
TREBALL COOPERATIU
DESCRIPCIÓ

Els alumnes treballen junts per aprendre i són responsables no només del seu 

propi aprenentatge sinó també de l’aprenentatge dels altres. Es una eina 

d'aprenentatge on es tracta d’aprendre alguna cosa com a equip, amb la 

intenció d'aconseguir metes i objectius comuns.

Elaborant  el  treball  en  grup  es  treballen  diferents  competències:  social, 

comunicativa, digital, d'autonomia personal ...

OBJECTIUS

Respectar les diferents perspectives. 

Desenvolupar habilitats socials.

Aconseguir metes i objectius comuns. 

Ajudar a establir relacions solidàries.

DIFERENTS ACTIVITATS

• Elaborar jocs de fusta al taller, 

llibres...

• Obres de teatre.

• Llibres col·lectius de Sant Jordi...



• Exposicions per la Setmana cultural...

• Elaboració de material per la paradeta

• Preparació de la festa de la Castanyada per tota l'escola.

• Servei de Bar: Els alumnes de PFI preparen esmorzars pels 
mestres, imensualment per un grup d'ESO

• El racó de la Mari: Els alumnes de 

PFI elaboren i serveixen un 

dinar, mensualment a mestres, i 

a final de curs als pares de la 

Junta Directiva

Descripció     del     projectes     de       

Tele     XALOC   i     la     Revista     de       

Xaloc  

Aquests dos  projectes tenen com a objectiu principal potenciar la participació i 

la interrelació de tot l'alumnat de l'escola, afavorint el sentiment de comunitat i 

de membre important en ella i tenen en comú que els alumnes són creadors i 

receptors d'una informació compartida, a la que també tenen accés els pares i 

professionals de tota l'escola.

Les dues activitats es realitzen al llarg de tot el curs escolar i es presenten 

bianualment: febrer i juny.

Diferents competències es posen en joc: social i ciutadana, comunicativa, 

digital i d'autonomia personal.

PROJECTE     TeleXALOC      

Responsables: Alumnes de Curs Pont, el primer curs de l'Etapa 16-21 

Continguts: Vídeos de cada nivell educatiu amb activitats que han realitzat els 

alumnes, vídeos d'activitats que inclouen tota l'escola (per exemple la 



castanyada o carnestoltes), vídeos amb altres formats televisius (anuncis, 

concursos, entrevistes, etc).

Desenvolupament: Els alumnes responsables s' encarreguen d'informar a 

tots els grups i recopilar els vídeos que cada nivell ha elaborat, però a més, 

també pensen i elaboren altres vídeos pensats per l'emissió en concret. El dia 

de l'emissió les diferents classes es reuneixen davant d'un televisor per veure 

junts TeleXaloc.

PROJECTE     La     Revista     del     XALOC      

Responsables: Alumnes de primer de PFI de l'Etapa 16-21 (entrega febrer) i 

alumnes d'ESO adaptada (entrega juny).

Continguts: Activitats que cada classe ha realitzat, novetats i noticies 

vinculades  amb  els  alumnes  i  professionals  de  l'escola,  recomanacions  i 

entreteniments.

Desenvolupament: Els alumnes responsables de la revista informen a les 

classes. Cada una d'elles elabora un article que fa arribar als responsables. 

Aquests a més, s'encarreguen de fer la portada, l'editorial i els articles que fan 

referència a les novetats de l'escola. Finalment, els responsables fan el 

muntatge digital i la impressió de la revista, que reparteixen a tots els grups 

de l'escola.
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