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1. Gestió de l’espai  
 

 
 Objectiu 
 
La  finalitat  d’aquest  document  és  presentar,  de  manera  esquemàtica,  com  la 
distribució de les persones i dels objectes a l’aula pot condicionar l’aprenentatge de la 
llengua.  Així  mateix,  el  text  fa  algunes  recomanacions  als  professionals  que 
imparteixen  classes  d’acolliment  lingüístic  perquè  tinguin  en  compte  els  elements 
relacionats amb la gestió de l’espai a l’hora de planificar una sessió. 
 
 Descripció 
 
Per  tal  d’afavorir  l’aprenentatge,  és  important  que  l’espai  ofereixi  possibilitats  de 
moviment; és a dir, que  les taules  i  les cadires es puguin moure fàcilment  i permetin 
canviar la disposició de l’aula segons l’activitat concreta que s’hi durà a terme. Malgrat 
això, moltes de les aules on es fa classe no disposen d’aquesta llibertat de moviment i, 
en  canvi,  el  resultat  de  l’aprenentatge  no  es  veu  afectat.  Això  vol  dir  que  l’espai 
condiciona l’aprenentatge però no el determina.  
  
Situació del mobiliari 
Pel que fa a la distribució dins de l’aula de les taules i les cadires, o de les cadires amb 
braç, hi ha  tres models bàsics:  la disposició en  fileres,  la disposició en  forma de U o 
ferradura i la disposició en grups.  
 
A  continuació  es  presenten  i  se’n  destaquen  els  avantatges  i  inconvenients  que 
comporten. 
 
o Disposició en fileres 

Es tracta d’una organització convencional, que prima la comunicació en una sola 
direcció. 
 

 Avantatges: 
 
∙ Centra l’atenció en el professor, que se situa al 
davant del grup classe, i en la pissarra. 
∙ Afavoreix el treball individual de l’alumne. 
 
Inconvenients: 
 
∙ Dificulta la comunicació i la interacció entre els 
alumnes. 
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o Disposició en forma de U o de ferradura 
 
Es tracta d’una organització que afavoreix l’ensenyament comunicatiu. 
 
  Avantatges: 

 
∙ Tothom veu a tothom. 
∙ Permet tant el treball individual com el treball per 
parelles o grups reduïts. 
∙ El professor esdevé més proper i pot moure’s amb 
més llibertat i acostar‐se més als aprenents. 
 

 
 
o Disposició en grups 
 
Es tracta d’una organització que fomenta la comunicació simètrica, entre iguals. 
 
  Avantatges: 

 
∙ Afavoreix la comunicació entre aprenents i el treball 
en grup. 
∙ El professor pot moure’s entre els grups. 
 
Inconvenients: 
 
∙ No facilita centrar l’atenció en el professor o en la 
pissarra. 

 
 
 
Col·locació del professor 
Pel que fa a la posició del professor dins de l’aula, es distingeixen tres models: dret al 
davant del grup classe, assegut i movent‐se entre els alumnes. 
 
A continuació es detalla en quines situacions pot ser més positiva una col∙locació o una 
altra. 
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o Dret al davant del grup classe: Pot ser adequat si es vol focalitzar l’atenció dels 
alumnes, per exemple, a l’hora de donar informacions o intruccions. 

 
o Assegut: Pot  ser adequat mentre els alumnes  treballen en grup; el professor 

observa sense intervenir i es mostra accessible, però sense donar la sensació de 
control. 

 
o Movent‐se entre els alumnes: El professor es mostra proper i pot comunicar‐se 

amb els aprenents alhora que n’observa el treball; cal, però, que atengui tots 
els grups i reparteixi equilibradament el temps que hi passa. 

 
Cal escollir en cada moment la distribució més adient segons el tipus d’activitat que es 
farà.  
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2. Gestió del temps  
 

 
 Objectiu 
 
La  finalitat  d’aquest  document  és  fer  reflexionar  i  fer  alguns  suggeriments  sobre  la 
distribució del temps i el ritme d’una classe. 
 
 Descripció 
 
Abans de començar un curs, cal fer‐se algunes preguntes generals en relació al temps: 

‐ De quant temps disposo per fer el curs? 
‐ Quantes sessions podré fer? 
‐ Quina serà la durada de cada sessió? 

 
Convé tenir clares  les respostes a aquestes preguntes per organitzar tant el curs com 
les sessions. 
 
Gestionar el temps a  l’aula és un dels aspectes més difícils de controlar. És  important 
calcular aproximadament el temps de durada de les activitats, però no cal angoixar‐se 
si no es compleix. A continuació es presenten un seguit de recomanacions relacionades 
amb la gestió del temps durant una sessió:  
 

‐ Es  recomana  tenir  tots  els  recursos  que  es  faran  servir  a  punt  a  l’hora  de 
començar, per tal de no perdre temps buscant‐los, muntant‐los, etc. 

‐ És important controlar tant l’inici com el final de cada sessió. 
‐ Cal  indicar  el  temps  de  què  disposen  els  aprenents  per  fer  una  activitat,  i 

sempre és bo tenir activitats complementàries per als que acaben abans. 
‐ No passa res si es talla una activitat de grup quan es considera que la conversa 

ja no respon a l’objectiu de l’activitat. 
‐ Convé  identificar aquelles activitats que no es poden deixar de  fer per manca 

de temps.  
 
A  l’hora de distribuir el temps al  llarg d’una sessió és recomanable seguir  l’estructura 
següent:  
 

‐ Dedicar uns minuts a l’inici de la sessió per trencar el gel, fer que els aprenents 
se sentin còmodes... Aquestes són les activitats d’escalfament  

‐ Presentar breument els continguts. 
‐ Desenvolupar  els  continguts  a  través  d’activitats  amb  durades  variables,  que 

ocuparan la major part de la sessió.   
‐ Al  final de  la sessió, dedicar uns minuts a  repassar allò que s’ha après  i a  fer 

conscient l’aprenent dels coneixements que ha adquirit.  
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3. Paper del docent 
 

 
 Objectiu 
 
La  finalitat  d’aquest  document  és  fer  suggeriments  generals  als  professionals  que 
imparteixen  sessions  de  català  sobre  quina  informació  convé  conèixer  abans  de 
preparar‐se un curs, quines actituds personals són  les més recomanables quan s’està 
davant  d’un  grup  d’aprenents  i  quines  estratègies  didàctiques  funcionen  per 
aconseguir un grup participatiu i cohesionat. 
 
 Descripció 
 
Abans de començar un curs és recomanable que  la persona que  l’impartirà es faci un 
seguit de preguntes per tal que l’aprenentatge sigui al més profitós possible.  
 

‐ Sobre els destinataris: quina edat tenen els alumnes, quina nacionalitat, quina 
és  la  seva  llengua  materna,  quines  altres  llengües  coneixen,  quin  nivell 
d’estudis tenen, quins interessos i quines necessitats mostren, quina motivació 
tenen per aprendre català, etc. 

‐ Sobre la durada: quant de temps durarà el curs i com es distribuirà. 
‐ Sobre els objectius: què han de saber fer els alumnes al final del curs. Cal tenir 

en compte que els objectius poden venir donats per l’organisme o l’entitat que 
organitza els cursos, o bé pot decidir‐los el professorat. 

‐ Sobre els continguts: què es treballarà per assolir els objectius, quines habilitats 
es potenciaran, etc. 

‐ Sobre  la metodologia,  els  recursos  i materials  que  es  faran  servir,  el  tipus 
d’avaluació... 

 
En el moment de preparar una classe es recomana que el docent prepari cada sessió 
amb temps: convé que prevegi què pot passar  i que decideixi com ho gestionarà. Ara 
bé, no és bo que es planifiqui cada detall ni tampoc que es faci amb massa antelació, ja 
que  la  situació pot anar canviant  sobre  la marxa. L’èxit està en  ser prou  flexible per 
adaptar‐se a l’evolució del curs. Se n’aprèn amb la pràctica. 
 
Un  cop  comença  la  classe  és  important  que  el  dinamitzador  o  professor  tingui  en 
compte les recomanacions següents:  
 

‐ Que s’adreci als alumnes amb un tarannà alegre i positiu. 
‐ Que sàpiga captar l’atenció dels aprenents amb gestos (aixecar la mà), paraules 

(sense alçar la veu) o fent silenci (mirant el grup). 
‐ Que  controli  l’inici  i el  final de  cada  sessió.  És  convenient explicar breument 

quin  és  l’objectiu  d’aprenentatge  de  la  classe  i  què  s’espera  assolir  en  cada 
tasca, així com  indicar clarament els canvis d’activitat, especificar el temps de 
què disposen per fer‐la, com es corregirà... 

‐ Que doni  les  instruccions de manera clara  i precisa: que expliqui què s’espera 
que facin els aprenents i per a què els servirà. 
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‐ Que faci servir tots els recursos possibles per fer‐se entendre: gestos, imatges o 
dibuixos, repeticions, paraules en una  llengua comuna, amb  l’ajuda dels altres 
membres del grup, així com mots freqüents  i estructures gramaticals simples  i 
pronunciï  clarament  les  paraules.  També  és  recomanable  que  faci  servir  un 
ritme del discurs més lent, però, això sí, sense alçar la veu. 

‐ Que proposi activitats en què s’hagi d’usar la llengua catalana per comunicar‐se 
i en què els alumnes s’interrelacionin. 

‐ Que fomenti la participació de tots els membres del grup i distribueixi l’atenció 
entre tots els alumnes. 

‐ Que reforci allò que explica amb material de suport, com ara  imatges, vídeos, 
àudios... 

‐ Que faci, sempre que sigui possible, de  les necessitats dels alumnes temes de 
conversa. 

‐ Que valori qualsevol intent comunicatiu. 
‐ Que faci una escolta activa quan parlen els alumnes i els corregeixi de manera 

subtil i sempre positiva. 
 
Per valorar el funcionament de la classe es recomana observar: 
 

‐ El nivell de satisfacció del grup en cada moment.  
‐ Com evoluciona la capacitat de comunicació de cada aprenent. 
‐ Quin rol assumeix cada alumne en relació al grup. 
‐ Quines relacions i interaccions s’estableixen entre els membres del grup, per tal 

de desfer possibles conflictes. 
 
És  important  tenir  clar que  la  llengua  s’aprèn usant‐la  i  és  convenient  fer  servir  els 
coneixements de l’aprenent i el domini que té de la llengua per fer‐lo protagonista en 
totes les activitats. 
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4. Gestió de la interacció  
 

 
 Objectiu 
 
La  finalitat d’aquest document és  reflexionar  sobre els punts  forts  i els punts  febles 
dels diferents tipus d’activitats que es poden  fer a  l’aula en relació a  les  interaccions 
que es produeixen entre els aprenents, així com entre el professor i els alumnes. 
 
 Descripció 
 
Les  interaccions  a  l’aula  tenen  l’objectiu  de  reproduir  els  diversos  models  de 
comunicació que els aprenents trobaran a la vida quotidiana: converses amb una altra 
persona o amb diverses persones, en un ambient formal o distès, etc. 
 
A  continuació  s’exposen  alguns  dels  avantatges  i  inconvenients  que  presenten  els 
diferents tipus d’interacció a l’aula. 
 
Activitats en gran grup 
En funció del nombre d’alumnes, el gran grup pot ser  la meitat de  la classe, grups de 
deu persones o tothom. 
 

Avantatges  Inconvenients 

∙ Ofereixen l’oportunitat de compartir 
experiències. 
∙ Permeten veure els diferents punts de 
vista sobre una qüestió. 
∙ Els aprenents serveixen de model els 
uns per als altres. 
 

∙ Poden provocar dispersió si no estan 
ben organitzades. 
∙ Potser no poden intervenir tots els 
aprenents. 
∙ Pot ser que hi hagi aprenents que no se 
sentin còmodes parlant davant de tot el 
grup. 

 
Activitats en petit grup 
Els petits grups solen estar formats, generalment, per entre tres i cinc aprenents. 
 

Avantatges  Inconvenients 

∙ Afavoreixen la participació de tothom. 
∙ Donen confiança a l’hora de fer 
intervencions. 
∙ Els aprenents serveixen de model els 
uns per als altres. 
 

∙ Poden provocar dispersió si no estan 
ben organitzades. 
∙ Requereixen unes determinades 
característiques físiques de l’aula: facilitat 
de moviment, tant de mobiliari com de 
persones. 
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Activitats per parelles 
 

Avantatges  Inconvenients 

∙ Asseguren la participació de tothom. 
∙ Permeten organitzar ràpidament 
l’activitat. 
∙ Permeten fer un ús immediat de 
l’aprenentatge. 
 

∙ Redueixen la perspectiva i els punts de 
vista sobre la qüestió que es tracta. 

 
Activitats individuals 
 

Avantatges  Inconvenients 

∙ Permeten que l’aprenent reflexioni i 
treballi a la seva manera, seguint el seu 
ritme. 
∙ Permeten preparar la intervenció que 
es farà posteriorment davant del grup. 

∙ Afavoreixen la inhibició dels aprenents. 
∙ Limiten el punt de vista sobre una 
determinada qüestió. 
∙ Les pràctiques de les habilitats 
lingüístiques, sobretot les orals, queden 
en un estadi molt limitat. 
∙ No hi ha aprenentatge social, en grup. 

 
Com sol passar, no es tracta d’assenyalar activitats “bones” o “dolentes”, sinó que és 
convenient  tenir presents  les característiques de cadascuna d’elles  i escollir, en cada 
moment, quina és la millor en funció dels destinataris, de l’activitat que es vol fer i del 
resultat que se n’espera obtenir. En qualsevol cas, i abans de fer qualsevol activitat, és 
important que l’objectiu d’aprenentatge quedi clar per a tothom. 
 
Pel  que  fa  al  rol  que  adopta  el  professor  o  dinamitzador  en  aquestes  activitats,  es 
poden distingir les interaccions següents: 
 
Activitats en gran grup 
En aquestes activitats es poden diferenciar dos tipus d’interaccions: 
 

‐ Activitats en què el professor escolta, modera, condueix, etc. les intervencions 
dels alumnes, que treballen en gran grup.  

‐ Activitats en què el professor s’adreça a tot el grup classe per fer explicacions. 
 
Activitats en petit grup i per parelles 
Aquestes activitats permeten que el professor observi els alumnes discretament, sense 
intervenir  ni  fer  notar  excessivament  la  seva  presència,  i  que  alhora  es  mostri 
accessible per resoldre alguns dubtes que puguin sorgir als aprenents. 
 
Activitats individuals 
En aquest cas, el professor pot observar com  treballen els alumnes,  resoldre dubtes 
concrets,  comunicar  informacions  que  són  de  l’interès  de  l’aprenent  sense  fer‐les 
extensives a tot el grup, etc. 
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