
Treball per casos
Què és?: El mètode del treball per casos funciona presentant a l’alumnat la descripció d’una
situació concreta amb finalitats pedagògiques. El cas es proposa a un grup-classe perquè
individualment i/o col·lectivament el sotmetin a un anàlisi. Es cerca que l’alumnat estudi  la
situació, n’acoti els problemes, arribi a conclusions sobre les accions a fer i les faci. La situació es
pot presentar-se mitjançant diversos mètodes: material escrit, foto, video o internet. Generalment
es plantegen problemes amb més d’una solució per estimular anàlisi, diàleg i la comunicació.

Per a què?
 Formar als infants per ser capaços de trobar solucions a problemes adaptades al context.
 Treballar problemes tal i com en la realitat es donen. Aprendre a descriure situacions.
 Aprendre a cercar estratègies de solució. Aplicar les estratègies. Avaluar-ne els resultats.

Avantatges
 Crea contexts d’aprenentatge que faciliten la construcció social del coneixement.
 Afavoreix l’explicitació, el contrast i la reelaboració de les idees i coneixements.
 Reforça la comprensió. Reforça la reflexió i el consens. Millora la retenció de la informació.
 Millora hàbits  socials. Permet discutir i practicar sobre els conceptes utilitzats.
 És un aprenentatge molt significatiu, ja que l’alumnat usa coneixements previs.
 Exercita per a l’anàlisi i la proposta. Facilita la generació dels conceptes estudiats.
 Permet el desenvolupament a l’aula de diversos estils d’aprenentatge.
 Permet l’aprenentatge en grup i el treball en equip.
 La resolució de casos i problemes genera coneixements i promou la creativitat.
 Desenvolupa habilitats comunicatives i la capacitat d’explicar, interrogar i de respondre.
 Millora l’ús de llenguatge especialitzat. Permet socialitzar-se, i comprendre als altres.
 Afavoreix la interacció amb altres alumnes. Prepara per la gestió.
 Millora l’autoestima, l’autoconeixement i el coneixement dels altres.
 Afavoreix l’autonomia en l’aprenentatge. Augmenta la motivació de l’alumnat.
 La dinamica d’aula és més motivadora. Facilita la millor assimilació dels coneixements.
 Incrementa la flexibilitat mental de l’alumnat per cerca més d’una solució als problemes. 

INCONVENIENTS
  La formació ha de ser complementada amb treball d'investigació per part de l’alumnat 
 Cal establir controls d'etapa i seguiment a través de les activitats. 
 Les solucions als problemes del cas no es porten generalment a la pràctica.
  Si no es porta a la pràctica s’ha de fer l'aplicació de les conclusions a situacions reals.
  Cal ensinistrar l’alumnat a fer un procés de reflexió, de propostes i de defensa en públic.
 Cal disposar de prou temps per a desenvolupar aquesta cultura.
 Les aules no solen estar preparades per al treball de grups.
 Requereix una preparació acurada i encertada del material a oferir.
 Cal certa habilitat en la dinamització dels grups.

Com es fa?
• Cal precisar la finalitat que es persegueix, els objectius, l'avaluació, clarament als infants.
• Cal preparar el material, redactar el cas, i incloure documentació diversa: gràfics i altres.
• La situació presentada ha de ser real, o bé possible, lògica i admissible.
• És convenient centrar-se en una sola qüestió o problema i presentar una sola situació.
• S’han de presentar els fets claus i centrals per a la comprensió del cas. 
• Cal donar cos als personatges (estatus, expectatives, motivacions..) i el context.
• La redacció ha de ser senzilla, fluida, clara, amb estil periodístic i narratiu; en passat.
• Ha de ser tot adaptat als coneixements, interessos i habilitats cognitives de l’alumnat.
• Elaborar les preguntes és un aspecte clau, què està passant? Quin és el problema? 
• Cal obligar l’alumnat a una reflexió intel·ligent sobre els problemes que planteja el cas.
• Cal guiar en l’aplicació dels coneixements que posseeixen i l'ús de la informació.



Pas a pas: la preparació.
1. Organitzar grups de 3 a 5 alumnes. Lectura del cas i anàlisi personal.
2. Discutir el cas. Contrastar impressions i reforçar o redefinir les postures personals.
3. Examinar les qüestions plantejades. Debatre sobre les possibles respostes.
4. Recerca d'informació suplementària. Redacció d’unes notes de suport per a la discussió.
5. Elaboració d’un diagnòstic i una hipòtesi.
6. Elaboració d'un pla d’acció per defendre la hipòtesi davant d’una audiència crítica.

Pas a pas: la feina
Discussió amb tota la classe:
1. Presentació de la hipòtesi a la classe. Debat general conduït pel professorat.
2. Anàlisi del cas conjuntament, tota la classe. Adopció d’una solució per consens.
3. Síntesi general de les aportacions realitzades. Comunicació: escrit, internet...

Variants: 

• GRUPS IDÈNTICS. Es formen els grups, el professorat presenta el cas i el plans de treball.
Cada grup analitza el cas, fa un inventari de problemes i planteja solucions. Després hi ha una
posada en comú i un debat.

• INTERVALS DE SÍNTESI. L’alumnat disposa d’un itinerari ben definit de tasques; els grups
treballen una de les fases i una vegada acabada s’exposen les conclusions. El professorat fa una
síntesi i es passa a la fase següent.

• TALLERS COMPLEMENTARIS. Es planteja el cas, els grups analitzen els diversos aspectes,
es fa una posada en comú per a inventariar les qüestions que cal analitzar. Es reagrupa l’alumnat
segons interessos. Cada grup estudiarà un aspecte en profunditat.

Diferents nivells d’estructuració del cas:

• OBERT. L’alumnat només rep una informació general. Cada grup disposa d’un temps
determinat per a elaborar una llista de les informacions complementàries que necessita. Cada
grup treballa amb el material rebut i en una posada en comú final es confronten els resultats
segons la informació rebuda i utilitzada.

• ICEBERG. Es dóna poca informació i cal deduir-la o buscar la informació addicional.

• EN SÈRIE. La informació es va proporcionant gradualment, per exemple amb el seguiment
d’una situació a la premsa.

Diferents temàtiques:

• DE VALORS. Per a comprendre la diversa valoració que cadascú té de persones o
esdeveniments. Aquests casos ajuden a sensibilitzar les persones participants en aquest tema.

• SOLUCIÓ RAONADA. El grup compta amb les dades del cas i haurà de concentrar el seu
esforç a conciliar les solucions diverses. Es pretén que el grup trobi la solució més raonable.

• TEMÀTIC. Es tracta de la fórmula més lliure al concepte estricte de cas. Es planteja una
història, però no interessa tant la història sinó el tema sobre el qual versa aquesta història. No
interessa tant que el grup busque solucions concretes a la situació plantejada sinó simplement
dialogar sobre un contingut específic.

EXEMPLE: En una excavació romana s'ha trobat un tresoret de monedes, molt ben amagat. Una
quantitat petita, però no desdenyable. De quí eren?. Perquè estàven amagades?.
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