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Activitat 1: Deixar el company amb la boca oberta 

• Els alumnes disposen d’un minut per a crear una pregunta desafiant basada en el 

contingut treballat fins a aquell moment. 

• Els alumnes fan la pregunta a la persona amb la qual l’educador els ha aparellat per a la 

sessió de grup reduït amb Zoom. 

• Si voleu anar un pas més enllà, demaneu als alumnes que escriguin les preguntes i les 

enviïn per correu electrònic. Podeu utilitzar-les per a preparar tests o exàmens i per a 

mesurar el grau de comprensió dels alumnes. 

Activitat 2: Pensar, treballar per parelles, compartir / Escriure, treballar per parelles, compartir 

• L’educador planteja una pregunta que requereix anàlisi, avaluació o síntesi. 

• Els alumnes disposen d’uns minuts per a pensar una resposta adequada. 

• En una sala reduïda de Zoom, els alumnes discuteixen amb el company (o en petits grups) 

i comparteixen les seves respostes. Si voleu anar un pas més enllà, demaneu als alumnes 

que trobin algú que hagi arribat a una resposta diferent a la seva i que el convencin de 

canviar d’opinió. 

• Les respostes dels alumnes es comparteixen amb grups més grans o amb tota la classe 

en un debat posterior. 

Activitat 3: Dinàmica de la peixera 

• Dividiu la classe en grups de tres persones i assigneu-los una sala reduïda de Zoom. 

• Assigneu rols. Per exemple, una persona adopta una posició sobre un tema de debat, 

una altra adopta la posició contrària i una tercera pren notes i decideix quina part és més 

convincent i aporta més arguments. 

• Doneu als alumnes un temps determinat i després reuniu-los tots en una sala de Zoom. 

Per últim, demaneu a alguns grups que exposin les seves discussions. 

Activitat 4: Estudi de casos 

• Creeu quatre o cinc estudis de casos de dificultat similar. 

• Demaneu als alumnes que, en grups de quatre o cinc, treballin i analitzin el seu estudi de 

casos en una sala reduïda de Zoom. 

• Els alumnes disposen de 10-15 minuts (o el temps adequat) per a treballar els casos. 

• Entreu a les sales reduïdes de Zoom per a respondre qualsevol dubte. 

• Reuniu tots els alumnes en una sala de Zoom i demaneu als grups que comparteixin el 

seu anàlisi. Repetiu-ho fins que s’hagin abordat tots els estudis de casos. 

Exemples d’activitats de col·laboració 

Amb Zoom 


