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PEDAGOGIA 3er. 

LLISTA DE TREBALLS PROPOSATS 

Aquesta llista, tot i ~sser indicativa, ha d'.interpretar

se en el seu carà-cter concret. Recull 1 'experiència d'uns quants 

anys que ens fa pensar que els treballs nue s'hi proposen s6n els 

que han resultat m~s assequibles a l'hora d'equilibrar teoritzaci6 

i verificació pr~ctic~. D'altra. banda, hnn estat treballs valorats 

positivament per aquells que els han dut a terme. 

Les xifres que serveixen per a classificar-los rcspon8n 

a diversos apartats del programa d'acord amb l'índex segUent: 

1. Els nois - el grup-classe. ' 
2. El mestre. 

3. El projecte. 

4. La " . comunicacJ•J. 

s. L'aprenentatge. 

6. L'organització de la classe. 

7. La regulació. 



2. 

1.1 Esouema d'observació d'un noi. 

Confecció d'un guió que permeti l'observació d'un noi en tots 

els seus aspectes i en el seu desenvolupament. 

Apliació del guió a un o més cassos concrets. 

Aquest treball pot ésser útil com a pas prèvi en els treballs 

1.2, 1.3, 3.1, 3.3 (molt important) i 5.2. 

Bibliografia: 

[Qtst J. i Roig A.M9. L'observació dels nois a 1 'escola. Ed. 

Nova Terra, Barcelona. 

Oriscoll, G. L'estudi del comportament dels infants. Ed. Nova 

Terra. Sarna. 

Mucchielli, R. La personalidad del niño. Nova Terra. Sarna. 

Oeterrieth. Psicologia infantil. Ed. Moreta. Madrid. 

Pulaski, M. A. Per a comprendre Piaget. Ed. 62. Barcelona. 

Funes, J. i altre~. El noi de 29 etapa. Rosa Sensat i Ed. 62 

Barcelona. 1980. 

1.2 Esquema d'observació d'un grup-classe. 

Confec..ció d'un esq1Jema d 'nhservació d'un grup-classe oue con

templi diversos aspecte~ i que permeti de veure la rel~ció 
que hi ha entre lJns i altres, 

~spectes a considerar serien: composiciÓ del grup, histbria, 

estruuctura de les relacions, hàbits, normes, presa de decis

sions, cont;ol, organització, etc. 

Aquest treball pot 'sser complement¡ri als 1.3 i 1.4. 

Bibliografia: 

Mucchielli, R. Dínamica de grupos. Ibéricoeuropea de ediciones. 

Bilbao. 

Bany M. i Johnson L. La din&mica de_ grupos y la educación. 

Ed. Aguilar. Madrid. 

Moraleda, M. Socio'diagnóstico del _aula. Ed. Marova. Madrid. 

Guions de pràctiques de l'Escola. 

Mailhiot·. Din.:1mica y génesis de los 9rupos. Ed. Mar.ova. rladr.id. 
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1.3 Mesura de les relacions al grup-classe. 

Aplicació de les tècnicues sociomètrinues a la co~prensió de 

l'estructura i dels processos que es donen a le classe. 

Ha de tractar-se d'un treball da tipus comparatiu: 

3. 

• sigui la comparació de la situació d'un qrup en dos mo

memts diferents,. 

• 

• 

sigui la comparació entre grups del mateix ¡;ivell perta

nyents a escoles diferents, 
sigui la comp~ració e~tre diferents grLJPB d'una mateixa 
escola. 

La interpretació dels resultats ha de cont3mplar la història 
del grup i la incidència de factors externs. 

Bibliografia: 

Veure la citada a 1.2. 

Apunts del Departament de Pedagogia. 

Arruga, A. El test sociométrico. Ed. Herder~ Barcelona. 

Toesca, Y. La sociometría en la educación bésica. Ed. Narcea. 

Madrid. 

Perspectiva Escolar nQ 18. El noi margiriat. 

1.4 Estudi de l'evoluci6 d'un giup-classe. 

An~lisi dels canvis protagonitzats per un grup concret al 

-llarg d'un perÍ·Jde ben definit: un curs, una etPil8, etc. 

Pot fer-se seguint els models citati a 1.2 o a 1.3. 

v_eure la bibliografia corresponent a aquests treballs. 

1.5 Sociograma del- propi grup'-cl~sse a 1 "'Escola Normal. 

Veure la _bibliografi? citada a 1.3 

·' 
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2.1 Influència de la personalitat i de la orientaciÓ del mestre 

en el funcionamen~ de la classe. 

Es tracta de determinar com la forma d',sser i l'orientaci6 

ideològica del mestre incideixen en allò oua es produeix en 

la seva relaciÓ amb els nens. 

Bibliografia: 

Landsheere, G. Los objetivos de la educación. Oikos-Tau. Vi

lassar de Mar. 

Landsheere, G. Cómo enseRan los profesores~ Santillana. Ma

drid. 

Postic, M. Observación y formación de los profesores. Morata. 

Madrid. 

Abrahams, A. El mundo interior del docents. Ed. Promoción 

cultural. 

Mosse-Bastide, R.M. La autoridad del maestro. Studium. Madrid. 

Snyders, G. Pedsg0gia progresista. Ed. Marova. Madrid. 

Mailhiot, B. Din8mica y génesis de los grupos. Erl. Marova. 

Madrid. 

Perspectiva Escolar nQ 33. Autoritat i autoritarisme. 

Perspectiva Escolar nQ 41. Fer de mestre. 

2.2 Observació i valoració de les actuacions concretes del mes

tre i de la seva repercussió en el funcionament de la clascs. 

A~uest treball pot fer-·~e en tres fases: 

1~ Construcció d'un model conce~tual basat en els materials 

que aporten Land~heere i Postic (vid. bibliografia 2.1). 
2~ Utilització d'aouest model per a intepretar els documents 

disponibles en els nue s;exposen experiències d'escola. 

39 Havent matissat e!Js m'adela conceptuals mitjenr;ant la lectu 

ra analítica manada a la 29 fase, aplicar-los a l'obser-

vació de classes concretes. 

·s~bliografia: 

Veure la citada 2.1. 

Lodi,· M. Cr6nica pet:agógica i El país errada. Làia. Sarna. 

-Makarenko, A.S. Poema pedag6gico. Planeta. Barcelona. 

Bernardini, A. Oiaria de un maestro. Fontanella. Barcelona. 

Ooménech, A. El grup-classe, realitat pedagÓgica. Recull dels 

premis Ramon Lllull de l'ICE de la UAB, any 1979~ 
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2.3 Diferents formes d'orgar.itzaci6 de l'equip d'escola i les re
percussions oue tanP.n a la vida de les classes. 

Bibliografia: 

Alfieri, F. El oficio de maestro. Avance. Barcelona. 

Seminario de Pedagogía de Valencia. Por una reforma democrà-
tica de la enseñanza. Avance. Barcelona. 

sanchez de Horcajo, J.J. La gestión participativa de la ense
ñanza. Narcea. M2dri~~ 1977. 

Owen, R.C. La escuela como organizaci6n. Santillana. Madrid. 

Oougears, H. Drg2nizació~ escolar moderna. Ed. Magisterio 
Español. Madrid. 

Darder, Pi LÓpez J.A. Materials d'enauesta per a l'avalua
ció de centres. 

3.1 Relacions de la classe amb el medi. 

Anàlisi de les ree:itats -i de les possibilitats- de l'obertu
ra de la classe al se~ entorn material i social. 

El treball pot fer-se en tres fasas: 

!ê Establiment d'un model te~ric. 

29 Comprovació o matització d'a0uest model amb la pràctica 
nueha estat escritn per alguns mestres (vid. bibliogra
fia citada a ~.2). 

32 Apliació del resultat de les anàlisis precedents a l'ob
servació de classes concretes i a la formulació d'una 
propo$ta. 

Bibliografia: 

Ciari, B. Modes de enstñar. Ed. Reforma de la Escuela. Sarna. 

Alfieri, F. El oficie de maestro. Avance. Barcelona. 

Alfieri i altres. Profesión maestro. Ed. Reforma de la Es-
cuela. Barcelona. 

Hannoun, H. El niño conQuista el media. Kapelusz. M~xico. 

Giner, S. Sociologia. Ed. 62. Barcelona. 

Piaget, J. Psicologia y Pedagogia. Ariel. Barcelona. 

l 
I 
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fourcade, R· Hacia una renovación pedagÓgica. Cincel-Kapelusz. 
Cuadernos de Pedagogía nQ 10. Razones pedagógicas de la in-

vestigación del media. . 

Reforma de la Escuela n9 2. Xosé Baluxa i Millan Martínez. 
Vila-rodona, la escuela es de toda el pueblo. 

Reforma de la Escuela n9 3. Escuela Icària. La plaza pÚblica 
del barrio, nuestro patia. 

Reforma de la Escuela nQ 7. Escuela Cossetània. El Carnaval 
de Vilanova. 

3.2 Influ~ncia dels Mass-M~dia a l'escola. Tractament per part 
del mestre. 

Es tracta d'abordar la influència cue els mitjans de comunica
ci6 de masaes exerceixen sobre els nois, especialment la TV 
i de plantejar-se ~uina ·pot ésser l'actitud i l'actuació dels 
mestres enfront d'a~·uest fenèmen. 

Bibliografia tècnica: 

Busquets, Ll. P~ra leer la imagen. Ed. 

Taddei, N. Educar con la imagen. Ed. Marova, Madrid. 

Gubern, R. El lenguaje de los cbmics. Pen!nstJla. Barcelona.72 

Gubern, R. Historia del_cine. Lumen. 88rcelona. 

Coma, J. Los cómics d~l sigla XX. Guadarrama. Madrid. 

'..:oma, J. Del gata Félix al gata fritz .. Ed. Gustava GilL Bar
celona. 

Gasca, L. Los cdmics en EspaRa. Lumen. 

Gasca, L.- Teb·eo y cultura de masas. Ed. Prensa española. 

Eco, U. Apocalípticos e integrades ants la cultrura de masas 

Bibliogr·ar i a pe.dagb.gica: 

Lièbert, Neale i 0-avidson. La telev.isión y los niRos. fonta
netla. Barcelona. 

Perspectiva Escolar nQ 31. La teleVisió i el nen. 

Per·:sp·ect·iva EsColar n_Q · 39. Ut,ilitzem els audiovisuals! 
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Reforma de la Escuela nQ 7. Asunción Lissón. Televisión y 
educación. 

Reforma de la escuela nQ 11. Taller de Arte ?. Una experien-
cia pedagógice y creativa sobre el cine. 

Cuadernos de Pedagogía nQ 25. El diario en la escuela. 

C. de Pedê nQ 38. Cine y educación. 

C. de Pedê nQ 61. lo e teleniñoa. 

3.3 Elaboració i preparació J'un curs. 

Es tracta de situar-se enfront d'una problemàtica ben concre
t~: uns nens determinats, una escola, un barri o poble,i de 
f9r el disseny d'un curs sencer. 

El treball ha d~ f8r-esment de tots aquests elements: 

trets pròpis dc 1 'edat dels nois, • 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

trets propis del barri o poble, 
recursos i necessitats més caracter{stics d'aquesta situa-

. ' c1o, 
continguts i coneixemBnts, 
aspectes instrumentals d~aprenentatge, 
hèbits i normes, 
esbós d'organització de la classe 

El treball ha de recollir un projecte global així com el trac
tament detallat d'una ~art d'ar.uest. 

Bibliografia: 

Mucchielli, R. La personalidad del niño. Nova Terra. Barcelona 
• 

Osterrieth. PsicoloQia infantil. Ed. Moreta. Madrid. 

Pulaski, M.A. Per comprAndre Piaget. Ed. 62. Barcelona. 

Bany, M. i Johnson L. Dinamica de grupos y educación. Agui-
lar. Madrid. 

funes, J. i altres. El noi de 2ê etapa. Rosa Sensat. Sarna. 

Oottrens. La enseRanza individualizada. Kapelusz. M~xico. 

Aebli, H. Una did&ctica fundada en la psicologia de Jean 
Piaget. 

freinet, c. Por una escuela del pueblo. Làia. Barcelona. 

freinet, c. Els plans de treball. Làia. Barcelona. 

Freínet, ·C. Modernit·zar 1 'escola. Làia. Barcelona. 
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Reforma de la Escuela nQ 10. Tolosana, C. i L6pez J.A. L~ 
programación e~ la escuela. Cavallin!, G. Ocasionalidad 
y oportunidad didàcticas. 

Ref. Escê. nQ 20. Programar la programación. 

Refê de la Esc9 nQ 22. Pujol, J. i Nadal, M. Programar se es
criba en presente Ue indicativa. 

4.1 Anàlisi de les interaccj3n5 ous es produeixen entre els nens 
o entre els nens i el mestre. 

Es tracta de contemplar analíticament els qrocessos de comu
nicació que s'estableixen a la classe tant en el seu aspecte 
ttl '. b' 1 es ruc ura -qu1 comun1ca arn ru1- com en e seu aspecte de 

contingut - què és allò GUB es comunica. 

Aquest treball implic~ do~umentar-se sobre les tècnirLJes d'en~ 
lisi dels proce~sos de comunicació i, postBriorment 1 eplicar 
aquestes t¡cniques a l'e:iudi d'una classe concreta. 

Bibliografia: 

Amada, G. La comunicúción en los grupos. Ed. El Ateneo. Bue
nos Aires. 

Franch, J. Comunicac'ió-Educació. Nova Terra. Barcelona. 

Moraleda, M. Sociodiagnóstico del aula. Marova, Madrid. 

Varis. Din~mica de grupos par~ educadores. Ediciones S.M. 
Madrid. 

Freinet, C. Les i~variant3 pedag~ginues. LBia. Barcelona. 

Uàsquez, A. i Oury F. Hacia una pedagogía del sigla XX. Ed. 
, sigla XXI. México. 

Castilla del Pino, c. La jncomunicació. Ed. 62. Barcelona. 

Aranguren, J.L. La comunicación humana. 

4.2 Paper i formació de l'afectivitat en el grup-classe. 

Aquest treball preten d'endinsar-se en el procés d'esbrinar 
fins a quin punt unes dones relacions afectives poden condi
cionar i potenciar el treball, la oualitat de la vida i el 
rendiment a l'escola. 
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Bibliografia: 

Com que 
a 1.3 i 

el contingut del treball recull elements ja enclOsos 

a 4.1, hom pot començar per la citada en aquests. 

Peretti, A. Libertad y &elaciones humanas: Ed. Marova. Madrid 

Peretti, A. Las contradicciones de la cultura y de la peda

gogía. Studium. Madrid. 

Mauco, G. Educació afectiva y caracteriològica de l'infant. 

Nova Terra. Barcelona. 
' 

Bettelheim, B. Con el amor no basta. Nova Terra, Barcelona. 
'" 

Jones. La fantas{a y el sentimiento en la educaci6n. Nova 

Terra. Barcelona. 

5.1 L'interés ±la motivació. 

Es tracta d'aprofund.i.r en la funciiÓ 'lUB 'acompleixen en el pro

cés d'aprenent8tgP els interessos i les ffiLltivacions dels nois 

i de fer-ne una valorac~6 molt matissada. 

Com que es tracta d~una nüestió que sovint és abordada super-' 

ficialment, té molt2 importància de v?lorar-ne amb precissiÓ 

les possibilitats i les limitacions. 

Bibliografia: 

Piaget 1 J. Psicología y Pedagogía. Ariel. Barcel8na. 

Piaget, J. Seis estudies de Psicología. Saix y Barral. Sarna. 

Ciari, B. Modos de enseñar. Reforma de la Escuela. Barcelona. 

Rogers, c. Libertarl y creatividar en la enseñanza. Paidós. 

Buenos Aires. 

rourcade. La motivación en la enseñanza. Narcea. Madrid. 

Recomanadíasima un~ lectura de les experi~ncies exposades per 

Maria Lodi i Albinc Bernardini (vid. 2.2). 

5.2 Les dificultats d'aprenentatge. 

Aquest problema pot abordar-se des de das punts de vista oua, 

de fet, són complement~ris: 

• les arrels de les dificultats; socíoeconàmica, cultural, 

org~níca-, etc·. 
• les manifestacions concretes del bloqueig i del retArd es

colar i la seva relaci6 amb situa~ions de marginaci6 a la 

classe. 

I 
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Es tracta d'un problema uae ha de plantejar-se sabent ouins 
són els límits d'un treball com aquest i que hauria d'orien
tar-se al coneixement de nens concrets am~ difiCtJltats i a 
l'ajut d'aquests nens, m~s nue no pas a les grans teoritza
cions. 

Bibliografia: 

Angel, C. Les difiultats d'aprenentatge a l'escola. Nova Te
rra. Barcelona. 

Renau, MEO. La inadaptació a l'escola. Nova Terra, Barcelona. 
Perspectiva Escolar nQ 1. Les dificultats del r.an a l'escola. 

Perspectiva Escalar nQ 18. El noi marginat. 

Pêrspectiva Escolar nQ 38. Dificultats de llenguatge. 

Perspectiva Escolar nQ 42. L'agressivitat. 

Cuadernos de Pedagogía nQ 12. Patologfa del niño, patalogía 
de la escuela. 

Bonboir, A. Pedagogía correctiva. Morata. Madrid. 

Brueckner i Bond. Diagnóstico y tratamiento de las dificulta
des de aprendizaje. Rialp. Madrid. 

Kephart, N. El alumna retrasado. Ed. L. Mirgcj·~. ·sarcelona. 
Nash, R. Qu' ocurre en las aulas?. Narcea. Madr~d. 

Badin, P. La adaptación del niRo al media escolar. Kapelusz. 
Buenos Aires. 

5.3 La problemàtica de l'avaluació 

L'avaluació és un fet del que se'n poden fer utilitzacions 
ben diferents: des de constituïr-ne un mecanisme coactiu o 
de sel.leccid fins a fer-ne un estri ~til en al curs del 
proc~s d'aprenentatge. 

Es tracta d'establir-ne els camps, de definir-ne les coorde
nades positives i de cercar -o eventualment conqtrulr- t¡cni
ques concretes. 

Bibliografia: 

Sawin, E. T&cnicas b~sicas de eva1Jaci6n. Ed. Magisterio Es
pañol. Madrid. 

Landsheere, G. Evaluaci6n contínua y ex&menes. Ed. El ~tenso. 
Buenos Aires. 
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' ' ' Landsheere, G. LcB objetivos de la educación. Oikos-Tau. 

sar de Mar. 
Vila!~ 

Lafourcade, P. Evaluación de los aprendizajes. Cinca!. 
Fermín, M. La evaluacid9, los ex~menes y las calificaciones. 

Kapelusz. Buenos Aires. 

Reforma de la Escuela nQ 7. Sala, c. i Turró, c. La evalua
ción. 

5.4 La metodologia científica. 

El problema de fer assPquible als noie una.·investigaci6 sis
temàtica i d'obrir o la Classe àrees de treball veritable
mant científic adeouad&s a les seves possibilitats. 
Evidentment, no es tr~cta Ónicament de la recerca de recursos 
didàctics o d' ar>imació de~ grup, sinò, fo r.amentalment, de 
l'elaboració d'unes actil!!ds, d'unes formes d"organització 
i d'uns processos de raonament. 

Tonucci, F. La escuela como investigaci6n. Reforma de la Es
cuela. Sarna. 

Tonucci, F. Por una esr-uela alternativa~ GREC.Guix. 
Ciari, B. Modes de enseñar. Reforma de la Escuela. Barcelona. 
Alfieri. Profesidn maestro: I.- Las bases. Reforma de la Es

cuela. Barcelona. 

Giardello, G. i Chiesa, B. Els instruments de la recerca i 
Arees de recerca~ l'escola el~mental. Avance. Barcelona. 

Pujol, J. i Nadal, M. Articles apareguts a Guix, Reforma de 
'la Escuela. 

Averbuj, E. Articles apareguts a Reforma de la Escuela i a 
Cuadernos de Pedagogra. --

Batllori, R. i Casas M. L 'enseny~ment de la Història. Tessi-
na llegida el maig úe 1980 a l'UAS. 

Hannoun, H. El niño comnuista el media. Kapelusz. B. Aires. 
Perspectiva Escolar nQ 27. Les ci~nEies .a l'escola. 
Reforma de la Escuela nQ 8. Agli, f. El cuestionario, c6mo se 

construye. 
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Cuadernos de Pedagoçía nQ 10. Razones pedagógicas de la in
vestigación del media. 

C. de Pedê. nQ 33. Las ciencias en la escuela. 

6.1 Estudi dels dispositius d'organització i de gestió amb ~ue 
compta una classe. 

Això implica l'estudi dels diferents dispositius o institue 
cians: consell o assemblea, cooperativa, imprempta, grups 
de treball, distribucif de responsabilitats, etc. per a de
finir-ne el conti-ngut i !a funcionalitat així com la inten
cionalitat educativa. 

En un segon pas, cal plaPt8jar-se quina és la forma de ges
tió d'aquests dispositius o institucions i ruina ha d'ésser 
l'aportació del mestre segons l'edat dels nois. 

Bibliografia: 

Vasquez, A. i Ovry, F. Ha,cia una pedagog!&. del sigla XX. Ed. 
Sigla XXI. Méxi~o. 

Freinet, C. Por una ascuela del pueblo. Làia. Barcelona. 

Freinet, C. Las t'cn~cas Freinet de la Escuela Moderna. Ed. 
SiglD XXI. M6xico. 

freinet, C. Modernitzar l'escola. L~ia, Barcelona. 

Cousinet, R. Un nuevo métoda de trabajo libre por grupos. 
Lasada. Buenos Aires. 

Eliade, B. La escuela a¡;ierta. L~ia. Barcelona. 

Lobrot, M. Pedago~ía institucion~l. A~manitas. Madrid. 

i 
1 
' ! 

Pettini, A. Celastin Freinet y sus técnicas. Sígueme. Salaman-' 
, ca. 

Martí, M. El mestre de B~rbiana. Nova Terra. Barcelona. 

Barbiana, alumnes de l'escola. Carta a una mestra. Nova Terra. 
Barcelona. 

Perspectiva Escolar n~ 13. Participació dels alumnes a l'or
ganització de l'escola. 

Reforma dei la EscUela nQ s. Rostagno, R. Los talleres en la 
escuela. 

RefO de la Esc.§. nQ 10. Badanes P. y Turró c. Una experien
ci~ de orqanizapión do la clase. 

Ref5!. de la- Escil. nQ 12. Alarcón, J.L. Los talleres y la 
participación de los padres. 
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An¡lisi en profunditat. d~una institució escolar concreta. 
De les citades al treball anterior (consell, imprempta, repartiment de responsabilitats, grups, etc.), estudiar a fon~ una de les institucions de gestió de la classe per a poder: 
• 

• 

• 

establir quines possibilitats i limitacions presenta per als nens d'una edat donada, 
quina part ha de prendre el mestre en l'animació i en la regulació del funci,onament institucional, ·quins conflictes o contradiccions presenta amb més freqüència i quin Ús se'n pot fer per a ajudar al grup a pro-gressar. 

B.i.bliograf la: 

La citada a 6.1. 

Plagat, J. El criterlo moral en èl niño. Fontanella. Barcelona. 

Ra)mond-Rivi~re, B. El desarrollo social del niRo y del adolescents. Herder. Barcelona. 
Mucchielli, R. La dinamiça de grupos. Ibéricoeuropea de Edi-ciones. Bilbao. 

Mailhiot 1 B. Din,mica y g'nesis de los grupos. Marova. Madrid. 
Limbes, E. Los grupos de j6venes. Ed. Mensajero. Bilbao. 
Limbos~ E. El monitor y los grupos de j6venes. Ed. Oriens. Madrid. 

~.3 -Relacions de la classe amb la resta de l'escola. 
Es tracta de contemplar el funcionament institucional de la la classe amb la resta de l;etapa o de l'escola i les institucions que configuren la din~mi6a ct"'aquestes unitats m~s ~mplies. 

Bibliografia. 

vid. 6.1 i 6.2. 
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6.4 La disciplina. 

Es tracta de plan~ejar-s~ lo di~ciplina com una conquesta de la col.lectivitat i de veure quin paper he de jugar el mestre en la creació d'un 8stil prÒpi del grup i adenuat a les seves circunstàncies situacionals i ambientals. 
Bibliografia: 

Veure la citada a 6.1 i 6.2. 
rreinet, c. La educació ~oral i cívica. Làia. Barcelona. 
Mak~renko, A.S. Colectividad y educaci6n. Nuestra Cultura. 
Perspectiva Escolar nQ 2~. Actituds, hàbits i pautes de com-portament. 

Perspectiva Escolar nQ 33. Autoritat i autoritarisme. 
Reforma de la Escuela nQ 9. Sala, c. El espontaneísmo: entre la libertad de los niños y la responsabilidad del maestro. 

?.1 Els conflictes i els processos d'ajustament a !2 classe. 

i 

i 

Es tracta de considerar de ruina menera ~s possible d~impulsar. el progr~s del gru~-classe basant-se ~n l~an~lisi dels proble-~mes concrets que s~hi presenten i en l~actuacid sobre aouestes àrees conflictives. 

Pot abordar-se des de diverses perspectives: 
• 
• 

• 

• 

els h~bit~, disciplina i normes de treball, el millorament de le~ relacions interpersonals antre els alumnes, entre els alumnes i el mestr3 o entre els alumnes i l~institUtt, . 
la creació de form~s d'organització o d;institucions rua siguin m~s ~tils i ajustades al grup rue les precedents, la creacid i post~ en mans del grup d'instruments de regulació i d~autoavaluaci6. 

La bibliografia hauria je dete~minar-se en funció de que el grup de treball 0ecidís abordar. 
les àrees l 

l 
i 

' . 


