 

on hi ha dos mestres a l’aula és la sessió 3 del cas 1. En aquesta el lloc que ocupa el segon 

mestre a l’aula segons Huguet (2006) és el de moure’s per la classe i ajudar a tot l’alumnat. 

Aquí, es veu reflectit que amb dos mestres a l’aula és més fàcil donar suport a tot l’alumnat. 

Encara que cal especificar que en aquesta sessió, treballen les matemàtiques de manera 

autònoma i amb tauletes digitals.  

L’altra sessió (sessió 2, cas 3), també hi ha dos mestres a l’aula i es creen racons. Però el 

segon mestre té el rol d’oferir suport a un grup heterogeni, com ho considera Huguet (2006). 

Per tant, encara que l’alumnat no triï l’espai d’aprenentatge, el cas d’estudi construeix 

coneixement al costat dels altres. Cal destacar que el tutor sí que té en compte en la 

planificació dels racons, la diversitat de l’aula i el treball que fa l’alumnat nouvingut a l’aula 

d’acollida, ja que cada racó permet adaptar-ho a les necessitats dels membres que hi ha.   

 

Per altra banda, els tres casos d’estudi s’observen amb l’estratègia metodològica de tallers 

(sessió 6 del cas 1, sessió 2 del cas 2 i sessió 1 del cas 3). Totes comparteixen que treballen 

un tema específic com cita Masip i Rigol (2003). Els dos autors també exposen que han de 

permetre establir relacions i construir coneixement, però no sempre es dona. Al cas 1 no es 

veu reflectit perquè els tallers no s’adapten a la diversitat de l’aula i els realitzen tot el grup 

classe. En canvi, quan es desdobla el grup sí que es pot afirmar que amb tallers els casos 

d’estudi 2 i 3 participen, encara que construeixen el coneixement de manera individual. Per 

tant, es reflecteix l’afirmació de Notó (2003), sobre l’atenció personalitzada que es pot donar 

quan hi ha un nombre més reduït d’alumnes. Cal especificar que en els tallers, el mestre 

hauria de tenir un paper de guiatge, com diu Moner (2008) i només es veu reflectit en el cas 

d’estudi 3. En relació amb el fet de desdoblar, Moner (2008) considera que quan té lloc 

s’haurien de fer activitats on es permetés veure la interrelació amb els companys, però aquest 

fet no es percep a les observacions.   

 

L’altra estratègia metodològica que s’observa és l’aula d’acollida. Aquesta només en els casos 

d’estudi 2 i 3 perquè com exposa el Decret 150/2017, aquest suport està destinat pels 

alumnes nouvinguts a partir del tercer curs d’educació primària. Amb aquesta mesura tenen 

lloc la cinquena i la sisena sessió del cas d’estudi 2 i 3. Amb les observacions s’obté que 

l’organització d’aquesta es regeix per treballar de manera autònoma activitats adaptades, 

mentre el docent fa intervencions individuals. En canvi, Montón (2003) considera que a l’aula 

d’acollida s’ha de treballar a partir del centre d’interès de l’alumnat i compaginar el treball 
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individual amb un treball en grup. A més, cal destacar que el nombre d’alumnes a l’aula 

d’acollida del centre és de setze quan el nombre màxim segons el Decret 150/2017 és de 

deu. Tot i això, l’escola té en compte la recomanació del Departament d’Ensenyament 

(2019c), de no interferir l’horari de l’aula d’acollida amb de les matèries on l’alumne pot 

compartir les mateixes oportunitats d’èxit.   

 

Finalment, exposar que en el moment que s’adapten les activitats o es porta a terme un treball 

cooperatiu (sessió 4 i 5 del cas d’estudi 1) es pot afirmar que l’alumne participa. Per tant, es 

reflecteix com exposa Pujolàs (2003), la necessitat de conèixer les característiques dels 

alumnes i com el treball cooperatiu permet aprendre coneixement.  

 

Posteriorment és va realitzar una proposta de treball cooperatiu a cada grup classe dels tres 

casos d’estudi. Amb l’anàlisi, s’obté que els tres casos participen en totes les sessions 

portades a terme. Per tant, queda reflectit com exposa Pujolàs (2003), que amb aquesta 

estratègia l’alumnat aprèn i construeix coneixement al costat dels altres. A totes les sessions 

s’adapta el contingut a la diversitat de l’aula i l’exigència de les feines, com ho considera 

Pujolàs (2003).  

Cal destacar que a les sessions portades a termes en els casos d’estudi 1 i 2 va ser necessari 

l’ajuda del tutor. Tot i això, el rol dels dos mestres com exposa Huguet (2006) és d’ajudar a 

tot l’alumnat. En el grup classe del cas d’estudi 3 no va ser necessari, ja que havien treballat 

a més sessions de manera cooperativa. En relació a aquest fet, Johnson i Johnson (1997) 

exposen que un grup d’alumnes que sigui pobre amb habilitats socials, demanar que cooperin 

entre ells, no garanteix que siguin capaços de fer-ho de manera efectiva. Però en canvi s’ha 

pogut veure que amb l’ajuda de dos mestres sí.  

 

Per veure com afirma Pujolàs (2008), que el treball cooperatiu fomenta interaccions positives 

entre el grup d’iguals, es va realitzar un segon sociograma en els grups classe dels tres casos. 

En els resultats d’aquests queda reflectit que s’augmenten les relacions recíproques dels 

casos d’estudi encara que no totes les que es donen són amb companys de l’equip 

cooperatiu. Tot i això, tots els alumnes dels tres grups classe són escollits com a mínim per 

un company. Per complementar la informació dels sociogrames finals, cada cas d’estudi va 

realitzar un segon dibuix de la figura humana. En els casos 1 i 3 es dona una reducció en els 

indicadors emocionals. Concretament el cas 1, no apareix cap indicador emocional. Per tant, 

es pot afirmar com exposa Koppitz (2003) que no té problemes emocionals o de relacions 

interpersonals insatisfactòries. En canvi, en el cas 2 apareixen el mateix nombre d’indicadors 

en el primer i segon dibuix, però amb una diferència. En el darrer hi ha l’omissió de braços 

que segons Koppitz (2003) aquest reflecteix un sentiment de culpa per tenir un rendiment 
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acadèmic dolent. Aquesta sensació que l’infant té, també la verbalitza en algunes 

observacions. Per tant, es pot donar aquest indicador perquè l’infant té més consciència del 

procés d’ensenyament en el qual es troba. Per últim en el cas 3, apareixen dos indicadors 

emocionals. Aquests podria fer pensar que l’infant té relacions interpersonals insatisfactòries, 

però seria necessari una anàlisi més exhaustiva i disposar de més informació.   

 

Tot i les dificultats durant les sessions amb treball cooperatiu, es pot afirmar que ha sigut 

possible dur a terme una estratègia inclusiva. Els autors Gratacós i Ugidos (2011) també 

consideren que posar a la pràctica estratègies inclusives en els centres educatius amb un 

elevat nombre d’alumnes nouvinguts és més dificultós.  
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7. Conclusions 

Dur a terme la recerca a la mateixa escola on he viscut les últimes pràctiques del grau, m’ha 

brindat l’oportunitat de viure dins del centre i conèixer moltes de les entranyes d’aquesta 

escola d’alta complexitat i per tant, he pogut arribar a un nivell de profunditat que sense totes 

les hores invertides, no hagués estat possible.  

Una vegada acabada la recerca, soc plenament conscient de l’acceleració que he viscut en 

el meu procés d’aprenentatge i coneixement sobre l’alumnat i eines per aplicar a l’escola com 

a futura mestra, per fomentar la participació de tots els alumnes i especialment, de l’alumnat 

nouvingut.  

Us convido a reviure la hipòtesi que es planteja a l’inici de la recerca i concloure la feina de 

cada objectiu establert.  La hipòtesi plantejada és la següent: 

Les estratègies que el mestre porta a terme a l’aula incideixen en la participació de l’alumnat 

nouvingut. 

Amb les observacions dels tres casos escollits i entenent participar com “aprendre al costat 

dels altres” (Ainscow i Booth, 2006, p.6) i aprendre com construir coneixement, podem afirmar 

que és necessari que els docents utilitzin diferents estratègies per fer volar les ments de tots 

els alumnes però sobretot, fomentant la participació per tal de promoure la inclusió.  

El primer objectiu, Analitzar les relacions del grup classe i els indicadors emocionals a 
l’inici de la recerca, s’ha desenvolupat a partir de la realització d’un sociograma a cada grup 

classe i d’un dibuix de la figura humana per part dels tres casos d’estudi. Gràcies a totes dues 

eines i fent èmfasi a les relacions establertes, es comprova que els casos o no  estableixen 

cap relació recíproca o ho fan només amb un company. En relació amb els indicadors 

emocionals extrets del dibuix de la figura humana, es conclou que en presenten forces, 

sobretot els casos d’estudi 1 i 2. Això porta a pensar que presenten problemes emocionals o 

de relacions interpersonals insatisfactòries. 

L’objectiu número dos, Identificar i analitzar les estratègies que el mestre porta a terme 
per afavorir la participació de l’alumnat nouvingut, és constatat a partir de sis 

observacions a quatre mestres diferents per cada cas d’estudi, és a dir, mitjançant un total de 

divuit observacions. Abans de fer cap anàlisi i per poder obtenir resultats, es concreta una 

definició de participació i s’estableixen uns indicadors d’estratègia i de participació a partir de 

la informació exposada en el marc teòric. D’altra banda, les estratègies a estudiar es 
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divideixen en dos tipus: les de sistema d’acció i les metodològiques. Així doncs, una vegada 

fetes les observacions i tenint en compte el marc teòric, es comprova que les dues estratègies 

d’acció més utilitzades són la formulació de preguntes i l’ús d’un llenguatge entenedor. Totes 

dues havien estat establertes prèviament com indicadors per la recerca. Cal remarcar que 

una estratègia que molts docents utilitzen i no s’exposa en el marc teòric són les intervencions 

individuals. De totes maneres, al llarg de les observacions, queda reflectit que només portant 

a terme aquest tipus d’estratègies no és suficient perquè l’alumnat participi. Així doncs, es 

referma el requeriment d’emprar també estratègies metodològiques. D’aquest darrer tipus, les 

dues estratègies que han estat més presents són l’adaptació de les activitats a la diversitat 

de l’aula i promoure activitats de diferents dificultats. Tanmateix, cal destacar que no són 

estratègies massa arrelades pels docents a l’aula i el seu ús és molt menor comparant amb 

les estratègies d’acció.  

El tercer objectiu, Plantejar, portar a terme i valorar si una proposta amb treball 
cooperatiu incrementa la participació de l’alumnat nouvingut, ha permès corroborar que 

amb aquesta estratègia metodològica, els tres casos d’estudi, participen. S’ha de tenir en 

compte que davant el poc recorregut que han fet els grups classe dels casos d’estudi 1 i 2 

treballant de manera cooperativa, va ser necessària l’ajuda d’un segon mestre a l’aula per 

assegurar el bon funcionament. Durant la proposta portada a terme, les estratègies de 

sistema d’acció establertes com a indicadors que més es van emprar van ser: percebre els 

coneixements previs que tenen els alumnes, anotar a la pissarra el que s’explica per ajudar a 

l’alumnat a la comprensió i l’ús d’un llenguatge entenedor. També tot i no estar establerta com 

a indicador en el marc teòric, s’aprofitava moments on treballaven en equip per fer indicacions 

i observacions més personalitzades en els equips cooperatius.  

 

Finalment, el quart objectiu, Anàlisi comparativa de l’evolució dels tres casos d’estudi 
respecte a la relació amb el seu grup classe i als indicadors emocionals des de l’inici 
fins al final de la recerca, s’ha desenvolupat a partir de la realització d’un segon sociograma 

en els grups classe i d’un dibuix de la figura humana per part dels tres casos d’estudi. Pel que 

fa a les relacions personals entre alumnes d’una mateixa classe, en els tres casos s’han 

augmentat les relacions recíproques. Pel que fa als indicadors emocionals, en tots els casos 

s’han experimentat canvis. El cas d’estiu 1 s’observa una millora substancial perquè els 

indicadors disminueixen significativament i permet concloure que les relacions interpersonals 

de l’alumne caminen cap a ser satisfactòries. En el cas 2, no varia el nombre però sí els 

indicadors emocionals que es poden observar del primer dibuix respecte al segon. I en el cas 

3, també hi ha una disminució d’un indicador emocional del dibuix inicial respecte al final.   
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Per tant, de manera general, des de l’inici de la recerca (principi de desembre), fins al final 

(segona setmana de març), hi ha un evolució positiva en els tres casos d’estudi.  

 

Una de les principals limitacions del treball és el nombre de casos analitzats i les diferències 

i entrebancs en el procés d’aprenentatge que es troba cada cas d’estudi. Per tant, com a línia 

d’investigació de futur es podria fer la recerca amb un nombre més elevat d’alumnes 

nouvinguts. Tot i això, cal destacar l’ampliació d’aprenentatge i de possibilitats gràcies als 

diferents docents observats. Tots ells m’han nodrit d’estratègies i de maneres diferents de 

plantejar les classes. Així doncs, tot i només haver pogut estudiar tres casos d’infants, es 

recull un total de dotze docents amb diferents experiències i personalitats.  

Una segona limitació del treball és la temporalitat de la investigació. Només s’han pogut fer 

un total de divuit observacions, sis a cada cas d’estudi, per analitzar si les estratègies que els 

mestres empren afavoreixen la participació de l’alumnat. El motiu principal és perquè havia 

de combinar-ho amb les funcions i tasques que havia de fer de les Pràctiques III. Per tant, 

considero que amb un espai de temps més extens, els resultats haurien sigut més exhaustius.  

Per acabar, una última limitació és el nombre de sessions de treball cooperatiu que s’han 

pogut posar en pràctica. Proposo com a línia de futur implementar el Programa CA/AC 

(Cooperar per Aprendre/ Aprendre a Cooperar), per poder fer un seguiment més continu i fer 

una major incidència per ajudar a l’alumne nouvingut i a la inclusió com a grup classe.  

Finalment, com a línia de futur també es podria fer una anàlisi del progrés i la presència dels 

alumnes nouvinguts i de la participació fora de l’aula, és a dir, hores del pati o Educació Física. 

D’aquesta manera es podria fer una anàlisi més ampli sobre la inclusió dels casos que 

s’estudiessin.  

 

Puc afirmar que haver realitzat la recerca en una escola d’alta complexitat, ha determinat un 

abans i un després en el meu camí més professional i personal. Aquesta vivència de dos 

mesos m’ha fet ser plenament conscient que un mestre no pot oblidar que darrere de cada 

infant hi ha una història plena de situacions viscudes i sentiments inexplicables. En el moment 

que no es tenen en compte aquest es desmotiva per aprendre, allunyant-nos així, de la 

inclusió. Per tant, considero essencial a la vida professional d’un docent treballar en una 

realitat com aquesta per poder seguir construint en el camí de l’aprenentatge.  

 

També, he reflexionat sobre les qüestions del que s’entén per ser i fer de mestre, el paper 

fonamental que tenim en la vida dels infants i com les nostres expectatives els poden arribar 

a influir. L’Educació Primària no deixa de ser la primera etapa obligatòria, però el que és més 

important, la primera etapa on els nens comencen a prendre consciència, a desenvolupar les 

seves habilitats i enllaçar les seves capacitats pel que més endavant serà el seu jo. 
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Un mestre és aquella persona que coneix a tots els seus alumnes, confia en ells i ofereix a 

cadascú les ajudes necessàries per poder seguir el camí ell sol. També, és la persona que 

acompanya i guia en el procés d'ensenyament-aprenentatge i construeix coneixement amb 

tots ells, tan de manera individual, com d’equip o classe. Un mestre, des del primer instant, 

ha de confiar incondicionalment amb el potencial de cadascun dels seus alumnes, per 

aconseguir així el millor d’ells, sempre amb un somriure. 

 

M’agradaria fer referència a una frase que una mestra em va dir:  

“Passaran per les teves mans els tresors de cada casa, no ho oblidis”. 

Reflexionant sobre aquestes paraules, considero que si tot mestre les tinguis present, 

l’acompanyament donat a cada infant seria aquell que brindaria una experiència gratificant en 

el llarg camí del seu aprenentatge.  

 
El transcurs acadèmic d’aquests quatre anys a la Universitat no ha estat del tot planer però a 

setmanes d’aconseguir un dels meus somnis: ser mestra, puc afirmar amb majúscules que 

em considero una persona afortunada per haver-me pogut formar en una Universitat que 

potencia la inclusió. 
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