
 

 

 
 

GRUPS DE DISCUSSIÓ 

 

 

 

Guia per a les persones moderadores 

 

El Laboratori de Transformació Educativa està impulsant la transformació educativa en els 

centres amb facilitació que participen de la iniciativa.  

El Laboratori disposa d’un gran número de centres avançats en els processos de 

transformació, els referents del Laboratori i de gairebé 100 centres amb acompanyament 

intensiu. 

Proposem una acció orientada a recollir les veus dels diferents agents que formen part de la 

comunitat educativa amb especial atenció als protagonistes de l'aprenentatge i a les seves 

famílies. 

La creació de grups de discussió esdevindrà una eina valuosa per a adquirir una mirada 

crítica i conscient envers cadascun dels centres participants i el nostre sistema educatiu. Per 

poder fer el treball en les millors condicions haurem d’enregistrar els debats. 

Les opinions exposades en cada grup de discussió restaran en el més absolut anonimat.  

Volem, finalment, expressar anticipadament el nostre agraïment per la participació de tots 

els centres del Laboratori en aquest projecte de diagnosi, anàlisi i millora del nostre sistema 

educatiu. 

 

1. FINALITATS 

Una doble finalitat orienta aquesta proposta de grups de discussió “Mirada conscient de 

centre”,  d’una banda adreçada a cada un dels centres educatius, d’altra orientada al 

sistema.  

a) Radiografia i mirada conscient del centre 

La finalitat d’aquests grups de discussió de centre i adreçats als tres agents que configuren 

la comunitat educativa (alumnat, familiars d’alumnes i docents) és conformar una imatge 

identitària del centre.  

 



 

 

Per fer-ho possible cal oferir uns espais de debat on, a partir de les aportacions i reflexions 

personals, recollir la percepció que les persones d’aquests grups tenen sobre el seu centre. 

El contrast entre les diferents percepcions ens ajudarà a integrar totes les mirades per 

prendre consciència de la realitat del centre i permetre ajustar les accions de canvi d’acord 

amb el projecte educatiu del centre.  

El propòsit que definirà cada centre quan estableixi el seu protocol de canvi o els seus 

objectius de millora haurà de tenir en compte les conclusions extretes d’aquest contrast i els 

resultats obtinguts en les reflexions generades amb l’ús de l’Eina d'Autoconeixement de 

Centre. 

b) Radiografia i mirada conscient del sistema educatiu 

El projecte de recerca es desenvoluparà a partir de les propostes i reflexions dels grups de 

discussió de 200 centres educatius de tipologies diverses. L’anàlisi de les reflexions i 

propostes recollides per tots els grups de discussió dels centres participants ha de permetre 

fer una radiografia del sistema educatiu i obtenir conclusions significatives per al seu 

conjunt que orientin les accions de millora del propi sistema.  

La realització periòdica de grups de discussió, en una mostra representativa de centres 

educatius, ha de permetre confegir una sèrie temporal de dades per estudiar l’evolució del 

sistema educatiu des de la perspectiva de la comunitat educativa, així com avaluar l’impacte 

de les actuacions del Laboratori de Transformació Educativa. 

El resultat de la recerca permetrà a l’administració determinar noves línies d’actuació en 

referència a la transformació educativa.  

 

2. FOCUS D’APROFUNDIMENT 

El curs 2020 - 2021 el centres avançats en la transformació educativa proposen que el 

Laboratori de Transformació Educativa posi el focus en l’aprofundiment de 5 aspectes clau 

en els processos de transformació Educativa: 

● Dissenyar entorns que assegurin situar l’alumne al centre del procés d’aprenentatge 

i garantir el dret a una educació de qualitat per a tot l’alumnat des de l'equitat i la 

justícia social.  

● Garantir l'autonomia, el pensament crític i la comunicació entre tots els membres de 

la comunitat educativa.  

● Generar una cultura avaluativa que garanteixi l'autoregulació de l'aprenentatge de 

manera transversal en la vida del centre.  

● Emprar metodologies globalitzades i de naturalesa social que permetin un 

aprenentatge actiu per desenvolupar el propi itinerari vital.  

 

 



 

 

 

● Implicar la comunitat educativa, i molt especialment l'alumnat, en la presa de 

decisions del centre. 

Aquests 5 aspectes clau han estat prioritzats a partir de les necessitats detectades pels 

centres referents del laboratori en el context de crisi social i sanitària provocada pel 

Covid-19 i els canvis que s’han produït a l’educació per adaptar-se a les situacions incertes i 

canviants  de confinament i de treball híbrid de presencialitat i telemàtic. 

El treball que es realitza en l'aprofundiment d’aquests focus es fa sempre tenint en compte 

els tres eixos de la innovació: organització i gestió del centre, metodologies innovadores, i 

xarxa i ecosistema educatiu. 

Les dimensions a les quals cal vincular aquests 5 focus, són les 7 que desenvolupa el marc de 

la transformació educativa:  

1. Desenvolupament personal i social. 

2. Acompanyament a l’aprenent. 

3. Personalització dels aprenentatges. 

4. Organització i gestió flexible de centre. 

5. Ecosistema educatiu en els aprenentatges. 

6. Metodologies d’aprenentatge per a la vida. 

7. Cultura avaluativa com a motor d’aprenentatge i de transformació educativa. 

 

3. FUNCIONAMENT DEL GRUP DE DISCUSSIÓ 

El disseny metodològic se centrarà fonamentalment en la tècnica del grup de discussió, ja 

que es tracta d’una metodologia molt adequada per afavorir el diàleg i la participació. 

La definició següent de Krueger il·lustra el caràcter i les funcions d’un grup de discussió:  

“Es una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un           

área definida de interés, en un ambiente permisivo, no-directivo. Se lleva a cabo con              

aproximadamente siete a diez personas, guiadas por un moderador experto. La discusión es             

relajada, confortable y a menudo satisfactoria para los participantes, ya que exponen sus             

ideas y comentarios en común. Los miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto que              

responden a las ideas y comentarios que surgen de la discusión.” (Krueger, 1991, p. 24) 

D’aquesta definició se’n poden desprendre alguns aspectes a destacar al voltant dels grups             

de discussió: 

● Aprofiten la tendència natural humana a comunicar i desenvolupar punts de vista en             

interacció amb els altres. 

 

 



 

 

 

● Permeten analitzar la realitat amb la seva complexitat: l’anàlisi s’enriqueix a partir            

dels matisos que genera el diàleg entre diferents punts de vista. 

● La seva finalitat no és arribar a consensos, ni prendre decisions, sinó proporcionar             

informació qualitativa sobre el que pensen, valoren, senten i proposen les persones            

participants. 

● El grup de discussió dura el temps que dura la conversa; cal, per tant, que tingui un                 

inici i un final marcats. 

● El paper de la persona que modera és fonamental: clarifica els objectius de la              

discussió, planteja interrogants, condueix la conversa sense interferir amb les          

opinions dels participants, evita complicitats en el supòsit que algun membre del            

grup les busqui de forma verbal o no verbal, facilita la participació dels diferents              

components dels grup i propicia relacions de simetria, evita repeticions innecessàries           

i tanca la conversa quan s’han esgotat els temes.  

● El grup s’ha de constituir en un ambient relaxat i obert. Si el participant percep un                

ambient no jutjador, mostrarà una tendència a la comoditat, a la naturalitat i a la               

franquesa. 

 

4. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS GRUPS DE DISCUSSIÓ 

4.1 Mostra de centres 

Els centres que participen del projecte “Mirada conscient de centre” són els 95 centres amb 

facilitació i els 100 centres referents del Laboratori de Transformació educativa. 

Els centres que formen part del Laboratori es troben repartits per tot el territori amb 

presència de centres rurals, urbans, del cinturó industrial i de grans ciutats.  

4.2 Mostra de grups de discussió 

La participació de tots tres actors de la comunitat educativa en aquest projecte garanteix la 

diversitat de perspectives i percepcions, alhora que democratitzen el procés de construcció 

de la mirada conscient. Per això, cada centre de la mostra crearà tres grups de discussió: 

alumnat, famílies i docents. 

Els tres tipus de grups de discussió (alumnat, famílies i docents) es fonamentaran en un 

criteri de representació de pluralitat de contextos i  d'heterogeneïtat en la seva composició. 

  

5. COMPOSICIÓ DELS GRUPS DE DISCUSSIÓ 

Cada grup de discussió ha d’estar format per un nombre suficient de persones que recullin 

la diversitat de mirades i que garanteixin un diàleg fluid. El nombre idoni de persones és 

d’entre 10 i 12. 

 



 

 

 

● Escoles Bressol: grup de discussió de famílies i grup de discussió de docents. 

● Centres de Primària i Secundària: grup de discussió d’alumnat, grup de discussió de 

famílies i grup de discussió de docents. 

● Escoles d’Adults: grup de discussió d’alumnat i grup de discussió de docents. 

La composició del grup de discussió de l’alumnat ha de reflectir la diversitat del centre. És 

proposa que quedin representades les següents casuístiques: 

● Resultats a les proves de competències 

● Alt/baix grau motivació 

● Situació de vulnerabilitat 

● Diversitat cognitiva i funcional 

● Recursos econòmics 

● Empatia 

● Responsabilitat 

La composició del grup de discussió de les famílies ha de respondre al mateix criteri 

d’heterogeneïtat i representativitat de les diferents realitats socioeconòmiques, 

professionals i estructurals de les famílies. 

La composició del grup de discussió dels docents ha de reflexar la màxima diversitat del 

claustre. 

Grup de discussió d’alumnat: 

Alumnes de la comunitat de grans o bé del cicle superior de primària.  

Alumnes de secundària obligatòria i postobligatòria.  

Adults estudiants dels CFA. 

Grup de discussió de famílies: 

Familiars d'alumnes d’educació infantil (0-6), de primària i de secundària. 

Grup de discussió de docents: 

Representació de docents de les diferents comunitats, cicles educatius o equips 

docents. 

 

6. DURADA DE LES SESSIONS 

La durada mínima de les sessions ha de ser d’una hora. Es vetllarà per no superar la durada 

màxima aconsellable d’una hora i mitja. 

 

 



 

 

 

7. FUNCIONS DE LES PERSONES RESPONSABLES DELS GRUPS DE DISCUSSIÓ 

L’Equip Impulsor, que treballarà de manera coordinada amb l’Equip Directiu, haurà de triar i 

convocar les persones del centre que poden ajustar-se als perfils marcats, tenint en compte 

que puguin participar de manera activa i profitosa en el debat dels grups de discussió. 

Aquesta tasca recau en l’Equip Impulsor que treballa de manera coordinada amb l’Equip 

Directiu. 

La persona que condueixi/moderi el debat, que és designada prèviament, ha de formar part 

del mateix col·lectiu del grup. 

Les funcions de les persones que han de conduir el debat del grup de discussió seran 

conduir i enregistrar la conversa mentre es desenvolupa la sessió del grup de discussió. 

Les funcions associades a l’Equip Impulsor seran visionar la gravació i omplir una plantilla de 

buidatge amb les idees clau.  

Per tal de compartir criteris d’actuació dels grups de discussió es proposa el següent pla de 

treball: 

1) Es faran dues sessions de treball monogràfiques amb les facilitadores del Laboratori.  

2) Es dedicarà una sessió de facilitació en centre per orientar a l’equip impulsor. 

3) Una vegada confegits els grups de discussió i seleccionades les persones 

moderadores/conductores, L’EI orientarà les mateixes per a un bon 

desenvolupament de la seva tasca i una participació eficaç, lliure i respectuosa dels 

membres del grup de discussió. 

Els centres referents del Laboratori rebran documentació escrita i se’ls convocarà a una 

reunió per orientar-los en el desenvolupament de la iniciativa. 

 

8. ORGANITZACIÓ DEL GRUP DE DISCUSSIÓ 

8.1 Invitació dels participants 

En el contacte per convidar a participar al grup, telefònic o en directe, cal tenir presents els 

aspectes següents: 

● Presentar-se i informar dels grans objectius i dels grans trets de la iniciativa. 

● Fer la proposta —data, format, hora d’inici i previsió de final— de la reunió. 

● Donar unes indicacions generals sobre què és un grup de discussió. 

● Generar confiança i tranquil·litat garantint la confidencialitat de les opinions i 

l’anonimat en la recerca posterior. 

 

 

 



 

 

 

● Evitar entrar en discussió i donar pistes sobre el guió —alguns participants solen 

demanar-lo per preparar el debat. L’espontaneïtat, els coneixements solidificats per 

l’experiència i la formació són de gran valor i la base que tenim per al diàleg. 

 

8.2 Espais 

En el cas que la sessió s’hagi de celebrar de manera telemàtica, és necessari garantir la 

connectivitat de tots els participants, que puguin accedir a les eines de sol·licitud de paraula, 

gaudeixin d’una bona imatge i d’un so clar i sense interferències al llarg de tota la sessió. 

En el cas que la sessió pugui celebrar-se presencialment, és aconsellable complir amb les 

següents recomanacions: 

● Espai còmode i ventilat.  

● Ambient tranquil; evitar interferències. 

● Taula rodona per facilitar la comunicació. 

 

8.3 Presentacions personals i inici de la sessió 

La persona moderadora/conductora: 

1) es presenta i clarifica la finalitat i els objectius del grup de discussió i del projecte de 

recerca. 

2) obre el torn de presentacions de tots els participants. 

Entre tots: 

3) es llegeix col·lectivament el guió de la sessió que s’haurà repartit entre tots els 

participants i on es destaca la importància de totes les opinions i la seva legitimitat. 

La persona moderadora/conductora: 

4) obre un torn d’intervenció per a resoldre dubtes. 

5) adverteix de l’enregistrament de la sessió. 

 

8.4 Inici del debat 

Aquest és un moment especialment crític. Cal trencar el gel, llegir col·lectivament 

l’estructura del guió als components del grup no assegura una arrencada immediata de la 

discussió. Cal disposar d’un bon esquer susceptible de provocar el debat. 

 

 

 



 

 

 

Cada persona conductora/moderadora pot optar per llegir totes les preguntes que tenim pel 

debat, o pot anar formulant-les una a una, pot convidar directament a la participació a un 

membre determinat o esperar la iniciativa personal. Pot compartir totes o algunes de les 

“preguntes indagadores” o reservar-les per a un moment posterior.  

Pot seguir formulacions obertes o pot conduir el debat de manera que les “preguntes 

indagadores” estiguin relacionades amb cadascuna de les 5 preguntes inicials, les que 

apareixen al guió de la presentació de les sessions de discussió. 

Caldrà provocar interaccions entre els diferents membres del debat, defugint aportacions 

unidireccionals. 

  

8.5 Durant el debat 

És necessari trobar les estratègies per mantenir encès el debat i conduir-lo: 

● Introduir les preguntes “indagadores” a propòsit de les 5 preguntes que han estat 

formulades abans o tot just a l’inici de la discussió. 

● Usar la bateria de “preguntes indagadores” que han estat exposades com a 

“reserva” per anar constantment avivant la discussió. Això no vol dir que s’hagin 

d’anar repassant totes, una per una. És només un recurs que pot ser d’utilitat. 

● Adreçar una pregunta a una de les persones participants.  

● Demanar exemples concrets d’allò que s’està tractant.  

 

8.6 Tancament del debat 

Com a accions de tancament de la sessió, cal: 

● Proposar la finalització del debat quan s’acosta l’hora prevista per acabar o quan 

s’esvaeix o defalleix el diàleg. 

● Finalitzar la gravació. 

● Agrair la participació de tothom. 

● Avaluar amb els participants del grup el desenvolupament de la sessió: satisfacció, 

aprenentatges, impressions sorgides de la participació. 

● Informar sobre les actuacions posteriors: recull d’opinions i reflexions (transcripció 

literal) per a confeccionar un informe, retorn de l’informe... 

 

 

 

 



 

 

 

9. FITXA DE PARTICIPANT EN UN GRUP DE DISCUSSIÓ 

Cal mantenir un registre confidencial dels participants amb aquells elements que siguin 

significatius en funció dels objectius específics per desenvolupar la recerca científica. 

Les fitxes seran diferents per a cada col·lectiu participant (alumnat, famílies i docents). 
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