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Les dinàmiques i les intervencions en docència compartida (DC) incorporades en els centres constitueixen un motor de canvi i millora
educativa, com també una estratègia excel·lent per a l’aprenentatge entre docents i per a la millora professional. En aquest article repassem
breument quins són els models de DC i les metodologies més adequades per implementar-la. També hi presentem l’experiència d’un dels
centres en els quals aquesta estratègia és una pràctica d’èxit.
PARAULES CLAU: docència compartida, aprenentatge entre iguals, aprenentatge docent, millora educativa, col·laboració docent.

EN LA PRÀCTICA

La docència compartida (DC) pot ser
entesa com la col·laboració de dos
mestres a l’aula, un dels quals acostuma a ser el professor tutor o el responsable de la matèria i l’altre exerceix
d’ensenyant de suport.
Coordinació de l’equip
docent

En tant que col·laboració docent, pot ser
entesa com un mecanisme d’atenció a
l’alumnat i de formació del professorat
(Duran i Miquel, 2003).

P

La DC s’erigeix com una potent estratègia didàctica capaç d’aportar beneficis importants a la millora educativa i a
l’aprenentatge, tant dels alumnes com
també dels docents, a través de diverses
estructures.

Escola 25 de Setembre de Rubí

Docència compartida
a l’aula: reptes
i possibilitats

Què és la docència compartida?
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Incorporada de forma natural dins la
vida del centre, la DC facilita i fa efectives pràctiques educatives més obertes,
centrades en l’alumne, i on la construcció conjunta del coneixement és la base
de l’aprenentatge. Al mateix temps, els
docents implicats s’enriqueixen professionalment de la presa de decisions en
la planificació, l’execució i/o l’avaluació
conjunta de la seva pràctica.
L’objectiu de la DC és el de desenvolupar
pràctiques educatives eficaces per a tot
l’alumnat d’un mateix grup, generant al
mateix temps espais de desenvolupament
i aprenentatge professional per als mestres i les mestres implicats.

Escuela 25 de Setembre de Rubí

En aquest sentit, la presència de dos
mestres a l’aula afavoreix i requereix,

Incorporar la DC a la vida
diària de l’aula requereix prendre decisions de tipus didàctic i
organitzatiu
alhora, la diversificació de metodologies
d’ensenyament i aprenentatge. Poc sentit
tindria invertir recursos a tenir dos mestres a l’aula que desenvolupessin, per
exemple, una sessió de caràcter magistral. Per tant, l’aposta per la DC implica
prendre decisions sobre l’organització
de la classe i sobre les dinàmiques de
treball.

Models de docència compartida
Quines són les diverses estructures de
DC que es poden utilitzar? N’hi ha de
tres grans tipus –de menys a més grau
de complexitat– (Huguet, 2009; Baeten i
Simons, 2014):
1. Dos docents amb lideratge diferent.
2. Dos docents amb el mateix lideratge
que es distribueixen els agrupaments
de maneres diferents.
3. Dos docents que treballen en equip
amb tot el grup classe.
Vegem-les tot seguit.

Dos docents amb lideratge diferent

Imatge 1. Grup de segon de primària: una mestra ensenya i l’altra observa
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Hi ha dues situacions en les quals podem
trobar dos mestres a l’aula amb un lideratge docent diferent:

L’un ensenya i l’altre observa. Els
mestres acorden abans quins aspectes
cal analitzar i mentre l’un lidera la sessió, l’altre en registra les observacions
(imatge 1).
L’un ensenya i l’altre dona suport
als infants. En aquest cas, un docent lidera la sessió i l’altre es mou
per l’aula oferint suport a l’alumnat. Per
tal que aquesta situació tingui èxit, cal
una planificació col·laborativa prèvia i
l’anticipació dels possibles problemes
que hi puguin anar sorgint, per tal que
les respostes entre els dos mestres siguin coherents.

Dos docents amb el mateix
lideratge que es distribueixen
els agrupaments de maneres
diferents
En aquest tipus d’estructura de DC, diferenciem entre tres organitzacions
distintes: ensenyament per estacions, ensenyament alternatiu i ensenyament en
paral·lel.
Ensenyament per estacions o grups
rotatius. L’aula s’organitza a través de
la divisió tant dels grups d’escolars
com de les tasques, de manera que
per met interactuar amb els alumnes en petit grup, observar de forma
més efectiva com treballen i poder-ne
conèixer millor les necessitats i els interessos. Aquesta organització facilita
la introducció de metodologies diversificades.
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Ensenyament alternatiu. El grup es divideix per tal de poder donar un suport
específic a l’alumnat, segons l’objectiu
i les necessitats (vegeu la imatge que
encapçala l’article amb un grup de sisè
de primària). Des de la DC s’entén que
aquesta estratègia és puntual, atès que
s’utilitza en funció dels objectius i de les
necessitats de cada moment.
Tinc més suport del meu profe, sobretot quan no entenc una cosa, i tinc més
temps si el necessito per fer les feines.
Està bé, perquè faig el mateix que els
altres i només m’ajuden si ho necessito
de veritat.

Ensenyament paral·lel. En aquesta organització, el gran grup es divideix en
dos subgrups amb un mestre i tots dos
treballen el mateix. No s’ha de confondre
aquesta organització amb els «desdoblaments», ja que l’ensenyament paral·lel
respon a una lògica d’agrupaments temporals, dins d’una part de la sessió o en
sessions concretes.

Dos docents que treballen en equip
amb tot el grup classe
Aquest tipus de DC és el més complex
i permet que s’arribi al màxim nivell de
col·laboració possible entre els mestres.
Per dur-lo a terme, els dos ensenyants
planifiquen, executen i avaluen conjuntament la pràctica formativa.
A l’aula, tots dos realitzen l’activitat amb
el grup, duen a terme el mateix tipus

d’intervencions (explicar, ajudar, preguntar, organitzar els equips, etc.) i gaudeixen
del mateix lideratge. En aquesta situació,
la DC permet que s’estableixi un nivell
màxim de col·laboració, complementarietat i suma de fortaleses. El diàleg entre
els dos mestres esdevé clau i constitueix
una font de riquesa i d’aprenentatge professional.

Metodologies que afavoreixen
el treball de dos mestres a l’aula
Com dèiem al principi, per treure el
màxim profit de la DC i, per tant, de la
presència de dos mestres a l’aula, cal
tenir en compte una sèrie de condicions a
l’hora de dissenyar l’activitat didàctica.
Així doncs, les pràctiques que més poden
afavorir el compliment d’aquests requisits són les que eviten les explicacions
llargues (tipus classe expositiva) i que
afavoreixen la diversificació d’activitats i
la personalització de l’ensenyament (aula
multiproposta i/o multinivell, treball cooperatiu entre iguals, projectes, ambients i
racons, entre d’altres).
Pel que fa a les tasques d’aprenentatge
més propicies, són aquelles que requereixen que els treballs que hagin de realitzar els alumnes compleixin els requisits
següents: se’n desconeix el resultat,
implica la recerca d’una solució a partir d’un repte, exigeix la producció de ti-

Cal tenir en compte una sèrie de
condicions a l’hora de dissenyar
l’activitat didàctica
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Coordinació de l’equip
docent
P

pus diferents de treballs amb diversitat
de nivells de resolució, està basada en
l’experimentació i/o la manipulació, necessita la col·laboració entre companys
i el supor t de l’ensenyant (recerca
d’informació, manca de dades, etc.).

CRITERIS EN EL DISSENY DE LES ACTIVITITATS
EN DOCÈNCIA COMPARTIDA (Huguet, 2006)
Evitar proposar activitats de gran grup o que estiguin centrades
en el docent, perquè això comporta poca iniciativa i un nivell baix
d’activitat per part dels infants.
Diversificar la informació que s’ofereix a l’alumnat a través de canals diferents i amb nivells distints de complexitat.
Proposar activitats on es produeixi interacció i treball conjunt entre
l’alumnat.
Dissenyar metodologies que impliquin flexibilitat i varietat de situacions interactives entre els infants i d’organització de l’espai.
Proposar activitats obertes que requereixin treballar en equip i que
permetin establir nivells diferents d’assoliment o tipus diferents de
presentació de la informació o del producte.
Proposar activitats en les quals tot l’alumnat, també aquell que
mostra més dificultats, pugui reeixir.
Garantir que els docents puguin fer una avaluació continuada i oferir retroacció ajustada a l’alumnat o als grups que ho requereixin.
Afavorir moments de conversa entre el professor i l’alumne i entre
alumnes perquè s’adonin de com aprenen, què els costa més, què
els agrada, etc.
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Experiències en docència
compartida
Per fer front a la diversitat de necessitats educatives de l’aula i poder respondre-hi amb ajudes personalitzades, el
professorat necessita suports materials
i humans.
Les experiències educatives en DC que,
cada cop més, s’estenen per les escoles
avalen aquest fet.

Escola 25 de Setembre de Rubí

A continuació en presentem dues:
A la primera es copsa el punt de vista,
tant de l’equip directiu que ha apostat per la DC com dels mestres que
veuen en aquesta estratègia una font
d’aprenentatge i desenvolupament professional.

Imatge 2. Grup de quart de primària: una mestra ensenya i l’altra li dona suport
52

A la segona s’exemplifica, a través
d’una situació quotidiana d’aula, l’ús del
model de DC que hem anomenat anteriorment ensenyament alternatiu.

Experiència 1. Incorporar la docència
compartida a la vida de l’escola
L’Escola 25 de Setembre, de Rubí està
liderada per un equip directiu que porta
a terme un projecte de centre que aposta
per la DC amb l’objectiu de fomentar
l’aprenentatge de mestres i alumnes, de
manera que els suports sempre es fan
dins les aules ordinàries (imatge 2).
Com explica la directora, Nuria Chipell:
A l’escola vam començar la DC deu anys
enrere amb la intenció de fer modelatge i
transferència als mestres nous del centre.
Ho vam iniciar sense coneixements previs
de DC i vam anar autoformant-nos, llegint
articles, visualitzant unes altres experiències..., però sobretot amb molta disponibilitat d’obrir la porta de l’aula i deixar que
l’altre docent hi entrés.
Amb el temps, hem continuat fent DC,
perquè hem observat que l’escola esdevé
més inclusiva, que els alumnes aprenen
més i millor si comparteixen l’aprenentatge
amb un altre igual i que estan més motivats, perquè les aportacions dels dos mestres enriqueixen més l’activitat.
D’altra banda, la pròpia pràctica de DC
implica que s’hagin de diversificar metodologies, ja que els dos mestres a l’aula
també són diferents i normalment mos-

La DC esdevé un marc interessant d’oportunitats d’aprendre
a cooperar entre mestres
tren afinitats per unes metodologies o
per unes altres, la qual cosa afavoreix la
transferència metodològica entre mestres
i un procés de reflexió docent que ajuda a
construir pràctiques més efectives. La DC
esdevé un marc interessant d’oportunitats
d’aprendre a cooperar entre mestres.

El professorat també valora la DC com
una eina necessària per dur a terme pràctiques educatives eficaces. Així ho expressa Montse Garcia, tutora de quart de
primària:
El fet que hi hagi una altra mestra a la
classe em permet tenir la seguretat que
els alumnes amb més dificultats estan
plenament atesos, ja que la meva companya està pendent que entenguin les
consignes i, davant d’un dubte, ella els el
pot resoldre al moment.
D’altra banda, jo puc atendre la resta
d’infants que segueixen bé el ritme, observar-los i comprovar si estan fent correctament l’activitat i poden preguntar-me
els possibles dubtes.

Experiència 2. Elaboració d’un mapa
conceptual amb dos mestres a l’aula
A les classes de sisè s’està duent a terme
el projecte Esquiada a la Masella, en el
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transcurs del qual l’alumnat comença
localitzant geogràficament les pistes
d’esquí i estudiant el tipus de paisatge
que correspon a la zona.
A la sessió d’avui cada escolar confeccionarà un mapa conceptual sobre els aspectes abans esmentats tenint en compte
que, durant la sessió anterior, s’ha llegit la
informació, s’han treballat els conceptes i
s’han resolt els dubtes de l’alumnat.
L’objectiu del mapa conceptual és sintetitzar, reorganitzar i interrelacionar la
informació per assegurar l’aprenentatge
significatiu dels continguts treballats.
Durant la preparació, la mestra d’aula
ordinària i la d’educació especial han dissenyat l’activitat de manera que –aprofitant que són dues– duran a terme el
model de DC conegut com a ensenyament alternatiu. Recordem que és un model en què les dues docents lideren l’aula:
l’una lidera el gran grup, mentre que l’altra
lidera un petit grup que necessita més
ajuda per dur a terme l’activitat. Aquest
petit equip sol tenir dos alumnes fixos i la
resta van variant en funció de l’activitat.
En el fragment de conversa següent es
pot constatar la flexibilitat del grup alternatiu en funció de l’activitat que es realitzi
en aquell moment. La mestra fa una proposta als infants de la seva classe:
c Arme (maestra): Aprofitant que avui

tenim la Rebeca... Rafa, Álvaro, Víctor i
Aruka, us sembla bé anar amb ella i que
us doni un cop de mà per fer el mapa
conceptual?
(El Rafa, l’Álvaro i el Víctor diuen que sí, però
l’Aruka comenta:)
A ruKA : Carme, jo crec que avui puc fer
l’activitat amb el meu grup.
cArme: Perfecte, Aruka. Hi ha algú més que
pensi que avui necessitarà l’ajuda de la
Rebeca?
(En aquell moment, una nena aixeca la mà
i diu:)
ÉrIcA: Carme, jo crec que avui necessitaria
anar amb la Rebeca, perquè els mapes
em costen.
cArme: Si tu creus que t’anirà bé, endavant.
Doncs ara començarem a fer el mapa. Els
que heu d’anar amb la Rebeca, ja us podeu canviar de lloc i la resta ja sabeu que
som aquí per resoldre-us qualsevol dubte
que tingueu.

sar-hi nom– els diferents models de DC
i valoren molt positivament el fet de tenir
dos mestres.

Un cop muntats els grups, la mestra
d’aula observa els infants i els ofereix
ajuda sempre que en necessitin, mentre
que la mestra que lidera el grup alternatiu
els ofereix de forma concreta eines
que els ajuden a elaborar el mapa conceptual, resoldre dubtes i entendre els
continguts de treball.

La DC comporta canvis organitzatius
i metodològics que no sempre són fàcils d’incorporar. Sobretot al principi, els
equips directius i els mestres han de fer
esforços importants per assegurar que la
incorporació d’aquesta nova estratègia

Ja des de P3 els infants estan acostumats
a veure dos mestres dins l’aula i no se’ls
fa estrany que l’un o l’altre lideri la classe.
Coneixen –encara que no sàpiguen po-

EN LA PRÀCTICA
Coordinació de l’equip
docent
P

L’Érica, alumna de sisè, comenta la seva
experiència:
Quan ve la Rebeca a la classe i no entenc alguna cosa, la Carme em pot ajudar
més i més ràpid. De vegades decideixo
anar amb la Rebeca. M’agrada perquè
faig el mateix que els altres i només hi
vaig quan ho demano de veritat, i si necessito més temps, també me’n donen.

D’aquesta manera, mestres i alumnes
aprenen, mentre es posen en pràctica
metodologies i dinàmiques enriquidores
que, d’altra manera, potser no serien possibles.

Una estratègia complexa
amb resultats molt positius

Mestres i alumnes aprenen,
mentre es posen en pràctica
metodologies i dinàmiques enriquidores
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tingui èxit. Tanmateix, les escoles que han
apostat per dur-la a terme mostren un alt
nivell de satisfacció i treuen profit dels
avantatges que ofereix el fet que hi hagi
dos mestres a l’aula.
Tanmateix, les escoles que han apostat per
dur-la a terme mostren un alt nivell de satisfacció i treuen profit dels avantatges que
ofereix el fet que hi hagi dos mestres a l’aula.
La DC constitueix una estratègia didàctica
que permet afrontar de manera flexible,
ajustada i eficaç la complexitat i els reptes
quotidians de les nostres escoles. I no només això, sinó que també ofereix una
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gran font d’aprenentatge per als mestres i
les mestres implicats.
NOTA

1. Aquest article, que completa i complementa
el publicat en aquest mateix número de la revista («Iniciar i sostenir pràctiques de docència
compartida a les aules», de tresa Huguet i
Laia Lázaro, p. 43-48) és producte de la recerca ARMIF coordinada per David Duran i
titulada Docència compartida: com a instrument d’atenció a l’alumnat de primària i com
a instrument d’aprenentatge entre mestres
(AGAUR, 2015ARMIF00002).
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