
    Formació GRAI amb el suport del Departament d’Educació – 2021-2022 
 

Curs: Aprenentatge entre iguals per al tractament integrat de les llengües i la relació entre llengua i contingut matemàtic 

 

TILC 

(En)Raonem en parella. 
Competència matemàtica  
i comunicativa  

TIL  

Llegim i escrivim en parella 
Leemos y escribimos en pareja 
Reading in pairs 

Modalitat: Semipresencial (60h certificades pel Departament d’Educació) Adreçat a: Centres de Primària i 1r cicle d’ESO 

Què és el GRAI? 

El GRAI (Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals), de la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB), és un grup mixt, format per investigadors i professorat d’ensenyament obligatori, que 

dissenya propostes basades en l’aprenentatge entre iguals i forma professorat per dur-les a la pràctica. 

Està promovent la formació dels seus diferents programes educatius des de fa quinze anys. Fins al 

2021, més de 700 centres –de primària i secundària– han dut a la pràctica els programes de tutoria 

entre iguals en diferents contextos geogràfics, amb la creació de diferents xarxes de centres: Euskadi, 

Navarra, Aragó, Mallorca i Catalunya. Trobareu més informació a https://grupsderecerca.uab.cat/grai/  

Metodologia de la formació 

La proposta formativa es basa en un model propi, desenvolupat pel GRAI, que ha donat excel·lents 

resultats. El model de formació Xarxa d’Aprenentatge entre Iguals (XAI) que desenvolupem té 

previstos tres nivells de suport per permetre que les innovacions que proposen els programes 

educatius acabin incorporant-se al centre com una pràctica habitual sostenible: tutoria entre iguals, 

col·laboració docent i aprenentatge entre centres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenentatge entre alumnes 

Desenvolupament a l’aula 

Parelles d'alumnes fan 

fulls d'activitats, en unes 

20-24 sessions de 30-40 

minuts, en una o dues 

sessions setmanals al llarg 

del segon/tercer 

trimestre. 

 

 

 

Tutoria entre iguals 

Ús pedagògic de la 

diferència. El tutorat aprèn, 

en rebre ajudes 

personalitzades per part 

del tutor. El tutor aprèn, 

perquè ensenyar és una 

bona manera d'aprendre. 

 

 

 
Aprenentatge entre centres Aprenentatge entre docents 

Formació del professorat 

Sessions presencials i/o 

virtuals 
Activitats d’intercanvi 

entre centres 
Aula virtual 

 

 

Col·laboració en xarxa 

Les interaccions entre 

centres consoliden les 

decisions preses per 

ajustar el programa. 

Aportació de materials 

per enriquir el banc 

d'activitats. 

 

Desenvolupament al centre 

Compromís de l'equip 

directiu per garantir el  

desenvolupament del curs, 

amb la implicació 

de dos o més docents del 

centre. 

 

Col·laboració al centre 

Suport mutu entre 

docents i col·laboració en 

la recollida de dades per 

avaluar l'impacte del 

programa. 
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Aprenentatge entre iguals per al tractament integrat de les 
llengües i la relació entre llengua i contingut matemàtic 

Programes educatius de tutoria entre iguals 
 

Objectius de la formació 

· Desenvolupar pràctiques de tutoria entre iguals als centres que contribueixin a l’enfocament 

integrat de les llengües i a la relació entre llengua i contingut matemàtic. 

·  Fomentar la capacitat de cooperació entre l’alumnat. 

·  Contribuir a la millora de la competència comunicativa (comprensió lectora, l’expressió oral i 

escrita) de les diferents llengües (català, castellà i anglès). 

·  Millorar la competència matemàtica i promoure el diàleg, el raonament i el discurs matemàtic en 

contextos de resolució de problemes de la vida quotidiana. 

·  Posar a l’abast del professorat metodologies inclusives per a l’ensenyament de la llengua i les 

matemàtiques que siguin sostenibles als centres. 

·  Promoure la col·laboració entre mestres i entre centres: participar a la xarxa de centres compartint 

i intercanviant experiències amb mestres i professors del propi centre i d’altres centres. 

·  Potenciar la implicació de les famílies en les tasques escolars. 

Continguts de la formació 

· La tutoria entre iguals com a mètode d’aprenentatge cooperatiu entre l’alumnat i de millora de la 

competència comunicativa. 

· Les activitats de comprensió lectora, escriptura i comunicació oral en diferents llengües. 

· El discurs matemàtic i les estratègies de resolució de problemes matemàtics quotidians. 

· Desenvolupament de les activitats i evidències de la seva efectivitat. 

· El treball en xarxa del professorat i el rol docent en les activitats de tutoria entre iguals. 

· La implicació familiar en les tasques escolars: l’ús de la tutoria entre iguals a casa. 

Itineraris de formació 

Tractament integrat de llengua i contingut matemàtic (TILC). Participar com a centre al programa 

(En)Raonem en parella i, opcionalment, a altres programes de tutoria entre iguals de llengua. 

Tractament integrat de les llengües (TIL). Participar com a centre a un, dos o tres programes de 

tutoria entre iguals per a la millora de les competències lingüístiques, en català, castellà o anglès. 

Calendari de les sessions 

1r trimestre (de 17.30h a 20h): 20 d’octubre; i 27 d’octubre o 3 de novembre (segons l’itinerari) 

2n trimestre (de 17.30h a 20h): 9 de febrer; i 16 o 23 de febrer (segons l’itinerari) 

3r trimestre (de 17.30h a 20h): 11 de maig; i 18 o 25 de maig (segons l’itinerari) 

Tria d’itinerari: https://forms.gle/qEDYdeU3NNd5XZH96, abans del 13 de setembre. Un cop rebudes 

les sol·licituds, assignarem les places i us enviarem el codi d’inscripció. 

Contacte: marta.flores@uab.cat i jesus.ribosa@uab.cat 
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