L’ESCOLA
INCLUSIVA
EN TEMPS
DE LA COVID

2021 Generalitat Valenciana
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Direcció General d’Inclusió Educativa.
ISBN: 978-84-482-6534-2
Autores:
Asunción Blau Amorós
Elena Cogollos Torres
Patricia Bort Arbona
Maria José Verdú Justamante
Carmina Forment Dasca
Tania Pastor Ortiz
Mª Carmen Fayos Albelda
María Núñez Mora
Laura Chover Corberá
Marta Bondia Sanmartín
Imatges extretes i reelaborades a partir dels dibuixos de Garbiñe Larralde Urqujo.
Bloc: EnREDar y aprender

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

ÍNDEX
1. L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID
2. AULES DIVERSIFICADES, AULES INCLUSIVES
3. DUA: DISSENY UNIVERSAL PER A L’APRENENTATGE

4
7
10

3.1. Que és?
3.2. Per què s’ha d’implementat el DUA a les nostres aules?
3.3. Recursos tecnològics

11
14
15

4. ABORDEM ELS DIFERENTS GRAUS DE COMPLEXITAT COGNITIVA

18
19
19
21

5. VOLTEGEM LA CLASSE, AULES INVERTIDES
5.1. Passos per implementar aquest model
5.2. Barreres per a la implementació de la classe invertida
5.3. Exemple d’activitat d’una aula invertida

6. CODOCÈNCIA O DOCÈNCIA COMPARTIDA

31
32
33
35

37

6.1. Principis de la docència compartida
6.2. Metodologia
6.3. Característiques dels nivells de la codocència
6.4. El paper del professorat de suport a la inclusió
6.5. El paper del professorat especialista de suport a la inclusió.
6.6. Nivells de docència compartida segons Teresa Huguet
6.7. Nivells de docència compartida de Felipe Rodríguez i David Duran

38
39
39
40
40
42
45

7. APRENENTATGE COOPERATIU EN TEMPS DE LA COVID

47

7.1. Principis de l’aprenentatge cooperatiu
7.2. Àmbits d’intervenció per estructurar l’aprenentatge a l’aula de manera cooperativa
7.3. Docència en línia. Ensenyament cooperatiu en entorns virtuals

8. TERTÚLIES DIALÒGIQUES

48
52
57

598

8.1. Tertúlies dialògiques i educació inclusiva
8.2. Com realitzar tertúlies dialògiques en temps de confinament
8.3. Tertúlies dialògiques com a reforç preventiu per enderrocar barreres
8.4. Tasques a realitzar durant el reforç preventiu
8.5. Funció de la persona moderadora
8.6. Tipus de tertúlies dialògiques i metodologia

9. ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

59
59
59
60
60
60

63
64
64
65

9.1. Principis
9.2. Característiques
9.3. Com ho podem fer en temps de Covid

BIBLIOGRAFIA

69

3

ÍNDEX

4.1. Què són els processos cognitius?
4.2. Classificació
4.3. Aplicació pràctica

1.
L’ESCOLA INCLUSIVA
EN TEMPS DE LA COVID
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El COVID-19 no ha de ser una barrera que limite
els drets de l’alumnat a una escola inclusiva i de qualitat,
més bé, s’ha de convertir en una oportunitat de canvi
i de transformació en pràctiques educatives
que afavorisquen una educació de qualitat per a tot l’alumnat.

Tot centre educatiu del sistema educatiu valencià ha d’establir i regular els principis
i actuacions encaminades al desenvolupament d’un model inclusiu, i fer efectius, els
principis d’equitat i igualtat d’oportunitats en l’accés, la participació i el progrés de
tot l’alumnat i aconseguir que els centres docents es constituïsquen en elements
dinamitzadors de la transformació social cap a la igualtat i la plena inclusió de totes
les persones, en especial d’aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat
o d’exclusió social.
El punt de partida de la inclusió educativa és la convicció que l’educació és un dret
humà fonamental i el ciment d’una societat més justa (Escribano, 2005). Per tant,
el dret a l’educació i el dret a la protecció de la infància han de ser una prioritat en la
recuperació després d’una crisi.

La inclusió requereix, per tant, d’un conjunt d’actuacions educatives que donen
una resposta satisfactòria a la diversitat de l’alumnat, ens referim tant als nivells
d’aprenentatge com als contextos socioeducatius, contribuint d’aquest manera a la
igualtat d’oportunitats i de resultats.
Amb la finalitat de continuar assegurant la implantació i el desenvolupament d’un
model d’escola inclusiu, durant el present curs escolar, els centres docents han de
dissenyar les actuacions educatives considerant que tot l’alumnat puga aprendre i
participar. Així mateix, cal planificar i adequar l’organització escolar, les condicions,
les mesures i els suports que permeten el màxim nivell d’inclusió de tot l’alumnat,
proporcionant les actuacions necessàries encaminades a possibilitar l’accessibilitat
física, sensorial, cognitiva i emocional de tota la comunitat educativa.
És important que els centres educatius creen i porten a terme una educació de qualitat,
tenint present les peculiaritats del seu alumnat, promovent una escola que no genere
desigualtats, que aprofite al màxim les capacitats i talents de cada persona, i que
fomente la igualtat d’oportunitats.
Segons Alicia Escribano i Amparo Martínez (2005), prendre com a referència la Guía
para la Educación Inclusiva en el procés de construcció d’una escola que tinga present
els principis de qualitat i inclusió, ens servirà de suport per generar canvis organitzatius
i didàctics que faciliten tot aquest procés.
Afavorir i caminar cap a la construcció d’una escola inclusiva requereix l’aplicació de
múltiples recursos de diversa índole, funcionals, organitzatius, curriculars i personals,
per donar així resposta de qualitat per a tot l’alumnat.
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L’educació inclusiva és un enfocament que procura transformar els sistemes
educatius i la millora de la qualitat de l’ensenyament en tots els nivells, amb la finalitat
de respondre a la diversitat de l’alumnat, garantint que els entorns siguen llocs on
tothom tinga les mateixes possibilitats d’accés, participació i aprenentatge.

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

Tanmateix, Echeita i Fernández (2017) assenyalen que el professorat ha d’assumir
la responsabilitat de dissenyar i desenvolupar pràctiques educatives accessibles,
pertinents i ajustades a la diversitat de l’alumnat en totes les dimensions.
En tot aquest procés, tota la comunitat educativa hauria de compartir la mateixa
filosofia sobre la inclusió, tindre altes expectatives en tot l’alumnat, fomentar el
treball col·laboratiu entre l’equip docent, dissenyar i implementar totes les mesures
necessàries per enderrocar les barreres que dificulten l’accés, la participació i
l’aprenentatge de totes i tots. Sols així, aconseguirem crear una cultura inclusiva en
el centre.
A més, caldrà desenvolupar polítiques inclusives, és a dir, continuar construint una
escola que, a pesar de la situació actual, continue vetllant per una organització de
suports inclusius, una organització on es coordinen tots els suports per millorar el procés
d’ensenyament-aprenentatge de tot l’alumnat, i on es prioritze l’acompanyament
emocional dels diferents membres de la comunitat educativa.
Pel que fa a les pràctiques inclusives, aquestes s’han de desenvolupar quotidianament
en el centre per part de l’equip docent i no docent en els diferents espais i àmbits:
aules, espais comuns, activitats complementàries i extraescolars..., i han d’estar
dissenyades per garantir l’accés, la participació i el progrés de tot l’alumnat.

•
•
•
•
•

•
•

•

Identificant les barreres que dificulten l’accés, la participació i l’aprenentatge,
derivades de la situació de confinament viscuda durant el curs passat i concretant
les diferents mesures de resposta a la inclusió.
Planificant, coordinant i avaluant conjuntament.
Introduint la codocència.
Dissenyant aules diversificades i inclusives.
Millorant la coordinació entre tot el professorat, però sobretot, entre el professorat
tutor i de les diferents matèries i el professorat especialista de suport a la inclusió,
per a l’assessorament i l’elaboració de materials didàctics i activitats multinivell, i
realitzant els ajustos necessaris per donar resposta a les necessitats educatives
de tot l’alumnat.
Fomentant el treball cooperatiu a l’aula.
A l’hora de programar, fent les adequacions personalitzades necessàries que
permeten que tot l’alumnat puga participar en les activitats del seu grup classe i
assolir els objectius i competències clau de l’etapa, adequant les programacions
als diferents ritmes, estils i capacitats d’aprenentatge.
Emprant ferramentes digitals per afavorir el treball col·laboratiu, tant entre el
professorat, com entre l’alumnat, i entre l’alumnat i els docents.
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Malgrat l’organització dels grups no estables i dels plans de contingència, caldria que
els centres continuaren dissenyant i implementant mesures educatives per a donar
una resposta personalitzada a tot l’alumnat. Com?

2.
AULES DIVERSIFICADES,
AULES INCLUSIVES

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

El repte és organitzar l’escola i l’aula de manera
que tot l’alumnat desenvolupe al màxim les seues capacitats
i es puga sentir membre de ple dret de la
seua comunitat i del seu grup
de companys i companyes de referència.

L’escola inclusiva ens planteja tot un repte. Ens fa repensar com podem donar
resposta a la gran diversitat d’estudiants que tenim a les nostres aules, estudiants
que presenten aptituds diferents per a l’aprenentatge, diferents motivacions i
expectatives, diversitat de capacitats i de ritmes de desenvolupament.
Ainscow (2003), assenyala quatre elements essencials en el model inclusiu. Un d’ells
és que l’escola inclusiva és el centre que ha de garantir la presència, la participació i el
progrés de tot l’alumnat, especialment, d’aquells grups d’estudiants en perill de patir
marginació, exclusió o de no aconseguir un rendiment òptim.
Per aquesta raó, Gregory i Chapman (2002), incideixen que la planificació educativa
ha de dissenyar-se des de la diferenciació. Cal crear entorns rics, que proporcionen
oportunitats perquè tothom puga aprendre, adequant les situacions d’aprenentatge a
les diferents necessitats i capacitats de l’alumnat.

Segons Tomlinson (2013), un aula inclusiva és un aula que ofereix una resposta
educativa inclusiva, equitativa i de qualitat. És una aula en la qual s’utilitza el temps
de manera flexible, es canvien les estratègies d’aprenentatge i s’ofereixen múltiples
formes de compromís, de representació, d’acció i d’expressió.
Però, què entenem per diversificar? Diversificar les formes d’aprenentatge ha de
ser entès com un recurs per aconseguir que els estudiants construïsquen el seu
coneixement posant en pràctica diverses estratègies d’ensenyament-aprenentatge.
Diversificar l’aprenentatge consisteix a tenir en compte les diferències individuals dels
estudiants i, per aquesta raó, els docents tenim una comesa molt complexa, la d’assignar
a cada alumne/a una tasca pròpia, depenent del seu grau de desenvolupament
cognitiu, amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge per a l’èxit.
Com assenyala Coral Elizondo, parlar d’aules inclusives és parlar d’aules DUA,
aules que ofereixen un model multinivell d’ensenyament que permet la participació
i l’aprenentatge de totes i tots, utilitzant estratègies de planificació curricular
com la taxonomia de Bloom o de Solo, les intel·ligències múltiples, els paisatges
d’aprenentatge o models didàctics amb diferents nivells de treball, on l’alumnat fa
aproximacions successives i es recolza en la seua forma de processar la informació
amb reptes cada vegada més complexos.
Per altra banda, són aules que ofereixen mètodes de treball actius que motiven
l’alumnat, com l’aprenentatge basat en reptes, projectes de treball, aprenentatge
servei; aules on l’alumnat sap que s’espera d’ells i quins recursos els interessen...
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Les classes inclusives es caracteritzen per atendre les diferències individuals, per
la presència de recursos rellevants, per les relacions interpersonals positives, per la
preparació de l’alumnat per a la seua inserció social.
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Aules que permeten diferents formes d’expressió dels aprenentatges, progressos
i èxits (oral-escrita, visual thinking, mapes mentals, vídeos, àudios...), sense deixar
d’assegurar-nos que la totalitat de l’alumnat comprén allò que expliquem i per tant,
utilitzarem diferents mitjans de representació, per fer-los-en partícips i captar el seu
interès.
El professorat de l’aula inclusiva ha de conèixer l’alumnat, les seues actituds, interessos,
el seu perfil d’aprenentatge. Així mateix, ha de proporcionar a cada estudiant totes
les opcions que permeten potenciar al màxim els seu talent, aconseguint aprenents
experts, aprenents amb recursos i coneixements, aprenents estratègics, dirigits a
objectius, decidits i motivats.
Aules on els docents avaluen per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc
d’un currículum competencial, que avalen el progrés de l’aprenentatge. Docents que
fan servir l’avaluació com a mitjà per identificar els encerts, les dificultats i els errors,
i que són capaços i capaces de trobar camins per avançar.
En aquestes aules es potencia una avaluació autèntica, una avaluació per competències,
on s’afavoreix l’autonomia en l’aprenentatge i en la metacognició; una avaluació on
l’objectiu és obtindre informació sobre com aprèn l’alumne, una avaluació centrada a
identificar les barreres, que valora els progressos i que promou l’interès per millorar el
seu procés d’aprenentatge.

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Els estudiants necessiten creure que poden aprendre i que el que estan aprenent
és útil, rellevant i significatiu.
Els estudiants han de saber que s’exigiran esforços dins de les seues possibilitats,
aprenentatges que puguen aconseguir, tasques que puguen realitzar amb èxit.
Han de saber que pertanyen a un grup, que hi ha relacions d’estima i respecte
mutu, normes comunes i un sentit de comunitat que aprén, on cada membre
aporta i rep dels altres, des de les seues possibilitats i limitacions.
Que són responsables del seu propi aprenentatge. És important que coneguen els
objectius a aconseguir, donar-los-en retroalimentació i suport per a anar avançant
i aconseguir-los.
És necessari crear un clima de confiança, en el qual els errors puguen formar part
de l’aprenentatge i puguen servir per a reflexionar, aprendre i millorar. Confiança
per a preguntar quan alguna cosa no se sap, quan alguna cosa no s’entén, quan es
tenen dubtes...
Cal donar espai als sentiments i les emocions dins de l’aula: l’alegria, la tristesa, la
por, la inseguretat, l’amistat… S’han de celebrar els èxits, felicitar els assoliments
i els avanços.
Hem de crear un ambient ric en estímuls, la qual cosa s’aconsegueix amb diferents
recursos i materials de diferent tipus: música, murals, pòsters, fotografies, taulers
d’anuncis…. Però aquesta riquesa també es proporciona a través de la varietat de
tasques, estímuls, suports i de materials i activitats que motiven l’alumnat.
Utilització de música per a crear ambients de treball més dinàmics o relaxats.
Organització de l’aula que garantisca la participació i l’aprenentatge de tot
l’alumnat.
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Carmen Alba ens proporciona alguns aspectes importants a l’hora de dissenyar una
aula inclusiva:

3.
DUA: DISSENY UNIVERSAL
PER A L’APRENENTATGE

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

L’article 4 del Decret 104/2018 de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen
els principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià, estableix les línies
d’actuació que caracteritzen el model d’escola inclusiva. La quarta dimensió fa
referència al desenvolupament del currículum per a la inclusió, un currículum que
done resposta a la diversitat de tot l’alumnat. Per aconseguir-ho, serà necessari
aplicar mitjans de representació i d’expressió múltiples, estimular la motivació i la
implicació de tot l’alumnat, utilitzar metodologies actives i seqüencies didàctiques que
promoguen la interacció i la cooperació, i aplicar processos i instruments d’avaluació
participatius.
Seguint aquesta filosofia, el Disseny universal per a l’aprenentatge (DUA) pretén
substituir un currículum rígid en entorns d’aprenentatge, per un disseny curricular que
done cabuda a tot l’alumnat de l’aula.

3.1. QUÈ ÉS EL DISSENY UNIVERSAL DE L’APRENENTATGE?

El Disseny universal per a l’aprenentatge permet que tot l’alumant tinga cabuda en
els processos d’ensenyament, des de la seua planificació al seu desenvolupament,
reduint les barreres i optimitzant els nivells de desafiament i suport per a atendre les
necessitats de tots els estudiants, des del principi.
En la següent enllaç la Junta d’Extremadura (EMTIC), ofereix una graella que explica
visualment i de manera molt gràfica les pautes del DUA versió 2.2.
PRINCIPIS I EXEMPLES DE RECURSOS DIDÀCTICS
En aquest apartat es presenten diferents maneres d’emprar el DUA i s’ofereixen
propostes dins de cada principi que faciliten la tasca docent.
Principi I. Proporcionar múltiples formes d’implicació. Estudiant motivant i decidit.
Per què s’aprèn. Aquest principi està format per 3 pautes: proporcionar opcions per a
l’autoregulació; proporcionar opcions per a mantenir l’esforç i la persistència i opcions
per a captar l’interès. I diferents punts de verificació com: promoure expectatives i
creences que optimitzen la motivació, facilitar habilitats i estratègies que permeten
que els alumnes pugen fer front als problemes de la vida quotidiana, ressaltar
la rellevància de metes i dels objectius, variar els nivells d’exigència i recursos per
optimitzar desafiaments. Per tant, alhora de dissenyar les nostres programacions
caldrà:
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El DUA és un model teòric i pràctic per a l’ensenyament, formulat pel CAST, basat
en la investigació i la pràctica educativa que estableix un marc per al disseny flexible
del currículum i els seus diferents components, per a crear contextos inclusius
d’aprenentatge en els quals tot l’estudiant puga aprendre. És, a més, una ferramenta
imprescindible per al professorat de totes les etapes educatives.

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treballar amb agrupaments i de manera individual.
Crear grups d’aprenentatge per interessos comuns.
Oferir mitjans i activitats apropiades a cada edat i capacitat, contextualitzats en la
vida real.
Dissenyar activitats multinivell.
Cuidar la seqüència dels temps per a completar les tasques i emprar ferramentes
per a la gestió del temps.
Ser flexibles amb els temps d’execució i resposta en les diferents tasques.
Permetre que l’alumnat participe en el disseny de les activitats (exploració,
experimentació…).
Llançar propostes creatives que no cerquen una resposta unívoca.
Emprar dinàmiques de cohesió de grup.
Dissenyar rutines d’aprenentatge que anticipen els canvis.
Incrementar la predictibilitat de les activitats diàries.
Incloure activitats per al metaaprenentatge o metacognició, treballant la cultura
del pensament.
Proporcionar alternatives amb ferramentes i suports permesos.
Oferir una retroalimentació que emfatitze l’esforç i fomente la perseverança.
Emprar diferents premis i recompenses.
Proporcionar diferents desafiaments i reptes, com per exemple la gamificació.
Utilitzar el role-playing per al maneig de les emocions.

Principi II. Proporcionar múltiples mitjans de representació. L’estudiant ha de ser
capaç d’identificar recursos adequats. Què s’aprèn. Des del DUA es defensa que no
hi ha un mitjà de representació òptim per a tot l’alumnat, ja que cada persona difereix
en la forma en què percep i comprèn la informació. Aquest principi també està format
per 3 pautes: proporcionar opcions per a la compressió, opcions per al llenguatge i
les expressions matemàtiques i opcions per a la percepció. I per diferents punts de
verificació com: activar els coneixements previs, oferir alternatives per a la informació
visual, auditiva, clarificar el vocabulari i els símbols, il·lustrar les idees principals a
través de múltiples mitjans...
Per poder implementar aquest principi en les programacions didàctiques serà
necessari:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emprar textos audiovisuals i no únicament escrits.
Oferir opcions d’ampliació de la lletra i dels sons.
Recolzar la informació amb animacions i simulacions.
Afavorir la manipulació d’objectes i models espacials.
Adaptar textos a lectura fàcil.
Utilitzar colors per a remarcar una informació o posar-hi èmfasi.
Proporcionar diagrames visuals i organitzadors gràfics.
Cuidar la disposició dels elements gràfics per tal que siguen significatius.
Facilitar exemples variats per a les explicacions.
Emprar descriptors dels elements multimèdia.
Complementar la informació amb subtítols o traduccions.
Utilitzar avisos per a dirigir l’atenció cap a allò essencial.
Inserir suports per al vocabulari.
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•
•
•
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•
•
•
•

Establir vincles entre conceptes mitjançant analogies o metàfores.
Utilitzar estratègies mnemotècniques.
Incorporar accions de revisió d’allò après, recordatoris, notes aclaridores.
Oferir claus visuals, tàctils i/o auditives.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Composar i/o redactar mitjançant diferents mitjans (text, veu, il·lustració, cinema,
música, arts plàstiques…).
Facilitar correctors ortogràfics, gramaticals i programari de predicció de paraules.
Proporcionar alternatives per a la interacció física de l’usuari amb els materials
educatius (teclats adaptats, pantalles tàctils…).
Possibilitar l’ús de mitjans socials i ferramentes web interactives.
Emprar mapes conceptuals i plantilles.
Incloure exemples de pràctiques.
Utilitzar el suport entre iguals.
Emprar la docència compartida.
Retirar els suports de manera gradual a mesura que n’augmenta l’autonomia.
Fer explícites i visuals les metes, oferint pautes i llistes de comprovació.
Incorporar avisos que conviden a la revisió del procés d’aprenentatge.
Fer preguntes per a guiar l’autocontrol.
Incloure diferents estratègies d’autoavaluació (rúbriques, diaris d’aprenentatge…).
Oferir diferents moments de resposta per tal de validar allò après.
Facilitar l’aprenentatge tant en activitats digitals com analògiques.
Desenvolupar les diferents intel·ligències múltiples.
Proporcionar una avaluació personalitzada amb diferents ferramentes (observació,
rúbriques…).
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Principi III. Proporcionar múltiples mitjans d’acció i expressió. Estudiant orientat
a complir metes. Com s’aprèn. L’alumnat mostra una gran varietat de formes
d’aproximar-se i interactuar amb la informació en les situacions d’aprenentatge i en
les maneres d’expressar allò què ha après. És per això que des del DUA es proposa que
es proporcionen opcions per a la interacció física, per a l’expressió i la comunicació i
per a les funcions executives. Els punts de verificació ens guien com aconseguir-ho,
utilitzar múltiples mitjans de comunicació, múltiples ferramentes per a la construcció
de la composició, variar mètodes per a la resposta i la navegació, guiar l’establiment de
metes adequades a cada alumne, donar suport a la planificació i el desenvolupament
d’estratègies... Per tant, caldrà que les seues programacions tinguen present:

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

3.2. PER QUÈ CAL IMPLEMENTAR-LO A LES NOSTRES AULES?
La diversitat a les aules ens obliga a conèixer amb profunditat el grup classe, analitzarne les barreres i fortaleses, oferir respostes educatives diverses i personalitzar
l’ensenyament.
Per a assolir una educació de qualitat, caldrà trobar un equilibri entre l’excel·lència
i l’equitat. Excel·lència entesa com la posada en marxa de processos educatius
encaminats a aconseguir que tot l’alumnat amb inquietuds tinga la possibilitat d’anar
més enllà de la simple suficiència.
Dissenyar des d’un principi programacions didàctiques pensades perquè tot l’alumnat
del grup-classe puga accedir, participar i aprendre. D’aquesta manera aconseguirem
estudiants amb recursos i coneixements, capaços d’adoptar estratègies diverses,
amb objectius clars, i sobretot, un alumnat decidit i motivat, amb ganes d’aprendre
coses noves.

En aquest sentit, el Disseny universal per a l’aprenentatge pot ser de gran utilitat per
enriquir l’ensenyament i l’atenció a la diversitat. Prèviament a la seua incorporació,
però, caldria preguntar-se, què està fallant en les classes tradicionals? Pot ser la
metodologia? El disseny d’espais? Els espais per a la participació? Hem d’analitzar la
nostra pràctica docent per a trobar la resposta.
La gran majoria de docents es pot preguntar com arribar a implementar aquest marc
conceptual i de treball per aconseguir:
•
•
•

Un alumnat interessat a aprendre
Un professorat capaç de determinar els aprenentatges clau
Un l’alumnat amb opcions diverses aprendre i expressar el que aprén

Un manera pràctica de procedir, incorporant els principis del DUA, pot ser:
1. Motivar l’alumnat, partir dels seus interessos, incentiva la curiositat, l’interès
i la participació. Es pot potenciar aquesta curiositat mitjançant l’elecció
d’alternatives, la gamificació i els reforços extrínsecs.
2. Fomentar que l’alumnat seleccione, investigue, etc., per tal d’augmentar
l’interès del “què” estudiarem. El DUA ens ajuda a fomentar la motivació tant en
l’alumnat com en el professorat.
3. Hem d’evitar la “talla única”, elaborar i seleccionar materials diversos, en físic
o digital. És molt important conèixer l’estil d’aprenentatge del nostre alumnat
per tal de poder donar resposta a les diferents necessitats. Per tant, com a
exemple, podem oferir per al mateix contingut: fitxes escrites, imatges visuals,
àudios, vídeos, maquetes tàctils, etc. D’aquesta manera, tot l’alumnat podrà
accedir per diverses vies d’aprenentatge.
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Com a docents, hem de fomentar processos pedagògics que siguen accessibles per a
tothom, mitjançant un currículum flexible que s’ajuste a les capacitats i els diferents
ritmes d’aprenentatge (Figueroa, Ospina i Tuberquia, 2019).
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De la mateixa manera, el professorat s’ha de plantejar diferents maneres d’avaluar, una
bona avaluació no és només una valoració del producte final, sinó un procés de reflexió
i millora.
Una de les ferramentes útils per a conèixer l’accessibilitat de l’aula i evitar les barreres
per a la presència, la participació i l’aprenentatge de l’alumnat en el grup és aquest
qüestionari que ha d’emplenar l’equip docent.. A l’Index for inclusion també trobem
diferents qüestionaris per crear aules i un centre inclusiu per a tothom.

3.3. RECURSOS TECNOLÒGICS
En aquests moments excepcionals viscuts a nivell mundial, ens hem adonat de la
importància que té a les nostres vides la tecnologia.

En aquest apartat, facilitem diferents materials publicats que ens han servit, ens
serveixen i ens serviran tant per treballar de manera presencial, semipresencial o a
distància, sense deixar de banda cap dels principis del DUA en les nostres programacions.
Un dels recursos recomanats és La roda del DUA, elaborada per Antonio Marquéz el
2018 i actualitzada el 2020. En aquesta, podem trobar diferents recursos tecnològics
per a cadascun dels principis (representació, acció, expressió i compromís) i les 9 pautes
que concreten les estratègies que podem seguir en cada principi. També ens ofereix un
quadre resum amb els principis i una infografia sobre com dissenyar un ABP.
El mateix autor també ens proporciona una taula amb una breu descripció de els
diferents recursos que apareixen a la roda i els enllaços per poder visualitzar-les o
descarregar-les.
Creiem convenient comentar que els recursos que formen part del principi 1 estan
pensats per afavorir que els docents motiven l’alumnat, recursos per aconseguir que
els estudiants estiguen implicats i mostren interès per les tasques presentades. Els
recursos que formen part del principi 2, múltiples formes de representació, estan
pensats, pràcticament en la seua totalitat, per a facilitar que els docents preparen
les classes fent servir múltiples vies. Finalment, els recursos i aplicacions que formen
part del principi 3, múltiples formes d’expressió, estan pensades per a facilitar que
l’alumat puga expressar els seus aprenentatges fent servir diferents formats.
Un altre recurs interessant és DUAlizaTIC. Aquesta pàgina ha estat creada pel servei
de tecnologies educatives del departament d’educació de la Junta d’Extremadura. Ens
ofereix una relació dels recursos TIC per a les diferents xarxes del coneixement, xarxa
de reconeixement, xarxa afectiva i estratègia, a més de recursos imprescindibles per
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L’ús de les TIC permet la individualització de l’ensenyament i la seua personalització.
Facilita l’accessibilitat física, cognitiva, sensorial i emocional. A més, optimitzen el
procés d’ensenyament-aprenentatge en aplicar els principis del Disseny universal
per a l’aprenentatge, oferint múltiples mitjans de representació, d’acció, d’expressió i
implicació per a tots els usuaris.
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a qualsevol docent que implementa en les seues programacions el Disseny Universal
per a l’Aprenentatge. Dins del mateix portal i dissenyat per Mª Milagros Rubio Pulido,
trobem un Checklist para dualizar recursos educativos digitales.
Proyecto DUALETIC. EducaDua és una plataforma creada per a la difusió de Disseny
Universal per a l’aprenentatge. Trobem publicacions al voltant del DUA, informació
sobre formació, seminaris i jornades i documents sobre les pautes del DUA.

•
•

•

•
•

•

•
•
•

TICA: Tecnologies de la informació i la comunicación accessibles. (www.portaltica.
net).
Centre aragonès per a la comunicació augmentativa i alternativa. Aula Oberta
Arasaac. Portal amb materials, tutorials i exemples d’ús de la comunicació
augmentativa i/o alternativa, per mitjà de pictogrames (http://aulaabierta.arasaac.
org/).
Pictoeduca és un projecte de Pictoaplicaciones i la Fundació Barrié, que ens
proporciona materials didàctics en diferents formats i ens ofereix ferramentes
per a crear activitats, utilitzat vídeos, imatges, textos, etc., amb la possibilitat de
traduir-los a pictogrames. (http://www.pictoeduca.com)
Soy Visual és una ferramenta per afavorir l’aprenentatge a través de les imatges,
incloent-hi fotografies reals, làmines i altres materials gràfics. La podrem trobar
en format web i en format app. (http://www.soyvisual.org)
Emtic. Educación, metodología, tecnolología, innovación, conocimiento. Lectura
Fácil (2017) és una pàgina que conté informació sobre la lectura fàcil com a recurs
per a facilitar l’accessibilitat cognitiva de totes i tots. ofereix orientacions i pautes
de redacció de documents, les ferramentes TIC que podem utilitzar fer fer-ho,
bones pràctiques en lectura fàcil.(http://enmarchaconlastic.educarex.es/224nuevo-emt/atencion-a-la-diversidad/3002-lectura-facil-un-modelo-de-disenopara-tdos#Herramientas)
Emtic. Educación, metodología, tecnolología, innovación, conocimiento. Profesor
PDI.¿Qué es y que aporta?. És una ferramenta que facilita la participació de l’alumnat
en les diferents activitats projectades a la PDI. Ens permet controlar tot el que
passa a la pissarra interactiva de manera remota, des de qualsevol dispositiu que
tinga instal·lat Professor PDI. (https://enmarchaconlastic.educarex.es/inicio/242nuevo-emt/pizarra-digital/2800-profesorpdi-que-es-y-que-aporta)
El traductor de Google és un servei gratuït multilingüe de traducció automàtica per
a web i telèfon. Tradueix text, veu, imatges o vídeo d’un idioma a un altre en temps
real. (https://translate.google.com/?hl=es)
Conversors de text a veu: aplicacions que permeten escoltar en àudio la selecció
d’un text escrit de manera digital. Tenim alguns exemples en els articles: Lectores
de pantalla i Herramientas gratuitas para convertir texto en voz.
Tecnologías libres. Diseño abierto. Adaptaciones eleboradas por usuarios. Bajo
coste és una pàgina web que ensenya com aconseguir adaptacions a través de
les tecnologies, amb un cost mínim. (https://crmfalbacete.org/recursosbajocoste/
inscripcion_encuentro.asp)
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Us deixem també un recull de pàgines i aplicacions que us poden facilitar la vostra
tasca diària.

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

•

•
•

Enseñando y aprendiendo con tecnologia. PRINCIPPIA. un blog d’innovació
educativa a través de les TIC, amb tutorials i idees respecte a diferents metodologies
i l’ús educatiu de les tecnologies. (https://blog.princippia.com/2018/02/apuntescolaborativos-gsuite-educacion.html)
Inclusión digital para el alumnado con NEAE de Milagros Rubio Pulido ens ofereix
una pàgina web molt completa amb multiples recursos TIC que facilitaran el
treball dels docents. Podem trobar diccionaris visuals, de lectura fàcil, bimodal,
picto-recursos que faciliten l’elaboració de materials per la l’alumnat, recursos per
a l’estimulació de la intel·ligència emocional. Una pàgina que no podem deixar de
visitar. (https://sites.google.com/educarex.es/inclusion-digital/)
Dis@nedu. Así de fácil. Pagina web que ens ofereix tutorials senzills sobre la
utilització dels principals recursos tecnològics. (https://www.disanedu.com/
descargar-docs/category/3-asi-de-facil)
Orientación i atención a la diversidad. Aplicaciones TIC para facilitar la inclusión
digital (2019). Pàgina web que ens ofereix tot un recull d’aplicacions relacionades
amb maquinari i programari que permeten l’accessibilitat digital de l’alumnat.
(https://orientacion.educarex.es/aplicaciones-tics)
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4.
ABORDEM ELS DIFERENTS
GRAUS DE COMPLEXITAT
COGNITIVA
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Atès que és impossible i, de fet, ni tan sols desitjable
que un docent dedique una part considerable del temps a treballar individualment
amb l’alumnat amb necessitats educatives especials, cal centrar-se a acomodar l’ensenyament d’aquest
alumnat al dels seus iguals.
(CAMPBELCLA, MPBELL, COLLICOT, PERNER)

Donar una resposta educativa de qualitat a la gran diversitat d’alumnat que tenim a
les nostres aules és una tasca complexa que requereix molta planificació.
L’article 14 de l’Ordre 20/2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, estableix
l’adequació personalitzada de les programacions didàctiques, amb la finalitat que tot
l’alumnat puga participar en les activitats del seu grup classe i assolir els objectius
i les competències clau de l’etapa. El professorat ha d’adequar les programacions
didàctiques als diferents ritmes, estils i capacitats d’aprenentatge.
Per aquesta raó, caldrà planificar les unitats didàctiques i les activitats curriculars en
diferents nivells d’aptitud utilitzant diverses metodologies, formes de representació i
d’expressió, activitats i instruments d’avaluació. A més, han d’estimular la motivació i
la implicació de l’alumnat i promoure la interacció, la col·laboració i la cooperació entre
iguals.

4.1. QUÈ SÓN ELS PROCESSOS COGNITIUS?
Quan parlem de processos cognitius ens referim als mecanismes mitjançant els quals
les persones adquirim, emmagatzemem, recuperem i utilitzem el coneixement (Rivas,
2008). Els processos cognitius ens donen informació sobre què fem, quan aprenem i
quines estratègies utilitzem per a fer-ho.
Tal i com apunta Coral Elizondo (2020), és important conèixer com aprenen els nostres
alumnes i, d’aquesta manera, poder reflexionar sobre com ensenyar i oferir el suport
necessari perquè tot l’alumnat puga avançar cap a un aprenentatge més crític i creatiu,
per a millorar-ne la comprensió.

4.2. CLASSIFICACIONS
En l’àmbit educatiu hi ha dos taxonomies de processos cognitius molt conegudes i
aplicades, que van des de l’aprenentatge més superficial al més profund. Aquestes
són la Taxonomia de Bloom i la Taxonomia de SOLO (Structure of Observed Learning
Outcome) (Elizondo, 2016).
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Una forma de poder adequar les unitats didàctiques als diferents ritmes i als diferents
graus d’aptitud és utilitzant els diferents nivells de complexitat cognitiva. Es tracta
d’una ferramenta que ens permet atendre la diversitat, oferint diferents nivells de
desafiament i potenciant les seues capacitats per a progressar.
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Ambdues constitueixen una eina molt útil per a integrar una gran varietat d’activitats
amb una proposta coherent d’estratègies cognitives que permeten l’alumnat avançar
i progressar cap a processos cognitius superiors.
4.2.1. Taxonomia de Bloom
Va ser elaborada en 1956 per Benjamin Bloom i revisada en 2001 per Anderson i
Krathwohl. És una ferramenta que facilita que l’alumnat arribe a nivells de coneixement
més profunds.
Aquesta taxonomia estableix tres dominis diferents des dels quals un alumne pot
aprendre: afectiu, psicomotor i cognitiu. Pel que fa al nivell cognitiu, podem trobar
diferents nivells d’habilitats i destreses a adquirir per l’alumnat, a través de tasques
multinivell.
L’objectiu és que l’alumnat comence amb tasques bàsiques, com recordar fets i dates,
per arribar a un procés més o menys estructurat, fent ús de la comprensió de la
informació, l’aplicació de nous coneixements o estratègies d’anàlisi, l’avaluació de la
informació i la creació de nova.

Ordre inferior		
Ordre superior

1. Recordar o memoritzar; 2. Comprendre; 3. Aplicar
4. Analitzar; 5. Avaluar; 6.Crear

També resulta interessant la Roda de la Padagogy V4.1, de Allan Carrington, una
adaptació de la Taxonomia de Bloom per a l’era digital.
Com podem llegir aquesta roda?
En la versió castellana de La roda de la pedagogia, es concreta que cal llegir-se des
del centre cap enfora, partint de les competències que un alumne o una alumna
ha d’aconseguir al llarg de la seva escolaritat. D’aquesta manera, com a docents,
contribuïm a formar discents competents, tenint com a punt de partida les capacitats
que volem que adquirisquen, com poden ser: ganes d’aprendre, l’empatia i l’ajuda
mútua (jo aprenc de tu i tu de mi), capacitat de negociació amb companys i companyes
per a resoldre les tasques que se’ls presenten, comprensió de les fortaleses i debilitats
de cadascú, capacitat d’aprendre dels seus errors, perseverança, etc.
4.2.2. Taxonomia de SOLO (Structure of Observed Learning Outcome)
Aquesta classificació va ser elaborada per Biggs i Collis en 1982 per a classificar els
aprenentatges esperats des de nivells més concrets i quantitatius als més abstractes,
qualitatius i complexos. És per això que aquesta eina també facilita la identificació de
metes i objectius de forma clara i ens ajuda a avançar cap a un nivell de complexitat
creixent.
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Comprén 6 categories que defineixen una gran varietat d’estratègies enfocades a
l’aprenentatge i que s’organitzen segons el grau de dificultat, el que permet establir
habilitats i coneixements que s’espera que l’alumnat adquirisca després d’un procés
d’ensenyament i aprenentatge (Krathwohl, 2002). Les categories esmentades són:

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

Ens permet reflexionar sobre els resultats que s’observen en l’aprenentatge i a
analitzar-los (Biggs i Collis, 1982). Es basa en la importància de prestar atenció als
resultats de l’aprenentatge que poden ser observats de l’aprenentatge. En aquesta
ordenació s’estableixen 5 nivells:
Aprenentatge superficial: 1. Preestructural; 2. Uniestructural; 3. Multiestructural
Aprenentatge profund: 4. Relacional; 5. Abstracta ampliada

Fent ús de la taxonomia de SOLO, s’avalua el coneixement en termes de complexitat i
qualitat, i no segons la quantitat de respostes correctes. Tanmateix, les qüestions i les
respostes poden estar en diferents nivells, basant-se en el procés de comprensió que
els estudiants utilitzen per respondre les preguntes.

4.3. APLICACIÓ PRÀCTICA
Quan dissenyem activitats o tasques contemplant els diferents graus de complexitat,
és essencial que partim de la premissa que tot l’alumnat ha de progressar, és a dir,
haurem de planificar amb quins suports podem aconseguir que tots a l’aula siguen
capaços de treballar els diferents nivells de processament cognitiu.
Per a aconseguir aquest progrés, és imprescindible acompanyar la nostra mirada
d’altes expectatives cap a totes les persones. La posada en pràctica d’aquesta manera
de dissenyar activitats facilita que totes i tots puguen participar i aprendre de i amb la
resta d’iguals.
Prèviament a dissenyar i programar per a la nostra aula, caldrà conèixer l’alumnat que
en forma part. És necessari invertir temps en saber quins són els seus interessos,
talents, debilitats i fortaleses. També és important conèixer per quines qüestions
mostren curiositat, quina intel·ligència predomina en cadascun d’ells, etc.
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1. Preestructural: las respostes que dóna l’estudiant són errònies o no existeixen
(no hi ha resposta).
2. Uniestructural: la resposta, encertada o no, se centra en un únic aspecte,
independentment de si és rellevant o no. L’alumnat és capaç de realitzar un
procediment senzill.
3. Multiestructural: l’alumnat resol parcialment la tasca. És capaç d’enumerar,
descriure, fer una llista, combinar, fer algoritmes…, però no avança en la
complexitat de la resposta.
4. Relacional: l’alumnat resol parcialment la tasca i pot establir relacions
lògiques de contingut. És capaç de comparar, contrastar, explicar causes,
analitzar, relacionar i aplicar.
5. Abstracte ampliat: l’alumnat ha complit en els anteriors nivells i pot anar més
enllà de la pregunta per establir relacions amb elements externs a l’exercici.
És capaç de generalitzar, formular hipòtesis i reflexionar.
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Això ens permetrà adaptar allò que treballarem al nostre grup classe (personalització
de l’aprenentatge). Podrem oferir oportunitats (mitjançant els diferents plantejaments
i activitats) perquè totes les persones puguen sentir-se’n, en algun moment,
protagonistes.
Amb la situació que vivim actualment als centres educatius, tant en els grups de
convivència estable com en aquells grups on s’ha de mantenir el distanciament social,
és possible desenvolupar aquest plantejament. Haurem de tindre en compte les
característiques del grup al qual ens dirigim quan dissenyem les diferents activitats.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Qui viu ací? (L’ecosistema marí i els seus éssers vius)
Aventura pirata (expressió escrita)
Resolució de problemes
Comprensió lectora
Associar número a quantitat
Crear un centre de recollida d’informació meteorològica
Programa de ràdio
Publicació d’un article monogràfic a la revista. Dones que canviaren el món
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Cal valorar si ens trobem a una modalitat presencial o no presencial, sobretot, a
l’hora d’exigir-los activitats amb una càrrega més elevada de complexitat cognitiva.
Hem de ser conscients que la falta de presència física implicarà que els facilitadors o
ajustos que els proporcionem siguen diferents i sobretot, més amplis. A continuació,
exposem alguns exemples per a facilitar la comprensió d’aquesta forma de dissenyar
les activitats i, a la vegada, mostrar la seua utilitat.

A quin curs va dirigit?

TERCER D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Què volem que tot
l’alumnat aprenga?

Amb la unitat didàctica “Qui viu ací?” perseguim que tot l’alumnat s’aprope al món dels animals
marins i n’amplie els coneixements. Que tot l’alumnat siga capaç de descriure els elements de
l’ecosistema marí i els éssers vius que l’habiten.
Indicador d’èxit que perseguim vinculat al bloc 3 de l’àrea de ciències naturals.

PROCESSOS
COGNITIUS

PROPOSTA D’ACTIVITATS MULTINIVELL

RECORDAR

• Enumerar quins animals marins hem estudiat, tant a l’aula com en la nostra
eixida a l’Oceanogràfic o visita a la pàgina web [opció alternativa en temps
de COVID]: www.oceanografic.org

COMPRENDRE

• Diferenciar quins són animals marins i quins no ho són (oferir un gran ventall
de possibilitats).
• Classificar els animals marins segons el lloc on habiten. Per exemple: els
pingüins a l’Antàrtic, els taurons als oceans, les belugues a l’Àrtic…

APLICAR

• A partir de l’experiència viscuda al taller de l’Oceanogràfic, jugarem a “A qui
pertany açò?”. A partir de determinats elements (ous, plomes, ambients...)
aplicarem els coneixements apresos i explicarem perquè pertanyen a un
altre animal.
• Podem adaptar l’activitat presentant-los un joc de memory on hagen de
relacionar la imatge de l’animal amb algun aspecte que s’hi relacione. Si no
hem tingut l’oportunitat de gaudir del taller, podem visionar un documental
on aparega la informació per a garantir que puguen realitzar l’activitat amb
possibilitats d’èxit.

ANALITZAR

• Investigar i ampliar la informació de l’ animal marí que escullen. Buscar
algunes curiositats.
• Utilitzant la destresa de pensament (En què es pareixen? En què es
diferencien?), cada alumne elegirà dos animals marins i després de detallarne les similituds i les diferències, n’extraurà les conclusions.

AVALUAR

• A partir dels treballs exposats pels diferents grups, plantejar l’opció de
millorar-los amb les aportacions de la resta de la classe. Cada grup avalua
a la resta i serà avaluat per la resta. Cadascun d’ells i cadascuna d’elles
proposa un aspecte que els ha agradat molt i un altre que es podria millorar
explicant-los el per què i suggerint-los com fer-ho.

CREAR

• Utilitzant algunes de les principals característiques dels animals marins que
hem vist, inventar un nou animal. L’activitat consisteix a explicar on viu, què
menja, com és el seu aspecte físic, per què destaca entre els altres, quines
habilitats té, quines són les seues debilitats i fortaleses i qualsevol altre
detall que desitge incloure. Pot acompanyar-ho d’un dibuix per a publicar-ho
al bloc de l’aula o a la revista del centre.
• Transformar un conte tradicional, incloent-hi o canviant els personatges
originals per animals marins, afegint noves trames o combinant diferents
opcions. Després poden gravar un arxiu d’àudio fent ús d’aplicacions com
DictaPicto.
• Dissenyar una cançó o rap on apareguen animals marins.

23

ABORDEM ELS DIFERENTS GRAUS DE COMPLEXITAT COGNITIVA
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L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

A quin curs va dirigit?

SEGON I TERCER D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Què volem que tot
l’alumnat aprenga?

Mitjançant aquesta proposta anomenada “Aventura pirata”, perseguirem la millora de
l’expressió escrita i dissenyarem un rúbrica d’avaluació.

PROCESSOS
COGNITIUS

PROPOSTA D’ACTIVITATS MULTINIVELL

RECORDAR

• Enumerar tots els objectes que tenen la pirata Matilda i el pirata Mauro que
apareixen a la lectura (llenguatge escrit), al text que hem escoltat (llenguatge
oral) i a la imatge que ho acompanya (dibuix) a la caixa que tenim a l’aula i
que prèviament hem preparat (ho han pogut manipular).
• Explicar quines 5 coses t’emportaries a una illa deserta.

APLICAR

• Elegir una recepta (ingredients, utensilis, passos d’elaboració i dibuix) que
es corresponga amb algun dels menjars que més t’agraden. Escriure-la a la
plantilla facilitada o utilitzar el model que cadascú s’haja dissenyat.
• Propòsit de l’activitat: Crear un llibre de receptes per a facilitar el viatge amb
vaixell de Matilda i Mauro.

ANALITZAR

• Buscar en què es pareixen i en què es diferencien Mauro i Matilda. Cal tindre
en compte tant el seu aspecte físic com la seua personalitat.
• Es pot fer servir la rutina de pensament Compara i contrasta (és important
facilitar 2 models amb diferent grau de complexitat i que cadascú trie).

AVALUAR

CREAR

• Argumentar quines 3 habilitats consideren essencials per a ser un o una
gran pirata.
• Utilitzarem la tècnica d’aprenentatge cooperatiu “Llapiceres al centre”.
D’aquesta manera, afavorirem la creació d’un debat per grups o de l’aula.
Cal aplegar a un consens que després hauran de textualitzar de manera
individual.
• Inventar un conte o un còmic on aparega algun o alguna pirata. Per fer-ho
més accessible, podem utilitzar el programa Pictotraductor per acompanyar
el text amb pictogrames.
• Dissenyar un o una pirata totalment diferent als models facilitats.
Acompanyar-ho amb una descripció utilitzant el llenguatge escrit.
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COMPRENDRE

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

CURSOS SUPERIORS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A quin curs va dirigit?

Què volem que tot
l’alumnat aprenga?

Comprendre un text escrit

PROCESSOS
COGNITIUS

COMPRENDRE

• Repetir fragments del text amb un ritme i entonació adequats.
• Enumerar els personatges que apareixen en un història.
• Localitzar paraules literals en el textos i transcriure les respostes en les
preguntes corresponents.
• Identificar les diferents parts d’una història.
•
•
•
•

Interpretar expressions que apareixen als textos.
Il·lustrar parts de la història.
Fer prediccions sobre com continua la història.
Inferir informació que no apareix de manera explícita al text.

APLICAR

• Actuar i representar la història o la informació que es desenvolupa al text.
• Resumir la informació del text fent ús del llenguatge escrit, oral o d’imatges.
• Ordenar i organitzar les diferents parts del text (es poden utilitzar fragments
escrits, àudios o imatges, entre altres).
• Elaborar preguntes a partir del text treballat.

ANALITZAR

• Establir les característiques dels diferents personatges que apareixen al
text.
• Distingir els fets reals i els fets imaginaris.
• Extraure una moralitat del text treballat.
• Raonar i reflexionar sobre les decisions i actuacions dels personatges al llarg
del text.

AVALUAR

CREAR

• Argumentar si en recomanarien la lectura o no.
• Seleccionar el personatge amb qui s’identifica i explicar-ne les raons.
• Canviar algun fet de la història i explicar com afectaria aquest canvi a la
resta del text.
• Explicar quins sentiments ha sentit llegint la història, ja siga de forma
escrita, oral, a través de dibuixos o música.
• Elaborar un còmic o història animada fent ús de mitjans digitals (Powtoon,
Toontastic 3D) a partir del text.
• Inventar un nou personatge i reescriure el text afegint-lo a la trama.
• Crear un cartell o pòster anunciant aquesta història.
• Composar una cançó relacionada amb el text.
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RECORDAR

PROPOSTA D’ACTIVITATS MULTINIVELL

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

CURSOS SUPERIORS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A quin curs va dirigit?

Què volem que tot
l’alumnat aprenga?

Conèixer i aplicar els passos per a resoldre problemes matemàtics

PROCESSOS
COGNITIUS

COMPRENDRE

APLICAR

•
•
•
•

Identificar les dades d’un problema matemàtic.
Localitzar la pregunta d’un problema matemàtic.
Enumerar els passos per a resoldre un problema matemàtic.
Anomenar les paraules clau que s’associen amb cada operació bàsica.

•
•
•
•

Interpretar un problema matemàtic.
Explicar les diferències entre les operacions bàsiques.
Il·lustrar les dades d’un problema.
Relacionar enunciats de problemes matemàtics amb plantejaments de
resolució o autoinstruccions

• Resoldre problemes matemàtics.
• Afegir noves preguntes a partir de les dades que s’ofereixen al problema
matemàtic.
• Seleccionar enunciats que s’ajusten als plantejaments matemàtics oferts.
• Interpretar la situació plantejada al problema matemàtic.

ANALITZAR

• Raonar la selecció de cada operació matemàtica per a resoldre un problema.
• Comparar dos o més problemes matemàtics semblants, assenyalant les
similituds i les diferències.
• Elegir il·lustracions que representen i s’ajusten a l’enunciat del problema.
• Ordenar els passos de la resolució d’un problema matemàtic.

AVALUAR

• Valorar si el resultat d’un problema matemàtic és coherent amb la pregunta.
• Seleccionar altres dades amb les quals canviaria el plantejament del
problema.
• Justificar quines dades són útils per a la resolució d’un problema i quines no.
• Debatre diferents maneres de resoldre un mateix problema matemàtic.

CREAR

• Redactar diferents enunciats per a un mateix plantejament matemàtic.
• Elaborar material audiovisual que facilite la comprensió del problema
matemàtic.
• Afegir dades al problema i noves preguntes en què aquelles s’utilitzen.
• Dissenyar un joc basat en la resolució de problemes matemàtics.
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RECORDAR

PROPOSTA D’ACTIVITATS MULTINIVELL

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

Què volem que tot
l’alumnat aprenga?

NIVELLS DE
PROCESSAMENT
COGNITIU
NIVELL 1:
PREESTRUCTURAL

NIVELL 2:
UNIESTRUCTURAL

NIVELL 3:
MULTIESTRUCTURAL

NIVELL 4:
RELACIONAL

NIVELL 5:
ABSTRACTA
AMPLIADA

EDUCACIÓ INFANTIL
Associar un número a una quantitat.
Tasca: realitzar una obra de teatre representant el conte “Once damas atrevidas” (Oli),
una història en què onze dames ixen de viatge i, a mesura que visiten diversos destins,
una es va quedant pel camí.

RESULTATS OBSERVABLES DE L’APRENENTATGE

L’alumnat necessita ajuda per a identificar els números i associar-los
a una quantitat determinada. Pot realitzar la tasca amb indicacions.
No exigeix comprensió.

L’alumnat pot reconèixer els números i relacionar-los amb una
quantitat. És capaç de comprendre la història i identificar quantes
dames apareixen a cada moment amb indicacions i supervisió.

L’alumnat comprén l’associació de números amb quantitats, és capaç
de seguir la història, comprendre el que succeeix i identificar-ne
l’algoritme (a cada nou destí, falta una dama).

L’alumnat, a més de comprendre l’associació de números amb
la quantitat de personatges, pot comparar les escenes i establir
relacions entre tot el que va succeint al llarg de la història.

L’alumnat, a més de comprendre la història i identificar a cada
moment quantes dames apareixen, pot extraure altres conclusions i
reflexions. Per exemple, en aquest conte, es visiten diversos destins
climes diferents que requereixen d’una roba específica.
Així mateix, pot ensenyar als seus iguals a identificar els números i
servir de model.
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A quin curs va dirigit?

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

A quin curs va dirigit?

Què volem que tot
l’alumnat aprenga?

EDUCACIÓ INFANTIL
Crear un centre de recollida d’informació meteorològica.

NIVELLS DE
PROCESSAMENT
COGNITIU
NIVELL 1:
PREESTRUCTURAL

NIVELL 2:
UNIESTRUCTURAL

NIVELL 3:
MULTIESTRUCTURAL

ACTIVITATS

Recordar i repetir una cançó sobre el temps, per exemple, “Quin dia
fa” de Damaris Gelabert.

Identificar l’oratge que fa cada dia i assenyalar-ho en un panell visual,
amb el suport del docent.

Descriure quin dia fa avui.

NIVELL 4:
RELACIONAL

NIVELL 5:
ABSTRACTA
AMPLIADA

Comparar i contrastar el dia d’ahir amb el dia d’avui per a veure les
similituds i les diferències de l’oratge.

Reflexionar sobre què es pot fer un dia de sol i un dia de pluja, quines
coses hem de tindre en compte i quina roba hem de vestir cada dia
segons l’oratge que fa.
Fer una previsió sobre quin oratge farà la propera setmana.
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Enumerar o fer una llista dels dies de la setmana que ha fet sol,
estava ennuvolat o ha plogut.

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

A quin curs va dirigit?

Conèixer els diferents passos per a crear un programa de ràdio.
Producte final: emetre un programa de ràdio

Què volem que tot
l’alumnat aprenga?

NIVELLS DE
PROCESSAMENT
COGNITIU
NIVELL 1:
PREESTRUCTURAL

NIVELL 2:
UNIESTRUCTURAL

RESULTATS OBSERVABLES DE L’APRENENTATGE
L’alumnat necessita suport per tal d’identificar alguns mitjans de
comunicació: periòdics en paper i digitals, informatius, reportatges,
entrevistes, programes de ràdio, etc.
No hi ha comprensió.

L’alumnat és capaç d’identificar diversos tipus de programes
de ràdio: informatius, d’anàlisi o debats d’actualitat, espais
musicals, programes culturals, programes esportius, concursos
d’entreteniment ...

NIVELL 3:
MULTIESTRUCTURAL

•
•
•
•

NIVELL 4:
RELACIONAL

NIVELL 5:
ABSTRACTA
AMPLIADA

Directores o directors: planifiquen, coordinen i/o supervisen
cadascuna de les tasques. Escullen els continguts o indiquen
quan ha d’intervindre cadascú.
Redactores i redactors: busquen i reben notícies i informacions.
Locutors i locutores: posen veu a allò que hi ha escrit.
Importància de la bona dicció.
Tècnics i tècniques de so: s’encarreguen de la gravació, edició i
difusió del programa.

L’alumnat integra la informació que ha treballat als diferents grups
de treball per elaborar el guió o escaleta del programa de ràdio que
s’emetrà posteriorment.

L’alumnat, després d’emetre el programa de ràdio, utilitza una rutina
de pensament (abans pensava, ara pense...), per tal de reflexionar al
voltant dels seus coneixements i com aquests s’han transformat.
Anota al seu diari d’aprenentatge propostes de millora que es puguen
portar a terme en la preparació del pròxim programa de ràdio.
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L’alumnat s’organitza a l’aula en diferents grups de treball assumint
el rol que li toca. Funcions de l’equip:

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

Què volem que tot
l’alumnat aprenga?

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Publicació d’un article monogràfic a la revista del poble o ciutat
al voltant de la temàtica: dones que canviaren el món.
Per agafar idees poden llegir i consultar llibres com: Dones extraordinàries que van
canviar el món (Kate Pankhurst), Contes de bona nit per a nenes rebels 1 i 2 (Elena Favilli i
Francesca Cavallo), Rosa Parks (Paola Capriolo, Gloria Garcia Orellana), etc.

NIVELLS DE
PROCESSAMENT
COGNITIU

NIVELL 1:
PREESTRUCTURAL

NIVELL 2:
UNIESTRUCTURAL

NIVELL 3:
MULTIESTRUCTURAL

NIVELL 4:
RELACIONAL

NIVELL 5:
ABSTRACTA
AMPLIADA

ACTIVITATS

Fullejar i començar a visualitzar tot el material que hi ha a l’aula al
voltant de la temàtica: dones que canviaren el món.
Haurem de tindre en compte que hi haja una varietat de llibres,
audiollibres i vídeos per a garantir oportunitats d’èxit per a tot
l’alumnat. Adaptació de les lectures al format de lectura fàcil.

Decidir, per parelles o en grups cooperatius, sobre quina dona
realitzaran l’article monogràfic i cercar-hi informació provinent de
diferents fonts: internet, llibres, articles de periòdic, entrevistes,
documentals...

Organitzar tota la informació compliada. Oferir múltiples formes
d’expressió per a portar a terme la tasca de publicació d’un article
monogràfic: llenguatge escrit (acompanyat de pictogrames), visual
thinking i organitzadors visuasl (poden utilitzar Mindomo).

Comparar i contrastar el dia d’ahir amb el dia d’avui per a veure les
similituds i les diferències de l’oratge.

Repetir la rutina veig, pense, em pregunte..., a partir del treball realitzat
pels altres equips o parelles.
Reflexionar al voltant de les dones que en l’actualitat estan
desenvolupant un paper important per a la societat i per a la història.
Incloure aquesta informació a l’article monogràfic amb el títol “Per a
saber més” o “Altres dades importants”.
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A quin curs va dirigit?

5.
VOLTEGEM LA CLASSE,
AULES INVERTIDES
Alumnes protagonistes del seu aprenentatge,
també en temps de la COVID

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

L’aula invertida o flipped classroom és un model pedagògic de modalitat semipresencial
i, per això, una metodologia fàcil d’adaptar a la situació Covid.
Raúl Santiago, inspirador i promotor del flipped learning a Espanya, planteja que el
model permet traslladar els treballs i les tasques que requereixen menor nivell de
processament cognitiu fora de la sala de classes, gràcies a les eines tecnològiques.
Així, el temps a l’aula, s’aprofita de diferent forma, per mitjà de treballs pràctics i
reforços específics per a consolidar l’aprenentatge.
Les tasques, activitats i processos d’aprenentatge, que tradicionalment esdevenen de
forma presencial a l’escola, es traslladen a casa, reservant-se el temps lectiu perquè
el personal docent resolga dubtes de l’alumnat i consolide els aprenentatges.
No es tracta d’una metodologia sinó d’una estratègia, d’una forma més accessible i
motivadora de donar classe. La podem utilitzar conjuntament amb altres metodologies:
Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), aprenentatge cooperatiu o gamificació.

•
•
•
•
•
•
•

Ensenyar a pensar en entorns virtuals.
Adoptar metodologies actives.
Desenvolupar competències digitals de docents i alumnat.
Canviar el rol de l’estudiant, que passa a ser responsable del seu propi aprenentatge.
Canviar el rol docent, que ja no és l’únic depositari del saber i passa a ser un
facilitador, un guia dels aprenentatges.
Construir col·laborativament el coneixement fent ús d’estratègies cooperatives
com a forma d’aprenentatge
Afavorir la inclusió mitjançant el disseny d’activitats multinivell, d’accessibilitat
cognitiva i tecnològica, aplicant els principis del Disseny Universal per a
l’Aprenentatge.

5.1. PASSOS PER A IMPLEMENTAR AQUEST MODEL
Fase prèvia: Planificació del treball per part del professorat
Aquesta fase consisteix en la planificació del treball per part del docent que ha de partir
del coneixement de l’alumnat, de les seues potencialitats, així com, de les barreres
que aquests puguen trobar en els diferents contextos (familiar, escolar i social). És
important, per tant, conèixer els diferents ritmes i estils d’aprenentatge, això com la
motivació i implicació en les tasques.
Durant aquesta fase, el docent crea i selecciona materials, adapta continguts i
programa tasques per al treball a casa.
Aquesta forma de dissenyar les programacions d’aula facilita que tot l’alumnat
puga accedir als aprenentatges, participar en les diferents activitats programades i
progressar en els aprenentatges fent ús de plataformes cooperatives i col·laboratives.
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Segons Prieto Martín (2017), els principis que estan en la base de l’aplicació d’aquesta
forma d’ensenyar a l’aula són:

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

Primera fase: treball de l’alumnat a casa
L’alumnat accedeix als diferents continguts planificats, mitjançant múltiples formes
de representació, com poden ser vídeos, podcast, textos, material manipulatiu i
interactiu, que prèviament han estat seleccionats pels docents.
Con que l’autonomia de l’alumnat és fonamental per poder treballar d’aquesta
manera, el professorat ha de desplegar prèviament estratègies d’autoplanificació,
d’autoregulació i d’autoavaluació per a desenvolupar l’èxit en una modalitat a distància
(Manrique Villavicencio 2004).
Per tant, cal que el professorat proporcione facilitadors com:
•
•
•
•
•

Rutines de pensament
Autoinstruccions
Tècniques i hàbits d’estudi
Guies d’avaluació i d’autoobservació
Guies de planificació del treball i de la tasca

Segona fase: treball de l’alumnat a l’aula

•
•
•
•
•

Promoure el treball en equip per mitjà d’estructures cooperatives.
Monitoritzar els equips perquè l’alumnat aprenga per descobriment i de manera
significativa.
Fomentar la motivació de l’alumnat.
Aconseguir que l’alumnat siga més reflexiu i autònom mitjançant l’aprenentatge
basat en el pensament.
Facilitar l’accés, la participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat en la dinàmica de
la classe.

5.2. BARRERES PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA CLASSE INVERTIDA
Bergmann, J. (2014) considera que per poder implementar el model de classe invertida
és imprescindible comptar amb el suport de la família, ja que és necessari que disposen
de dispositius tecnològics.
Primera part (treball a casa)
Una barrera que ens podem trobar i que pot limitar l’accés, la participació i l’aprenentatge
de l’alumnat en igualtat de condicions és la situació derivada de la bretxa digital.
Podem trobar les següents situacions:
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En aquesta fase, el docent es converteix en facilitador de l’aprenentatge, recolzant i
conduint les tasques que es realitzen l’aula, tractant de:

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

Sense dispositius electrònics ni accés a internet
L’equip educatiu pot contribuir a l’eliminació d’aquesta barrera fent accessibles els
diferents materials amb estratègies com:
•
•
•
•
•
•
•

Adaptació de textos a lectura fàcil, ajustant la complexitat dels textos.
Proporcionat informació en format accessible.
Adaptant la quantitat d'activitats a la situació familiar i personal.
Proporcionant estratègies per a la retroalimentació.
Dissenyant material tenint com a referència els principis del DUA.
Utilitzant material curricular i didàctic que facilite diversos nivells de participació i
aprenentatge.
Proporcionant instruments i ferramentes que faciliten l’avaluació i autoavaluació
de l'alumnat.

A més a més, cal proporcionar a l’alumnat:
•
•
•

Informació sobre biblioteques i punts d’accés amb ordinador i wifi.
Dispositius mòbils del centre educatiu.
Quaderns de treball (amb activitats atractives i visuals) perquè l’alumnat puga
organitzar el seu treball i materials per l'autoavaluació.

El repte en aquesta situació, a més dels anteriors, serà elaborar un banc de recursos,
digitals i en paper, que puguen utilitzar-se sense necessitat de connexió a internet. Es
pot completar el material amb tutorials i guies d'ús, a fi de garantir que siga un suport
per a l'aprenentatge i no una dificultat afegida.
Una altra situació que podem trobar és que les famílies hagen de compartir un únic
ordinador o que els equips de què disposen tinguen sistemes operatius desfasats.
En aquestes circumstàncies, caldrà una bona selecció i priorització de continguts, ja
que el temps de què disposen per a realitzar les tasques serà inferior al que podrien
dedicar en altres circumstàncies.
Segona part (treball a l’aula)
Aula estable. En aquesta situació es pot dur a terme la metodologia d'aula invertida
sense adaptacions. L'alumnat no tindrà cap restricció per treballar de forma
col·laborativa.
Aula no estable. Serà necessari realitzar certes modificacions per a treballar amb
metodologies cooperatives i col·laboratives i garantir les mesures de seguretat. El
docent pot verificar allò que s'ha après mitjançant:
•
•
•
•

Discussions d'idees i conceptes a l'aula en el grup general.
Aplicant estructures cooperatives adaptades.
Exposant els treballs a la resta de companys de l'aula.
Resolent dubtes i proporcionant retroalimentació als alumnes.
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Amb dispositius electrònics sense accés a internet

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

En aquesta situació hem d'aconseguir que el treball en equip entre el nostre alumnat
no desaparega, utilitzant els mitjans tecnològics que tenim a l'abast:
•
•
•
•

Utilització de comunitats virtuals d'aprenentatge: Webex, Aules...
Elaboració de taulers i pòsters digitals col·laboratius (Padlet, Genially).
Creació de continguts d’ofimàtica en entorns col·laboratius: blocs, webs, canals de
Youtube.
Realització de qüestionaris d'autoavaluació gamificats (Kahoot, Quizlet, Genially).

Alguns aspectes importants a tindre en compte en les exposicions telemàtiques són:
•
•
•

La retroalimentació: mirar-los les cares, que vegen la nostra. És important que
durant les sessions puga haver-hi una interacció, una participació activa dels
estudiants amb els docents i també amb els seus companys.
Captar l'atenció de l’alumnat: modular la veu i gesticular correctament.
Introduir moments de distracció, humor o relaxació.

És important proporcionar una retroalimentació a l’alumnat perquè sàpia què poden
fer per millorar. Els docents també hem de conèixer què podem fer per contribuir a
la millora del procés d’ensenyament- aprenentatge. El treball realitzat per l’alumnat
es farà sempre en grup i en positiu, i les correccions individuals, per privat (correu
electrònic o fòrum privat).

Cal proporcionar ferramentes del tipus Genially, Canvas, Bookcreator, Liveworksheets,
etc., per fer els treballs, ja que es poden usar des del telèfon mòbil.

5.3. EXEMPLE D’ACTIVITAT D’UNA AULA INVERTIDA
EL SISTEMA SOLAR
Per mitjà de l’activitat proposada es poden plantejar diferents vies d’accés a la
informació i diferents opcions d’expressió del coneixement, així com activitats
multinivell per a fomentar la participació activa de totes i tots.
PRIMERA FASE: TREBALL DE L’ALUMNAT A CASA
Preparació de materials per part del docent: proposta de vídeos, jocs, padlets, taulers...,
amb informació sobre el sistema solar. És important que siga variat i adaptat i posar
atenció a la selecció d’informació per a no introduir-ne en excés. La informació ha de
ser rellevant i adaptada al nostre alumnat perquè aprenguen al seu propi ritme i totes
i tots puguen accedir al contingut.
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Recursos:
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El material estarà a disposició de l’alumnat en la plataforma Aules en diversos
formats: àudio, vídeo (subtitulat o amb traducció simultània a llengua de signes, en cas
necessari), informació escrita, esquemes, gràfics, fotografies, jocs en línia etc., i amb
un apartat de «Per conèixer més» per a l’alumnat que necessite ampliar informació.
SEGONA FASE: TREBALL A L’AULA (Adaptat a la no presencialitat)
Proposta d’activitats:

Grup 1: Elaboració d’un mural de fotos amb les maquetes de tots i totes. Per mitjà de
programes d’edició fotogràfica i/o realitzant un collage amb les fotografies impreses.
Grup 2: Realització i muntatge d’un vídeo del procés d’elaboració del treball.
Grup 3: Selecció de la música per al vídeo i elaboració dels crèdits (es pot fer de forma
creativa, amb fotos, avatars...).
Grup 4: Retolat del vídeo, inserció de subtítols i gravació explicativa de la seu en off.
Gravació de l’explicació en llengua de signes, si fóra necessari.
Avaluació del treball:
•
•

Per mitjà de rúbriques, qüestionaris gamificats i autoavaluació.
En sessió Webex: elaborar un trivial, o un passaparaula amb preguntes sobre el
sistema solar. Podem proporcionar les preguntes a determinats alumnes perquè
les treballen prèviament i puguen participar de forma més activa en el joc.
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1. Cada alumne/a tria un element del sistema solar per a realitzar una maqueta a
casa.
2. Debat, pluja d’idees, aportacions de l’alumnat del grup sobre com realitzar la tasca
(suros rodons per a pintar amb diferents mitjans, plastilina, dibuix, cartell explicatiu
amb les característiques bàsiques etc.). El docent elaborarà les pautes a seguir a
partir de les conclusions del debat.
3. Treball individualitzat a casa.
4. Presentació del treball individual en sessió Webex: debat sobre el procés
d’elaboració, dificultats trobades, elements, materials utilitzats, etc.
5. Elaboració de grups per a diferents tasques (treball col·laboratiu en grups per mitjà
de la plataforma Aules), guiades pel docent. L’alumnat formarà part dels grups en
funció dels seus interessos i el docent dissenyarà la composició dels grups per a
assegurar que tot l’alumnat hi participe.

6.
CODOCÈNCIA O
DOCÈNCIA COMPARTIDA
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6.1. PRINCIPIS DE LA DOCÈNCIA COMPARTIDA
La docència compartida o codocència és la relació entre dos docents que comparteixen
mútuament la responsabilitat de planificar, executar i avaluar l’ensenyament d’un grup
heterogeni d’estudiants. Es tracta d’una relació simètrica, democràtica i participativa.
Així, el model d’atenció a la diversitat es fa dins de l’aula (Teresa Huguet, 2006).
A l’article 4 del Decret 104/2018 de 27 de juliol, s’expliquen les línies generals
d’actuació que caracteritzen el model d’escola inclusiva. La segona línia fa referència a la
mobilització de recursos per a la inclusió, és a dir, que pot comportar una reorganització
dels recursos del centre, partint dels principis inclusius i augmentant la capacitat del
centre escolar per a respondre a la diversitat de tot l’alumnat.
Aquesta mobilització, que parteix de l’anàlisi de les barreres que dificulten el
desenvolupament de pràctiques inclusives, fa referència a la manera en què organitzem
espais, materials, temps, equips docents i agrupaments d’alumnat.

“L’aprenentatge en interacció amb altres persones (mestres, companys…) és el motor
que ofereix més oportunitats per a aprendre i créixer” (Teresa Huguet 2006).
Segons l’autora, la docència compartida parteix del principi que l’educació inclusiva ha
de garantir la presència, la participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat dins del seu grup
de referència amb independència de les característiques individuals de cadascú per tal
de desenvolupar al màxim el potencial d’aprenentatge de totes les persones. D’aquesta
manera, permet connectarl’alumnat amb més necessitat d’intensitat de suport amb el
seu grup classe i que tothom es puga aprofitar d’aquest model.
Pel que fa al professorat, es parteix d’un model col·laboratiu que posa en valor les
fortaleses personals i professionals dels docents per millorar i compartir quina és la
millor manera d’atendre la diversitat dins l’aula. En la situació actual, tenim diverses
plataformes que ens permeten estar connectats i seguir coordinant-nos i col·laborant
entre nosaltres.
Pel que fa a l’aprenentatge, es poden dissenyar tasques diferents en funció del nivell de
suport planificat per a la sessió. Permet centrar-se en els aspectes més rellevants de
l’aprenentatge i treballar a partir del concepte subjacent de l’ensenyament multinivell.
Permet aplicar estructures d’aula diverses, com grups més reduïts d’alumnat en
estructures cooperatives i grups interactius, com podrem veure a continuació.
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Per tant, dins d’aquesta reorganització dels suports, una opció és la docència compartida,
que alhora contribueix a la construcció de l’escola inclusiva, ja que, en comptes de portar
l’alumne o l’alumna al servei de suport, el suport és portat a l’alumnat. D’aquesta manera
el sistema de suport a l’aula i el currículum són modificats per a facilitar l’aprenentatge
i la participació, no sols a l’estudiant amb més necessitat d’intensitat de suport, sinó
també a altres estudiants de l’aula que se’n poden beneficiar.
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6.2. METODOLOGIA
La metodologia ha de ser variada i ajustar-se a les matèries. Segons la mateixa autora,
la codocència implica:
1.
2.
3.
4.

Reducció d’explicacions magistrals
Augment d’explicacions individuals i en grup
Planificació de tasques multinivell
Intercanvi de papers entre professionals

Els grups es distribueixen de manera heterogènia i es crea una interacció positiva entre
l’alumnat. Cal parar atenció a com s’organitzen els grups i com és aquesta interacció en
grups estables i no estables. En aquests últims, hem de considerar l’ús de les TIC com
poden ser plataformes digitals cooperatives i col·laboratives que detallem al llarg de la
guia.
Quan som dos docents treballant a la mateixa aula, les possibilitats d’implementar els 3
principis en què es basa el DUA es multipliquen.

Què son els nivells de codocència?
Són els diferents nivells de suport que podem portar a terme dins de l’aula amb la finalitat
de donar una resposta educativa més personalitzada a l’alumnat que ho necessita.
Els nivells de suport presenten una certa gradació que va, des d’intervencions de
suport que es poden fer abans d’instaurar aquest tipus de suport, que impliquen poca
coordinació entre docents, fins a modalitats d’autèntic treball cooperatiu entre docents
o de les dos mestres dins l’aula.
Són diverses les autores i els autors que ens mostren evidències de la validesa d’aquesta
estratègia organitzativa i aporten diferents enfocaments sobre com dur a terme la
codocència a les aules.
Podem apuntar que la diferència entre autors com David Duran i Teresa Huguet radica,
des del nostre punt de vista, en la persona que fa el suport. D’una banda, David Duran
planteja els nivells de codocència que es poden dur a terme amb qualsevol docent de
suport, i d’altra banda, Teresa Huguet afegeix nivells en els quals és important la tasca
del docent especialista de suport a la inclusió, quan trobem alumnes que necessiten una
intensitat de suport molt elevada.
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6.3. CARACTERÍSTIQUES DELS NIVELLS DE CODOCÈNCIA
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6.4. EL PAPER DEL PROFESSORAT DE SUPORT A LA INCLUSIÓ
Tot el professorat ha d’aprendre estratègies i recursos per atendre la diversitat de
l’aula, s’ha de treballar de manera col·laborativa i no ha d’haver-hi jerarquies perquè
cadascú puga aportar el seu coneixement i experiència personal.
El professorat de suport ha de conèixer el currículum i ha de saber com aprèn l’alumnat
i quines estratègies són més adequades per ensenyar determinats continguts. També
cal tindre coneixements en relació a les diferents discapacitats, que haurà d’anar
actualitzant, segons les característiques de l’alumnat que estiga atenent.
En l’actual situació, el professorat de suport a la inclusió té un paper fonamental en
l’organització dels grups de convivència estables i no estables.

6.5. QUIN PAPER TÉ EL PERSONAL ESPECIALISTA DE SUPORT A LA
INCLUSIÓ?

•
•
•
•
•
•

La detecció de barreres.
El desenvolupament d’accions formatives i de sensibilització a la comunitat
educativa.
El disseny i implementació de programes de desenvolupament competencial i
actuacions preventives de dificultats d’aprenentatge.
La implementació de programes d’estimulació del llenguatge oral dirigits a tot
l’alumnat.
La personalització de les programacions didàctiques
Fer accessibles els entorns, els materials didàctics i curriculars per a facilitar
l’accés, la participació i l’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats específiques
de suport educatiu. Pren un paper essencial i destacat el docent d’atenció a la
diversitat, perquè participa de manera efectiva en el disseny d’unitats didàctiques,
en la seua transposició didàctica a l’aula, i en la planificació de tasques, activitats i
exercicis universals (Blas García 2020).

Segons l’article 42.5 de l’Ordre 20/2019, el personal de Pedagogia Terapèutica i
d’Audició i Llenguatge pot distribuir-se els objectius i les tasques que cal treballar,
aspecte que facilita la intervenció educativa en temps de Covid, de manera que cada
especialista pot entrar a uns grups concrets, atenent a la intensitat de suport que
presenta l’alumnat i a les barreres amb què es puguen trobar a l’aula.
A continuació plantegem les diverses situacions que es poden donar en els centres
educatius, per l’aplicació dels plans de contingència, i quin seria el paper del professorat
d’AL i de PT en cada situació.

40

CODOCÈNCIA O DOCÈNCIA COMPARTIDA

En l’article 42 de l’Ordre 20/2019 queden recollides les funcions d’aquests i d’aquestes
professionals. Des d’una perspectiva inclusiva, la majoria d’aquestes funcions són les
d’assessorar i col·laborar amb els equips docents i amb el departament d’orientació
en tasques com:
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Grups de convivència estables
Les intervencions es faran a l’aula ordinària des d’una perspectiva inclusiva, sempre que
es puguen garantir les mesures de protecció i higièniques i la distància de seguretat d’1,5
metres. La intervenció pot fer-se fàcilment si hi ha bona coordinació entre el personal de
suport a la inclusió i la resta del professorat.
Grups de convivència no estables
Aquests grups poden ser els de 3r, 4t, 5è i 6è de primària. La intervenció del professorat
especialista es pot dur a terme a l’aula ordinària respectant la distància de seguretat. Si
per alguna raó no es pot garantir aquesta distància, els i/o les especialistes tenen l’opció
de fer una intervenció indirecta a través d’adaptacions de materials, d’orientacions al
professorat curricular, de l’ús de la tecnologia per poder realitzar connexions virtuals.

Caldrà que ens plantegem si la nostra intervenció fora de l’aula ordinària parteix
dels principis de l’educació inclusiva, si allò que li proporcionarem fora de l’aula és
realment de més qualitat que el que se li pot oferir dins del seu grup. Perquè malgrat
que entre l’alumnat s’haja de mantindre la distància, les interaccions i les oportunitats
de col·laboració i cooperació creixen i es produeixen de manera significativa. Per tant,
podem pensar que el nostre paper com a especialistes estarà molt més aprofitat i serà
de més utilitat si assessorem, acompanyem, col·laborem amb els grups per dotar-los
d’estratègies i ferramentes per atendre l’alumnat amb necessitat específica de suport
educatiu. A més, en els nivells de docència compartida tenim la clau per trobar el lloc
adequat dels i de les especialistes de PT i d’ALL.
Sols s’aplicarà aquesta circumstància en els casos més greus (punt 9 de la Resolució de 17
de juliol de 2020, d’Instruccions d’inici de curs en EI i EP), en aquells que requerisquen un
programa personalitzat per a l’adquisició i l’ús funcional de la comunicació el llenguatge
i la parla, que quede recollit en l’informe sociopsicopedagògic i ben justificat per part
dels de l’equip docent la impossibilitat de romandre a l’aula ordinària. Però, insistim
que aquesta mesura, hauria de ser excepcional. La norma ha de ser la intervenció de
l’alumnat en la seua aula de referència.
Per últim, caldrà que els docents especialistes de suport a la inclusió prioritzen la
intervenció directa amb aquells que presenten major necessitat d’intensitat de suport i
veure la situació actual com una oportunitat per poder fer un pas més enllà i garantir la
presència de tot l’alumnat a la seua aula.
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Podem atendre l’alumnat fora de la seua aula ordinària?

2. Donar suport a un
alumne augmentant
progressivament la
distància.

1. Ajudar l’alumne i
seure al costat.

NIVELLS DE
SUPORT
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El professorat de suport
també facilita els
aprenentatges als altres
alumnes de l’aula.

Adequat per afavorir
l’autonomia de l’alumnat dins
l’aula ordinària.

Aquest suport es pot dur a
terme amb l’educador.

Indicat per a l’alumnat que
requereix una intensitat de
suport elevada.

OPORTUNITAT
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Convé fomentar l’autonomia
en el treball, per aquesta
raó dona orientacions
metodològiques:
autoinstruccions, llistat de
tasques a realitzar en la classe,
etc.

El docent de suport facilita
el treball d’un alumne sense
seure al seu costat, apropantse i allunyant-se i pot facilitar
el treball d’altres alumnes de
manera puntual.

Es poden fer servir instruccions
visuals per facilitar la tasca.
El professor tutor o de la
matèria planifica i dirigeix la
classe.

Algunes de les tasques
a realitzar poder estar
prèviament adaptades.

El docent de suport facilita que
l’alumne puga fer les tasques
de la classe.

ROLS DEL
PROFESSORAT

Requereix poca coordinació,
coneixements dels continguts
i comentaris durant i a
l’acabament les classes.

Cal conèixer el contingut de
les sessions i haver establert
prèviament qui dirigeix la
classe, el tipus d’intervencions i
l’organització dels espais.

COORDINACIÓ

Intercanvi de rols:
el professorat tutor adopta
el rol de mestre/a de suport
i seu al costat de l’alumnat
susceptible de rebre ajuda.

GRUP DE CONVIVÈNCIA

6.6. NIVELLS DE DOCÈNCIA COMPARTIDA SEGONS TERESA HUGUET

Serà important tenir opcions
alternatives en relació
a la intensitat de suport
que presente l’alumnat:
organitzadors gràfics
que acompanyen i guien
en el procés, materials
accessibles...

Es pot realitzar el suport
mantenint la distància d’1,5
metres.

GRUP DE
CONVIVÈNCIA NO
ESTABLE
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Recomanable, sobretot, per
a treballar en matèries de
ciències socials i naturals, en
matèries organitzades per
àmbits, per a tractar temes
d’actualitat, celebrar debats i
tertúlies...

Un professor tutor o de la
matèria introdueix l’activitat,
però tots dos fan aportacions,
suggeriments i comentaris per
enriquir-la.

6. Els dos docents
guien l’acció educativa
conjuntament.

CODOCÈNCIA O DOCÈNCIA COMPARTIDA

Interessant per fomentar
la inclusió i la cooperació
entre l’alumnat i treballar per
projectes.

Els dos professors donen
suport a l’alumne que ho
requereix.

Els alumnes estan distribuïts
en grups heterogenis.
Cada docent es fa càrrec d’uns
grups.

Els dos docents estan a la
classe i donen suport a tots
els alumnes quan aquests ho
demanen.

4. El docent de suport
es va movent per l’aula i
facilita l’aprenentatge a
tot el grup classe.

Interessant en certs moments
o en certes activitats que
requereixen una atenció
més personalitzada, com
per exemple, a l’àrea de les
matemàtiques.

5. Treball en grups
heterogenis, treball
cooperatiu.

El docent de suport i el
professorat es distribueixen
l’atenció als diferents grups.

3. S’agrupen
temporalment uns
alumnes dins de l’aula
(treball en dos grups a
l’aula ordinària).

Cal conèixer els criteris
d’avaluació i els continguts a
treballar.
Acordar el rol de cada docent
facilita la complicitat entre ells.

Valorar la sessió per obtindre
un feedback.

Conèixer les estructures
cooperatives a utilitzar.

Cal conèixer els criteris
d’avaluació i els continguts a
treballar.

Fer una coavaluació de la
sessió.

Cal conèixer l’alumnat del grup
i planificar de forma detallada
que es farà en la sessió.

Conèixer els criteris d’avaluació
i els continguts a treballar.

Concretar els materials i qui
és el responsable de la seua
preparació.

Cal personalitzar els
continguts.
Com que l’alumnat ha de
mantindré la distància
interpersonal, no seria un
nivell adequat per dur-lo a
terme.

Ambdós guien l’activitat
a l’aula, fan aportacions,
suggeriments i comentaris
per enriquir-la. El docent
de la matèria s’encarrega
d’apropar-se als alumnes
quan escau.

El docent de la matèria es
fa càrrec d’alguns grups i el
docent de la matèria d’uns
altres.

Es pot realitzar el suport
mantenint la distància
interpersonal, ja que no
és necessari agrupar els
alumnes dins de l’aula.

Les TIC seran molt útils per
poder treballar estructures
cooperatives.

Es pot realitzar el suport
mantenint la distància.

El docent de la matèria pot aproximar-se a l’alumnat i el
docent de suport pot fer la intervenció respectant la distància
interpersonal.

El docent de suport es fa
càrrec de la classe general.

El docent que imparteix la
matèria treballa en el grup
més xicotet per donar una
resposta personalitzada.
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8. El docent de suport
prepara material per fer
a la classe.

7. El docent de suport
dirigeix l’activitat.
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En funció dels acords de
centre, de les competències
i del temps que tenen els
diferents mestres en la
preparació de material.
Adequat quan cal adaptar
les activitats i cal elaborar el
material de manera conjunta.
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És necessari quan una part de
l’alumnat necessita materials
adaptats, mentre la resta
de companys i companyes
treballen amb llibres de text
o amb materials elaborats
genèrics.

El docent de suport prepara
material per quan el
professorat tutor està sol a
l’aula amb tot el grup.

El docent de suport dirigeix
l’activitat i el docent de la
matèria fa funcions de suport.

Permet que el docent de la
matèria aprenga estratègies
per atendre l’alumnat amb
major necessitat d’intensitat
de suport.

Calen reunions de valoració i
seguiment periòdiques.

Cal que el docent de suport
conega les activitats i els
materials de l’aula.

Cal que les dos mestres
comparteixin el sentit i els
objectius de les activitats.

Planificar conjuntament les
activitats a desenvolupar en la
sessió.

Cal conèixer els criteris
d’avaluació i els continguts a
treballar.

L’ús de les TIC serà fonamental per al treball en tàndem en la
planificació dels treballs per a l’alumnat i en l’organització de
les tasques setmanals.

El professor curricular està sol a l’aula però treballa amb
materials adaptats pel professorat de suport a la inclusió.

Intercanvi de rols: el professorat tutor o de la matèria adopta el
rol del docent de suport i pot seure al costat de l’alumnat que
necessita acompanyament en la realització de les tasques.

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID
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DOCÈNCIA EN PARAL·LEL

CODOCÈNCIA DE SUPORT

Un docent dirigeix la classe per complet mentre l’altre registra informació
acadèmica, conductual i social del grup classe o d’alguns estudiants. Facilita
la detecció de barreres.

CODOCÈNCIA D’OBSERVACIÓ

CODOCÈNCIA O DOCÈNCIA COMPARTIDA

Es pretén incrementar la participació dels estudiants

La planificació de la sessió és conjunta i és realitzen els ajustos necessàries
per donar resposta a tot l’alumnat.

Els docents divideixen la classe en dos grups. Cadascun dirigeix un grup. Els
dos grups treballen dins de l’aula i són heterogenis i no estables.

Responsabilitat compartida.

Adequat per a docents que s’inicien en codocència.

Un docent condueix la classe mentre l’altre passeja entre els estudiants per
donar suport individual, per supervisar, per centrar l’atenció, per recollir
informació i manejar la conducta.

Exemple. Observació d’una sessió de comunicació oral a la classe de 1r per
determinar el punt de partida per implementar un programa de millora de
la competència oral.

Una vegada realitzades les observacions, cal analitzar-les i decidir
estratègies d’intervenció per millorar el procés d’ensenyamentaprenentatge.

INTERVENCIONS DEL PROFESSORAT

TIPUS DE SUPORT

GRUP DE CONVIVÈNCIA NO
ESTABLE

Treballem aspectes relacionats amb les diferents dimensions de la competència
lingüística, com la lectura compartida, la lectura en veu alta...
No obstant això, podem trobar aules que des de l’inici de curs estan constituïdes
amb dos mestres i, per tant, es pot dur a terme aquest nivell fàcilment.

Poden utilitzar espais oberts com els patis.

Canvi de rols, el docent de suport dirigeix la classe respectant la distància de
seguretat i el tutor és qui es mou entre els alumnes, proporcionat suport a tot
l’alumnat.

És un nivell molt recomanat per a sessions en les que es treballa expressió oral i
cal enregistrar les interaccions.

El professor tutor porta l’activitat i el de suport pot fer el registre del que ocorre a
l’aula respectant la distància de seguretat.

GRUP DE CONVIVÈNCIA

6.7. NIVELLS DE DOCÈNCIA COMPARTIDA SEGONS FELIPE RODRÍGUEZ I DAVID DURAN
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DOCÈNCIA COL·LABORATIVA

CODOCÈNCIA ALTERNATIVA

CODOCÈNCIA EN ESTACIONS
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En l’execució, ambdós dirigeixen l’activitat amb el grup, fan el mateix tipus
d’intervenció, facilitant el model dialògic d’aprenentatge i compartint
diferents estils de pensar i d’ensenyar.

Els dos docents comparteixen totes les fases de les activitats: planificació,
execució i avaluació.

Els dos docents dirigeixen la classe de manera simultània i s’alternen els
rols de conductor i de docent de suport.

Els dos grups treballen a la mateixa aula, flexibilitzant la possibilitat
d’entrar i d’eixir del grup, en funció de les necessitats de l’alumnat.

Mentre que un docent treballa amb la classe completa, l’altre docent
s’ocupa d’un grup xicotet que treballa els mateixos objectius però amb uns
altres suports, una temporalitat diferent, suports visuals, amb activitats de
preparació, enriquiment i avaluació, entre d’altres.

Cada docent es fa càrrec d’una estació i es dissenyen activitats més
autònomes per als grups que no tenen el docent com a guia.

Es fan tantes estacions d’aprenentatge com grups s’han format.

L’alumnat s’organitza en grups.

En cas de necessitar aproximar-se a
l’alumnat, serà el professorat tutor o
de la matèria qui s’aprope a l’alumnat,
mentre el professorat de suport manté
la distància.

Intercanvi de rols: el docent de suport
dirigeix l’aula i el professorat tutor o de
la matèria s’ocupa del grup xicotet que
necessita més suports.

La tasca del docent de suport pot
centrar-se el l’elaboració de material
i proporcionar guies (checklist) per al
treball autònom.

L’alumnat està distribuït en grups
heterogenis.

Es pot aplicar, ja que no es requereix
el reagrupament de l’alumnat i es pot
mantindre la distància de seguretat
entre alumnat i docents.

No és un nivell recomanable, ja que
l’alumnat ha de mantindre la distància
entre ells.

No és un nivell recomanable, ja que
l’alumnat ha de mantindre la distància
entre ells.
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7.
APRENENTATGE COOPERATIU
Aprendre amb i dels companys
en temps de la COVID

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

Estem destinats a comunicar i,
d’aquesta manera,
a viure l’un amb i per a l’altre.

Cooperar és treballar conjuntament per a aconseguir metes compartides. Els
aprenentatges es reforcen quan són fruit de processos cooperatius o d’ajuda mútua.
Pere Pujolàs (2008) defineix l’aprenentatge cooperatiu con un conjunt ampli i
heterogeni de tècniques, estratègies i recursos metodològics estructurats que
permet que l’alumnat aprenga treballant de manera individual i conjuntament, en
grups xicotets.
Aprendre de manera cooperativa implica treballar en equip. Les relacions socials en
les quals predomina l’ajuda i la col·laboració fan que milloren els aprenentatges, la
convivència i l’educació en valors.
Però, com ho podem fer en temps de COVID?

És en aquest escenari on hem de posar en joc la imaginació, tenint clara quina és
l’essència de l’aprenentatge cooperatiu. Podem fer ús dels diferents espais del centre
que ens permeta mantenir la distància i, si pot ser a l’aire lliure, millor: patis, terrasses,
passadissos.
La idea clau per a Francisco Zariquiey no és tant que l’alumnat estiga assegut en grups,
sinó que s’ajunte per aprendre a treballar en equip.

7.1. PRINCIPIS DE L’APRENENTATGE COOPERATIU
L’aprenentatge cooperatiu parteix de la premissa que els aprenentatges es reforcen
quan són resultat de processos cooperatius o d’ajuda mútua.
Però, com podem afavorir aquesta col·laboració i ajuda mútua en aquells grups on
prima la distància social?
Perquè un equip siga cooperatiu, hi ha d’haver diversitat, interdependència positiva,
interacció estimulant, igualtat d’oportunitats, responsabilitat individual, i els i les
components s’han d’exercitar en les habilitats d’equip i s’han d’aturar per fer una
revisió i establir objectius de millora.
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La situació actual ens planteja grans reptes a l’hora de redissenyar la nostra pràctica
docent per adaptar-la a les noves circumstàncies de distanciament social imposades
per la crisi sanitària. Una de les qüestions que més maldecaps està generant al
professorat és com utilitzar l’aprenentatge cooperatiu i, al mateix temps, respectar la
distància entre l’alumnat.
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Ara bé, el que caldrà fer durant aquest curs escolar serà determinar i concretar
cadascun d’aquests principis i adaptar-los als diferents escenaris que la COVID ha
provocat en els nostres centres.
Pere Pujolàs (2005) apunta quins són els elements essencials d’un equip cooperatiu:
A. Diversitat i complementarietat dels membres d’un equip
Si el que volem aconseguir són els avantatges derivats de la interacció cooperativa
(conflictes sociocognitius, modelat, suports, complementació de funcions, habilitats i
destreses...), serà necessari que l’alumnat treballe conjuntament en grups heterogenis,
encara que de vegades, quan l’activitat dissenyada requerisca la utilització d’equips
esporàdics o equips d’experts i expertes, podran realitzar-se també agrupacions
homogènies.
Ara bé, com ho podem fer en aquells grups que durant aquest curs escolar han de
guardar la distància de seguretat?
Considerem que és important formar els equips base, tant si es troben en aules estables
com en aules no estables, repartir els càrrecs (aquests també caldrà reformular-los
per ajustar-los a la nova situació), elaborar el quadern de l’equip i concretar quines
estructures podrem portar a terme i quines caldrà reestructurar.

Constitueix un element fonamental de l’aprenentatge cooperatiu. És la pressa de
consciència per part del grup que sols es tindrà èxit si les companyes i els companys
en tenen. Aquest principi no té perquè sofrir cap canvi en aquest nova normalitat.
La interdependència positiva fomenta que l’alumnat assolisca els aprenentatges
programats pel professorat. Per aconseguir-ho, serà necessari que les programacions
didàctiques estiguen pensades per afavorir el treball en equip, és a dir, que els alumnes
i les alumnes es necessiten mútuament per a resoldre els reptes educatius.
Tot el grup ha de perseguir la mateixa meta, que ha de quedar reflectida en el seu
quadern d’equip, amb el compromís explícit que els esforços i els èxits de cada integrant
de l’equip comportaran el benefici de la resta. Aquest quadern podem dissenyar-lo fent
ús de ferramentes digitals i plataformes col·laboratives en un document compartit.
D’aquesta manera, malgrat que l’alumnat haja de guardar la distància de seguretat,
podrà compartir tasques, objectius i metes comunes.
Roy Paramo (2020), en el webinar “El aprendizaje cooperativo en tiempos de COVID”,
ens proporciona algunes ferramentes per poder aconseguir-ho.
Pel que fa a la interdependència positiva respecte de les funcions, els rols que assignem
als components del grup (moderador, secretari, supervisor de l’ordre, observador...)
Poden sofrir canvis, atenent als diferents escenaris, de presencialitat o a distància.
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B. Interdependència positiva
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Per tant, caldrà reduir les diferents funcions i adaptar-les al nou context, informar i
recordar l’alumnat les normes relatives a l’ús de plataformes digitals col·laboratives.
En l’elaboració d’aquestes normes és important que l’alumnat participe activament
i que, una vegada elaborades, romanguen exposades a la classe o a un tauler digital
col·laboratiu.
Les normes s’han de consensuar entre totes i tots, procurant:
•
•
•
•
•
•
•

Respectar el torn de paraula
Mantenir el volum de veu adequat
Demanar ajuda si la necessiten
Saber escoltar
Argumentar i defendre els propis punts de vista i respectar els dels altres
Acceptar i assumir decisions consensuades per l’equip
Acceptar i complir les tasques

•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar-nos correctament quan fem ús de ferramentes col·laboratives
Compartir coneixement
Tenir cura de l’ortografia, la sintaxi i el lèxic
No escriure en majúscules (sembla que cridem)
Prestar atenció a qui parla (vídeoconferències)
Ser concís i/o concisa en les nostres aportacions
Respectar el ritme de la resta
I, sobretot, tractar a tothom com ens agradaria en ens tractaren a nosaltres

Quant als recursos digitals, caldrà ajustar-nos a la nova situació i a la dificultat
sobrevinguda de crear i compartir materials. Per tant, aquelles estructures que així
ho requereixen, com el Full Giratori, haurem de plantejar-les fent ús de ferramentes
digitals com ara: Padlet, Aww Whiteboard, plataformes d’edició col·laborativa, etc.
També forma part d’aquesta interdependència de recursos el fet que cada membre
del grup busque i aporte una part dels materials necessaris, o donar a cada alumne
o alumna una part del material per afavorir el treball cooperatiu en la resolució de
tasques.
Pel que fa a les recompenses i celebracions, podem atorgar premis tangibles en funció
de les metes aconseguides o punts addicionals per saber treballar en grup. Tanmateix,
caldrà evitar celebracions que impliquen contacte físic.
Quant als espais en els grups no estables, caldrà dotar a l’equip de panells col·laboratius,
de ferramentes TIC i d’una prestatgeria per poder guardar el material dissenyat pel
grup.
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En situació de no presencialitat, i en el cas de grups no estables, podem fer ús de
ferramentes digitals que ajuden a comunicar idees i a fer aportacions entre els
integrants. Podem recórrer a les netiquetes (etiquetes en internet), és a dir, normes
que regulen el bon ús d’internet i les xarxes: fórmules de cortesia, salutacions i
acomiadaments, etc. Per exemple:
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C. Interacció estimulant
Segons Pujolàs (2005), la interacció estimulant es caracteritza per:
•

•

•
•
•
•

Propiciar intercanvi d’opinions, recursos i estratègies. Com podem fer aquest
intercanvi d’opinions en aquells grups on l’alumnat ha de mantindre la distància
de seguretat? Doncs, caldrà cercar estratègies i aplicacions per portar a terme
aquesta posada en comú, amb ferramentes com el Padlet, Mentimenter, Linoit,
Aww Whiteboard, o bé, fent ús d’una pissarra blanca per grup i exposant les idees
en pòsits de colors.
Proporcionar entre l’alumnat, ajuda i suport eficaç. Aquest aspecte també caldrà
repensar-lo pel que fa als grups de convivència no estable. Com fer-ho? Posant en
pràctica els principis del DUA. Fent servir anticipadors de les lliçons amb mapes
visuals dels continguts que treballarem al llarg de la unitat. Convertint objectius a
llarg termini en objectius a curt termini. Proporcionant suport visual dels resultats.
Utilitzant instruments per orientar l’establiment d’objectius personals. Fent ús de
guions socials, llistes de controls, contractes de treball, etc.
Defensar i exigir l’esforç de tots i totes per aconseguir els objectius comuns.
Generar confiança en l’actuació de cada membre del grup i contribuir que cadascú
actue de forma correcta.
Motivar l’equip per aconseguir el benefici mutu.
Mantindre un nivell moderat d’estimulació, proporcional a les possibilitats de cada
alumne o alumna.

La finalitat de l’aprenentatge cooperatiu és aprendre a fer les coses junts per poder
fer-les després sols. Cada membre de l’equip és responsable de complir amb la part
del treball que se li ha assignat i, d’aquesta manera, poder assolir els objectius comuns
de l’equip.
Per aconseguir que els i les estudiants siguen responsables individualment i que
facen una part equitativa de la feina de l’equip, cal que el professorat proporcione
una retroalimentació de la tasca i del treball realitzats. La responsabilitat es centra a
realitzar accions de tutorització i d’ajuda mútua.
E. Igualtat d’oportunitats per a l’èxit
S’entén com la possibilitat que tot l’alumnat, siga quin siga el seu nivell d’aprenentatge,
realitze aportacions a la millora dels resultats de l’equip. En els equips de treball
cooperatiu, tots i totes han de tenir l’oportunitat de contribuir a l’èxit per avançar en
el seu aprenentatge.
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D. Responsabilitat personal i compromís individual

L’ESCOLA INCLUSIVA EN TEMPS DE LA COVID

F. Habilitats socials i de xicotet grup
Per poder coordinar esforços i objectius comuns, els i les integrants d’un equip
cooperatiu han de:
•
•
•
•

Conèixer-se molt bé i arribar a confiar els uns amb els altres
Comunicar-se amb precisió i confiança
Donar-se ànims i proporcionar-se suport mutu
Trobar solució, de manera creativa i constructiva, als conflictes que vagen sorgint

G. Revisió periòdica de l’equip i establiment d’objectius de millora
L’efectivitat progressiva de l’aprenentatge cooperatiu depén en gran mesura de la
capacitat dels diferents equips de reflexionar periòdicament i sistemàticament sobre
el seu funcionament, de manera que siguen capaços de:

•
•
•

Autoavaluar el treball desenvolupat pel grup, identificant el que s’ha fet bé i el que
cal millorar.
Conèixer l’avaluació realitzada pel professorat, prestant atenció als objectius i
continguts curriculars, i com ha incidit el treball de l’equip en el rendiment personal.
Descriure quines actuacions de les que es duen a terme són realment d’ajuda i
quines no ho són.
Decidir quines actuacions s’han de mantenir perquè beneficien el funcionament de
l’equip i faciliten l’assoliment dels seus objectius, i quines s’han de canviar.

7.2. ÀMBITS D’INTERVENCIÓ PER ESTRUCTURAR DE LA MANERA
COOPERATIVA L’APRENENTATGE A L’AULA
Segons Pere Pujolàs (2008), la implementació del treball cooperatiu a l’aula està basada
en diferents àmbits d’intervenció: l’àmbit d’intervenció A les actuacions relacionades
amb la cohesió de grup; l’àmbit d’intervenció B, les actuacions caracteritzades per
la utilització del treball en equip com a recurs per ensenyar, àmbit intervenció C; les
actuacions centrades en el treball en equip com a contingut a ensenyar: aprendre a
treballar en equip.
Comentem de manera ampliada el segon àmbit d’intervenció, el treball en equip com
a recurs per ensenyar, per ser el més conegut i el que necessita de més adequacions
en els grups de convivència no estables.
Es tracta de posar en marxa tècniques estructurades que estableixen clarament el que
l’alumnat ha de fer en cada moment, fomentant l’autonomia i afavorint l’anticipació
com es realitzarà l’activitat. A més, es posen en marxa processos cognitius molt
definits, de manera que es poden associar als objectius que perseguim en cada
moment.
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•
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Les estructures simples solen durar entre uns minuts i una sessió de classe, per tant,
són de curta durada i senzilles d’aplicar.
Com podem fer aprenentatge cooperatiu en temps de COVID?
A l’hora de gestionar el treball amb tècniques simples aprenentatge cooperatiu, és
imprescindible tindre en compte algunes pautes d’actuació que promoguen l’eficàcia
de les situacions d’aprenentatge:
•
•
•

Associar les tècniques a procediments o moments habituals en la jornada escolar
de l’alumnat.
Incorporar una tècnica cada vegada i utilitzar-la de forma sistemàtica fins que
l’alumnat l’haja interioritzada. En aquest moment, s’introdueix una altra i es
combina amb l’anterior.
Descriure amb claredat i precisió el que esperem que facen els alumnes.

Presentem a continuació una descripció de diferent estructures cooperatives i
les seues possibles adaptacions en agrupaments estables i no estables, així com
adequacions per cooperar en equips en situació de no presencialitat.

•
•
•

Nom de l’estructura
Descripció
Ajustaments a les aules estables i no estables

Correcció cooperativa de tasques per a casa (Zariquiey)
Moment

Estructura per començar el dia

Descripció de la tècnica

(A) Al començament de la classe, l’alumnat es reuneix per parelles
per posar en comú el treball que han fet a casa.
(B) Les parelles comencen pel primer exercici comparant tant el
resultat com el procés seguit. Si estan d’acord, passen al següent.
Si no, han de consensuar la forma correcta de fer-ho.
(C) Una vegada corregits tots els deures, cada parella posa en
comú el seu treball amb una altra parella.

Adaptació aules estables

L’activitat es pot realitzar sense modificacions, encara que convé
recordar que és preferible no compartir ni tocar el quadern del
company o la companya.

Adaptació aules no estables

Treballar dues persones cara a cara, situant una taula entre les
dues per mantenir la distància.
El treball conjunt amb una altra parella es realitzarà utilitzant les
taules com a element de distància interpersonal.
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També aportem algunes ferramentes TIC per cooperar en classes no presencials.
Seguirem en totes les estructures el següent format:
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El joc de les paraules (Adaptació de Pujolàs a partir de Kagan)
Moment

Abans de començar a treballar continguts

Descripció de la tècnica

(A) El docent escriu a la pissarra les paraules clau sobre el tema
que es treballarà.
(B) Dins dels equips, de forma oral o escrita, l’alumnat construeix
conjuntament una o diverses frases amb aquestes paraules,
tractant d’expressar la idea que hi ha darrere.
(C) Un alumne o una alumna a l’atzar de cada equip comparteix la
frase del seu grup i explica què significa.

Adaptació aules estables

No requereix adaptació si es realitza l’activitat de forma oral.

Adaptació aules no estables

Cada grup forma un cercle mantenint distància.
La realització d’aquesta activitat pot ser oral, i si és escrita, poden
utilitzar pissarres individuals que poden mostrar després a l’equip
i a la resta de la classe.
Si es disposen de tauletes digitals podem fer servir plataformes
digitals com Menti, Padlet, Aww. Whiteboard, i/o altres
ferramentes col·laboratives per intercanviar informació.

Moment

Abans de començar a treballar continguts

Descripció de la tècnica

(A) S´agrupa l’alumnat en parelles heterogènies i se’ls planteja
una pregunta sobre els continguts que es treballaran en la sessió.
(B) L’alumne/a A entrevista a l’alumne/a B, tractant de conèixer
la seua resposta o opinió sobre la qüestió plantejada. Podem
emprar planificadors visuals i rutines de pensament.
(C) S’inverteixen els rols: l’alumne/a B passa a ser l’entrevistador i
l’alumne A, l’entrevistat. L’alumne/a B escriu les opinions de A en
l’altra cara del full.
(D) El mestre o la mestra recull els folis i realitza una posada en
comú en què els alumnes han de comunicar la resposta o opinió
del company o de la companya a qui van entrevistar.

Adaptació aules estables

No requereix adaptació.

Adaptació aules no estables

Podem realitzar aquesta activitat fent ús de tauletes digitals
o altres dispositius mòbils que ens permeten treballar amb
ferramentes col·laboratives i poder fer l’activitat sense tocar el foli
d’una altra persona i situar els folis en el panell de la classe.
També podem posar el full en fundes reutilitzables plastificades.
Quan ens intercanviem el full podem netejar-lo amb líquid
desinfectant.
Podem tindre un panell de grup (tipus Vileda). Podem anotar,
alternativament, les respostes, usar notes adhesives, o per
contra, que hi haja un secretari o secretària que s’encarregue
d’escriure les opinions de la parella o del grup.
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Entrevista simultània (Kagan)
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Equips crítics
Moment

Estructura cooperativa per desenvolupar continguts

Descripció de la tècnica

(A) S´agrupa l’alumnat en equips heterogenis i es reparteixen
aquests quatre rols o funcions: interrogar (formular al menys
dues preguntes sobre el material treballat); aprovar (indicar amb
quins punts van estar d’acord o trobar útils i per què); desaprovar
(comentar amb què van discrepar (o trobar inútil); i explicar per
què) i donar exemples (aplicacions o exemples específics del
material).
B) Després de quinze o vint minuts d’exposició, els grups duen a
terme la tasca que els ha estat encomanada.
C) El professor o la professora tria a l’atzar una persona de cada
equip perquè comunique la proposta del seu grup.

Adaptació aules estables

No requereix adaptació.

Adaptació aules no estables

Es pot realitzar l’activitat assumint els diferents rols i mantenint
la distància social.

Moment

Estructura cooperativa per desenvolupar continguts

Descripció de la tècnica

(A) S´agrupa l’alumnat en equips heterogenis i se’ls dona un full
amb una frase relacionada amb els continguts que es treballaran
durant la sessió.
(B) El full es col·loca en el centre de la taula i es gira perquè cada
alumna i alumne escriga les seues idees.
(C) Els grups intercanvien el foli amb altres equips i afegeixen
algunes idees que no estiguen recollides.
(D) Els fulls amb les aportacions tornen als equips, que
recapitulen les idees comentades.

Adaptació aules estables

Es canvia el full giratori per construir un puzle d’aportacions que
es realitzen en folis diferents i que es situen en el centre de la
taula.
L’alumnat manté la distància i només s’aixeca per deixar el seu foli
amb les seues aportacions en el centre de la taula.

Adaptació aules no estables

Es canvia el full giratori per construir un puzle d’aportacions que
es realitzen en folis diferents i que es situen en el centre de la
taula.
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Full giratori
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Moment

Estructura cooperativa per desenvolupar continguts

Descripció de la tècnica

(A) El docent agrupa l’alumnat en equips heterogenis i nomena un
moderador o moderadora.
(B) El professor proposa un exercici o problema als alumnes.
(C) Els llapis es col·loquen al centre de la taula per indicar que en
aquests moments es pot parlar però no escriure. Els alumnes
tracten de consensuar la forma en què s’ha de realitzar l’exercici.
El moderador s’assegura que tots participen en la posada en
comú i comprenen la forma de solucionar-ho.
(D) Cada alumne agafa el seu llapis i respon a l’exercici o problema
per escrit. En aquest moment, no es pot parlar, només escriure.

Adaptació aules estables

No necessita cap adaptació.

Adaptació aules no estables

Podem reproduir aquesta estructura en grups més reduïts,
grups de dos per facilitar que el diàleg entre dos estudiants siga
possible.
També podem posar les taules, encara que mantenim la distància
de metre i mig, cara a cara, o fent ús de pantalles de metacrilat.
Ús de plataformes digitals per enraonar les qüestions plantejades
pels docents.

Formular millor les preguntes (Silberman)
Sac dels dubtes (Pujolàs)
Moment

Descripció de la tècnica

Estructura cooperativa per consolidar objectius que s’han
aprés
(A) Es demana als alumnes que escriguen a l’anvers d’un full una
pregunta o dubte que tinguen sobre els continguts, i en el revers
del full, una pregunta o dubte que siguen capaços de respondre.
(B) Els equips trien la pregunta a formular més pertinent i la
pregunta a respondre més interessant.
Cada grup formula a la classe la seua pregunta per veure si algú
pot respondre-la; si no, ho farà el docent.

Adaptació aules estables

No requereix adequació.

Adaptació aules no estables

Mantindre distància a les taules.
Canviar el full per pissarres individuals que mostraran la resposta
al company del mateix grup. Quan tinguen una resposta conjunta,
la mostraran a la resta de companys de la classe o bé la diran en
veu alta a la resta.
Utilitzar dispositius electrònics amb ferramentes col·laboratives.
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Llapissera al centre
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7.3. DOCÈNCIA EN LÍNIA.
ENSENYAMENT COOPERATIU EN ENTORNS VIRTUALS
Aplicar l’aprenentatge cooperatiu més enllà dels límits espacials i temporals de l’aula
ens ofereix molts avantatges. Aquesta situació és una gran oportunitat de creixement,
ja que ens permet propiciar la interacció entre l’alumnat, més enllà de l’horari i dels
límits de l’escola. A més, s’obrin espais de cooperació on coincideixen alumnes de
diferents nivells fora dels límits de l’aula.
La clau és que estan interactuant per aprendre. No n’hi ha prou amb tenir la tecnologia
per poder treballar d’aquesta manera, necessitem saber les bases de l’aprenentatge
cooperatiu. Es tracta no només de tenir l’eina adequada, sinó que el professorat
dissenye les tasques cooperatives i que l’alumnat tinga les mínimes destreses i
competències necessàries per fer-ho.
Són, al capdavall, noves necessitats i demandes que ens proporcionen noves
oportunitats que han vingut per quedar-se i que donaran accés a l’alumnat a itineraris
educatius molt més adaptats a les seues necessitats.

APRENENTATGE COOPERATIU

Allò important d’aquesta situació sobrevinguda no és si és presencial, amb distància de
seguretat o a distància per mitjans telemàtics, sinó saber fer aprenentatge cooperatiu
en aquesta situació de pandèmia.
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TERTÚLIES DIALÒGIQUES
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8.1. TERTÚLIES DIALÒGIQUES I EDUCACIÓ INCLUSIVA
És una actuació d’èxit que contribueix a millorar l’aprenentatge de l’alumnat i a millorar
la convivència als centres educatius. Consisteix en la construcció col·lectiva de significat
i coneixement a partir del diàleg de tot l’alumnat participant.
El funcionament de les tertúlies es basa en els 7 principis de l’aprenentatge dialògic i
es desenvolupen a partir de les millors creacions de la humanitat en diferents àmbits,
des de la literatura fins a l’art o la música.
Segons la concepció dialògica de l'aprenentatge, les persones necessitem per aprendre
situacions d’interaccions i aquestes han de ser diverses. A més, el diàleg que s’estableix
ha d’estar basat en una relació d’igualtat i no de poder, el que significa que tots i totes
tenim coneixements aportar, reconeixent així la intel·ligència cultural de totes les
persones (Vigotsky, Freire, Habermas).

8.2. TERTÚLIES DIALÒGIQUES EN TEMPS DE CONFINAMENT

•
•
•
•
•
•

Ha de fer difusió de l'esdeveniment a través de canals d’informació habilitats per
cada centre i assegurar-se que la informació arriba a totes les famílies.
Ha de facilitar les interaccions entre l’alumnat i animar-los a participar activament.
Cal assegurar que les interaccions siguen respectuoses i de qualitat, l’objectiu
és crear un ambient de confiança, on l’alumnat se senta segur per expressar
experiències, aprenentatges, reflexions i sentiments.
Cal contactar amb la família en el cas que algun un alumne tinga problemes de
connexió.
S'ha de fomentar la companyonia entre l’alumnat i potenciar les relacions positives
d’amistat.
Hem de convidar les famílies a participar perquè augmenten les interaccions
i per tant l'aprenentatge. Facilitar la promoció d’un sentit real de pertinença a la
comunitat educativa.

8.3. TERTÚLIES DIALÒGIQUES COM A REFORÇ PREVENTIU PER
ENDERROCAR BARRERES
Abans de la tertúlia, la persona que tutoritza el grup, juntament amb el personal
especialista de suport a la inclusió, ha d’assegurar que tot l’alumnat, inclòs l’alumnat
amb NESE, participa en la tertúlia en igualtat de condicions que la resta de la classe.
Per això, caldrà realitzar connexions prèvies a tertúlia.
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Les tertúlies dialògiques es poden realitzar per videoconferència. En aquest cas, el
professorat juga un paper fonamental:
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8.4. TASQUES A REALITZAR DURANT EL REFORÇ PREVENTIU
•
•
•

Adaptar materials amb sistemes alternatius o augmentatius de comunicació.
Acompanyar en la lectura del text, en l’observació de l’obra d’art, en l’escolta de
l’obra musical. Aquesta mesura beneficia l’alumnat amb desconeixement de la
llengua i l’alumnat que no compta amb el suport familiar.
Anticipar i preparar les intervencions.

8.5. FUNCIÓ DE LA PERSONA MODERADORA
La persona moderadora ha de ser l’adult responsable de la classe o de la tertúlia, i la seua
funció, generar les condicions necessàries perquè es produïsquen actes comunicatius
dialògics i horitzontals. Per a aconseguir-ho, ha de tenir present els 7 principis de
l’aprenentatge dialògic: diàleg igualitari, intel·ligència cultural, transformació, dimensió
instrumental, creació de sentit, solidaritat i igualtat de les diferències.

Les tertúlies poden abarcar diversos àmbits o disciplines: literari, musical, artístic,
matemàtic, científic, i incloure-hi articles de socialització preventiva.
Els clàssics universals aporten coneixement, milloren el vocabulari i les habilitats
relacionades amb la lectura i la comprensió. Al mateix temps, ajuden a la comprensió
de la situació històrica en què es van produir. Són referents culturals de primer ordre
per a comprendre i reflexionar sobre el món.
Procediment:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es tria un llibre de la literatura clàssica universal.
Decidim quants capítols o pàgines llegirem.
Llegim a casa les pàgines acordades. Assenyalem la paraula, frase o idea que més
ens haja cridat l’atenció
En la següent sessió, les persones que han escollit un paràgraf demanen torn de
paraula.
La persona que modera la tertúlia estableix els torns de paraula, segons l’ordre en
què apareixen els paràgrafs seleccionats al text.
Després de cada intervenció, la persona moderadora obri un torn de paraula
perquè es dialogue sobre el tema en qüestió.
Quan s’acaben les intervencions sobre una temàtica, passem a un altra persona
per a compartir la seua aportació.
Quan s’esgoten els torns de paraula i s’acaba la tertúlia, s’acorden els capítols o
pàgines que es llegiran per a la tertúlia següent.
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8.6. TIPUS DE TERTÚLIES DIALÒGIQUES I METODOLOGIA
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Metodologia de les tertúlies musicals
Hem de traslladar la dinàmica de la tertúlia literària a la musical. La música és un
llenguatge en si mateix i, per tant, un codi alternatiu. La capacitat comunicativa
i expressiva de la música és diferent a la del llenguatge i suposa una alternativa
comunicativa alternativa capaç d’enderrocar barreres.
Procediment:
•
•

•
•
•

El professorat envia la peça musical a través del mitjà que determine el centre
educatiu.
L’alumnat tria un moment a casa, millor si està present tota la família, per escoltar
l’obra. Anota l'interval escollit. Quan hi ha dificultats en l’expressió escrita poden
anotar una paraula, un pictograma, una emoció que es corresponga amb la idea o
l’emoció continguda.
A classe, escoltem de nou i conjuntament la peça musical.
S’obri torn de paraula i la persona encarregada de moderar escriu el nom de
l’alumne o l’alumna i el minut i segon en què apareix la idea que volen comentar.
S’estableix l’ordre de torns, seguint la seqüència temporal.
Comença el diàleg a través d’intervencions relacionades amb els instruments,
temes, evocacions, sensacions o sentiments.

Observar i dialogar sobre les millors obres artístiques de la humanitat ens permet
ampliar el nostre coneixement artístic, alhora que comprendre i reflexionar sobre
temes crucials per a la humanitat. Les propostes d’obres artístiques poden ser
pictòriques, escultòriques, arquitectòniques o d’obres escèniques.
Procediment:
•
•
•
•

La persona docent reparteix la imatge o el vídeo de l’obra artística escollida,
juntament amb unes preguntes per a la reflexió, que han de treballar a casa.
A classe, l’alumnat demana torn de paraula, que gestiona la persona moderadora.
Després de cada intervenció, la persona moderadora obri un torn de paraula
perquè es puga dialogar sobre la idea exposada.
Quan s’acaben les intervencions sobre la qüestió, es dona pas a un altra persona
per a compartir la seua aportació.

Metodologia de les tertúlies matemàtiques i científiques
Les tertúlies matemàtiques i científiques s’organitzen igual que les literàries, però
amb un text pertanyent a aquestes matèries. Partint de la premissa que tenim altes
expectatives en tots els integrants del grup classe, els textos que llegim són un repte
per la seua dificultat.
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Metodologia de les tertúlies artístiques
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Procediment:

•

Han de llegir atentament el text diverses vegades. Millor en companyia i dialogant.
S’han de subratllar les idees que es volen compartir, preguntar o explicar. És
important parlar-ho a casa o amb el docent que fa el reforç preventiu per a
desenvolupar i assajar l’argumentació que pot ser complexa.
Poden subratllar diversos aspectes relacionats amb la lectura:
- Alguna cosa que he aprés nova i que voldria compartir amb la classe
- Alguna cosa que no entés i que necessite que m’expliquen.
- Alguna cosa que puc m’agradaria relacionar amb altres coneixements.

TERTÚLIES DIALÒGIQUES

•
•
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9.
ACOMPANYAMENT
EMOCIONAL
Separats, però junts
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L'acompanyament social i emocional té com a objectiu promoure el benestar personal
de l'alumnat, de les famílies i dels docents, i impulsar les interaccions socials que el
confinament ha modificant, sobretot de l'alumnat en major situació de vulnerabilitat.
Els estudiants que troben més barreres per a la interacció social han perdut entrenament
en les seues habilitats d'interacció i presenten menor capacitat d'autoregulació
conductual, major impulsivitat i limitacions en la capacitat per a posar-se en el lloc
d'altres.
D'altra banda, no volem oblidar-nos de l'acompanyament emocional al professorat
que ha estat sotmès, en molt poc de temps, a grans canvis en la forma d'ensenyar, de
relacionar-se i de coordinar el seu treball, exposant-se a alts nivells d'estrés laboral i
personal.

9.1. PRINCIPIS

•
•
•
•
•

Contextualització educativa, social i familiar.
Relació i pertinença per a garantir la visibilitat de totes les persones. Que l'aïllament
a casa no supose l'absència de contacte amb l'entorn.
Sensació de control per a facilitar rutines i estratègies organitzatives per al dia a
dia i per a les tasques. Practicar el control emocional i cognitiu.
Teixit social per a facilitar espais de suport mutu i construcció d'iniciatives
col·lectives.
Participació activa de l'alumnat/professorat en el procés d'inclusió social.

9.2. CARACTERÍSTIQUES
A l’hora de dissenyar qualsevol pla d’acompanyament emocional, és important que
reflectim els principis següents:
1. Promoure el benestar emocional (suport i motivació) de tota la comunitat educativa.
2. Enfortir la tutoria com a forma d'atendre l'impacte psicosocial del confinament i la
pandèmia.
3. Fomentar les relacions socials entre tot l'alumnat.
4. Utilitzar metodologies participatives basades en la comunicació i el diàleg.
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Estem davant una pandèmia, en realitat davant dues. Una és l’expansió del coronavirus
i la segona és la pandèmia de la por (Goleman, 1998). Per aquesta raó, cal ensenyar
al nostre alumnat competències relacionades amb el control emocional, l’empatia i
la resiliència. Per dur a terme aquesta intervenció hem de tindre en compte aquests
principis:
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9.3. COM HO PODEM FER EN TEMPS DE COVID-19?
A la Resolució de 17 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Formació
Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament
dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant
el curs 2020-2021, s'estableix que dins del Pla d’acció tutorial, caldrà contemplar les
mesures necessàries per a contribuir a reduir els problemes derivats de la situació
extraordinària ocasionada per la Covid-19 durant el curs 2019-2020.
A més, la Guia d’acompanyament emocional publicada per la direcció general d’Inclusió
Educativa, assenyala que són molts els alumnes que necessitaran acompanyament,
comprensió i suport en tot aquest procés i, per tant, serà necessari que desenvolupem
en tots ells la competència emocional, així com la resiliència, que és una de les finalitats
de l’acció tutorial.
a) Ajustaments a la implementació en l’aula estable
El Pla d’acció tutorial haurà de recollir activitats d'acollida i tutoria per promoure la salut
física, emocional i l’acompanyament social amb l’objectiu de reduir les conseqüències
produïdes per la situació de confinament i la nova normalitat.

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Reflexionar a l'aula sobre la situació d'incertesa causada per la nova normalitat
(noves normes en el centre quant a higiene, ús de mascaretes, limitació de
relacions, patis, activitats extraescolars, etc.).
Proposar activitats de cohesió grupal.
Treballar la identificació de trets facials d'alumnat i professorat sense màscares
a través de fotografies, sobretot en centres que escolaritzen alumnat amb més
intensitat de suport, i per tant, estudiants que troben més barreres emocionals,
cognitives, comunicatives, etc.
Ajudar en la gestió i regulació d’emocions, fent ús de contes, pel·lícules, dibuixos o
murals, redaccions, representacions teatrals, etc.
Ensenyar l’ús de tècniques de relaxació, mindfulness o meditació per a millorar
l’autocontrol.
Entrenar la capacitat de resiliència (capacitat per a superar situacions difícils).
Alguns aspectes que es poden treballar són: potenciar habilitats, ensenyar a
ser positius i útils, fomentar l’autoestima i els hàbits saludables, la resolució de
problemes i els suports socials a aula.
Donar suport a famílies/alumnat en possibles situacions de dol amb l’assessorament
dels especialistes de suport a la inclusió i del personal d’orientació educativa.
Fomentar l’ús adequat de la tecnologia i previndre situacions d'assetjament o
ciberassetjament en situació de confinament o semipresencialitat.
Desenvolupar tallers de sensibilització sobre diversitat per afavorir la inclusió de
l'alumnat en situació de major vulnerabilitat
Facilitar la continuïtat del programa de Tutoria Entre Iguals per mitjà d’activitats
adaptades a format virtual (TEI Virtual).
Fomentar el joc i les interaccions socials entre l'alumnat en temps d’esbarjo.
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Algunes de les propostes per a la tutoria poden ser:
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•
•
•
•

Promoure hàbits saludables en relació a l’alimentació i l’activitat física.
Facilitar l'orientació professional i la presa de decisions dels alumnes respecte al
seu futur acadèmic i professional mitjançant activitats d'autoconeixement.
Acompanyar l'alumnat en els processos de transició per canvi d'etapa
Recolzar l’alumnat que troba barreres emocionals per a participar en contextos
de grup, a través de la figura d'un alumne/a mentor que li facilite suport social i
curricular.

En el cas d'unitats específiques, en funció de l’organització que haja decidit l’equip
directiu, podem trobar dues situacions: que l’alumnat està al seu grup de referència
tota la jornada escolar i rep el suport dels especialistes a l'aula ordinària; o bé, s'ha optat
per mantindre el grup de la unitat específica tancat i no compartir moments i espais
amb el seu grup de referència. En el segon cas, cas podríem facilitar el contacte amb
les aules de referència per mitjà de sessions en Webex, per compartir experiències,
espais virtuals de diàleg (fòrums) i relació social.
b) Adaptació en aules no estables
Podem desenvolupar les mateixes activitats que a l’aula estable, adaptant les
activitats col·laboratives.

•
•

•

Les dinàmiques als patis escolars i la didàctica en l'àrea d'educació física són les
que més han canviat, en limitar els jocs grupals i prioritzar activitats individuals
amb distància social.
En l'àrea d'educació física, la nova situació limita l'ús de materials compartits i jocs
d'equip i obri la porta a altres activitats com el ioga, la relaxació corporal, exercicis
d’estiraments, coreografies, adaptacions de jocs populars limitant el contacte
directe..., que poden realitzar-se a l'aire lliure.
Suport emocional al professorat i estratègies per a gestionar l’estrès que genera
el fet d'haver de complir les normes de seguretat i higiene del pla de contingència
i de treballar amb els alumnes que presenten més dificultats i menys autonomia
en el treball.

Seria aconsellable que els equips directius procuraren espais de comunicació (virtuals)
entre el professorat i les famílies per a compartir les vivències ocasionades pel
confinament o per les restriccions vigents a cada moment.
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Algunes adaptacions a les propostes anteriors:
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c) Altres escenaris
Educació semipresencial
Caldria:
•
•
•

Prioritzar els aspectes socials i emocionals en el temps de permanència en el
centre educatiu. Seria convenient no restar importància a les sessions de tutoria.
Ensinistrar l'alumnat en l'ús de ferramentes virtuals en les sessions presencials,
anticipant possibles incidències i proporcionant recursos i seguretat per quan haja
de fer-ho des de casa.
Proporcionar ferramentes i estratègies de planificació i treball autònom per quan
hagen de treballar de forma no presencial.

Educació no presencial
En aquesta situació, es poden dur a terme les actuacions exposades amb anterioritat,
utilitzant mitjans tecnològics.

•
•

•

•
•
•

•

•
•

Prioritzar continguts importants, rellevants i atractius que desperten la curiositat
de l’alumnat.
Procurar la participació activa de tot l'alumnat, amb aprenentatges en equip.
- Aconsellar que prenguen apunts i facen esquemes per facilitar i mantindre l'atenció.
- Proporcionar retroalimentació als alumnes i felicitar-los (que bé que ho has fet).
- Tindre en compte activitats que faciliten l'accessibilitat cognitiva.
Desenvolupar activitats d'acció tutorial i d'orientació acadèmica i professional
de l'alumnat, fomentant la interacció entre els companys i companyes, creant
xarxes de suport social i emocional tenint en especial consideració l'alumnat més
vulnerable.
Promoure tècniques d'ajuda entre iguals com els cercles d’Amistat, a través de
mitjans virtuals, que afavorisquen la inclusió d'alumnat amb necessitats socials.
Programar activitats de tipus virtual per a donar continuïtat al programa de Tutoria
Entre Iguals (TEI). Mantindre la figura del Mestre TEI virtual.
Programar sessions de tutoria virtuals per a treballar activitats d'acompanyament
emocional i social per a l'alumnat i famílies: gestió d'emocions, afrontament de
preocupacions i pors; educació per a la mort en temps de Covid i gestió del dol;
tècniques de relaxació i mindfulness; desenvolupament de la capacitat de resiliència.
Oferir suport i assessorament en el maneig de l’estrès i l’ansietat sobre la situació
excepcional d'alarma i possible confinament, en especial de l'alumnat amb NEAE,
alumnat hospitalitzat i famílies (tutor/a, equip d'inclusió, orientadors, a través de
Webex, Itaca, telèfon...).
Afavorir la realització d'assemblees a través de videoconferències i promoure
tertúlies dialògiques adaptades a cada etapa.
Promoure trobades d'amics i amigues virtuals per a parlar dels seus interessos (en
xicotets grups, moderats pel tutor o la tutora).
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En situació de no presencialitat, el professorat ha de tindre en compte algunes claus
per a fomentar la motivació i l'interès de l'alumnat, com per exemple:
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•
•

•

•

Desenvolupar programes per al desenvolupament d'habilitats socials en grup.
Generar espais socials on es fomente la competència social de l'alumnat.
Oferir, per part de l’equip orientador, estratègies d'afrontament durant un brot de
malaltia (persones que estiguen en quarantena), en especial de l'alumnat i de les
famílies més vulnerables.
Acompanyar l'alumnat en els processos de transició de canvi d'etapa, de provisió
d'ajustos educatius, etc. Facilitar a l’alumnat amb NEAE l’accessibilitat cognitiva i
tecnològica a través d'entorns fàcils d'utilitzar i d’entendre (Guia d’accessibilitat
per a centres educatius). Recolzar-los a través de la figura d'un company mentor
que els facilite suport social i curricular. Elaborar vídeos o visites virtuals als nous
espais on també es presenten els nous docents.
Col·laborar i coordinar-se amb els serveis sociosanitaris, gabinets externs i
associacions de l’entorn per a promoure activitats d'oci i temps lliure virtuals
que afavorisquen les relacions socials i l’educació emocional a través de mitjans
telemàtics.
Col·laborar en la prevenció i detecció d'absentisme virtual i barreres d'aprenentatge
en estret contacte amb la resta de professionals del centre, així com en el seguiment
i la tutorització del procés d'ensenyament aprenentatge virtual i a distància.

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL

•
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