
LLAPIS AL MIG

Equip: de 3 o 4 alumnes

Objectiu:
Resoldre problemes o respondre preguntes, repassar
aprenentatges, argumentar, compartir i consensuar punts de
vista.

Passos: 
- Els llapis es posen al mig de la taula, ja que inicialment només podran parlar i escoltar.
- El/la docent reparteix un foli a cada equip amb tantes preguntes o exercicis com membres hi hagin en el grup
- Cada membre de l’equip serà responsable d’una de les preguntes o exercicis, de manera que serà l’encarregat
de llegir-la en veu alta i coordinar les intervencions dels i les companyes quan aportin més respostes.
- Cada membre de l’equip respondrà a una qüestió tot justificant la resposta o solució.
Entre tots, contrastaran els diferents punts de vista i decidiran quina és la resposta correcta.
- Quan arribin a un acord, ja podran agafar el llapis del mig de la taula i escriure la resposta o fer l’exercici.
- Una vegada s’ha resolt la primera qüestió, serà el torn d’un altre membre de l’equip, qui la llegirà en veu
alta, i dinamitzarà l’equip per a què cada alumne/a ofereixi la seva resposta.



Passos: 

- Un membre de l’equip comença llegint el primer paràgraf d’un text.

- La resta de l’equip farà una lectura silenciosa del mateix paràgraf i estaran molt atents a la lectura, ja que el
company del costat haurà de fer un resum tot explicant sobre què tracta el primer paràgraf. La resta de membres
de l’equip decidiran si el resum és correcte, i l’ampliaran si és necessari.

- Un altre membre de l’equip continuarà llegint el segon paràgraf, i així continuarà l’activitat fins a finalitzar la
lectura, de manera que cada alumne/a haurà llegit, almenys un paràgraf, l’haurà resumit en algun moment, i haurà
conversat amb l’equip tot treballant la comprensió lectora, la síntesi, la lectura en veu alta i la lectura silenciosa.

LECTURA COMPARTIDA

Equip: de 3 o 4 alumnes

Objectiu: 
Posar en marxa diferents habilitats i estratègies
lectores, de comprensió i de compartir informació i
punts de vista.



Passos: 

- El/la docent entrega una tasca als diferents equips de treball, com per exemple, realitzar una frase que resumeixi un
text, elaborar una llista de paraules, redactar un conte o fer un còmic, exposar les idees prèvies sobre un tema, etc.

- Un membre de l’equip comença tot escrivint la seva resposta a l’únic foli del grup. Quan ha acabat li passa al/la 
 company/a del costat (seguint el sentit de les agulles del rellotge).  

- Aquest segon membre de l’equip escriurà la seva resposta, i el passarà al o la company/a del costat.

- El foli girarà fins que tots i totes hagin participat.

FOLI

 GIRATORI
Equip: de 3 o 4 alumnes

Objectiu: 
Avaluar la comprensió d’un aprenentatge, activar
coneixements previs, generar idees noves, etc.



Objectiu: 
Resoldre problemes, repassar un tema o projecte,
arribar a acords, activar coneixements previs.

Passos: 

- El/la docent plateja una qüestió, activitat o problema.

- Cada alumne/a pensa i escriu, de manera individual, la seva resposta.

- Els alumnes s’agrupen per parelles, i intercanviaran punts de vista i respostes escrites, per, a continuació,
escriure una resposta acordada pels dos, en la segona part del foli.

- Seguidament, dues parelles posaran en comú les respostes escrites i tornaran a acordar una resposta més
completa que contempli les aportacions de tots els membres de l’equip.
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Equip: de 3 o 4 alumnes
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Passos: 

- El/la docent proposa una tasca al grup classe. Els membres de cada equip la faran de manera conjunta,
assegurant-se que cada company/a la sap realitzar correctament.

- Cada alumne/a tindrà un número assignat.

- Quan finalitza el temps destinat a fer la tasca, el/la docent treu traurà un número a l’atzar d’una caixa.

- L’alumne/a que té el número, explicarà a tot el grup classe la resposta o la tasca realitzada. Si la seva
aportació és correcta, el seu equip obtindrà una recompensa (punts, estrelles de participació, …)

UN PER TOTS

Equip: de 3 o 4 alumnes

Objectiu: 
Repassar aprenentatges, compartir idees, arribar
a acords, resoldre problemes, i participar de
manera activa.


