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KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

Ar#cle 4. Finalitats 
La Xarxa Khelidôn s’ha creat amb la finalitat que els centres que 
han seguit i culminat el procés de formació/assessorament sobre 
el Programa CA/AC en les tres etapes (Introducció,Generalització 
i Consolidació) puguin conFnuar el contacte entre ells i amb els 
promotors d’aquest programa. 
D’aquesta manera, les persones d’aquests centres adherides a la 
Xarxa podran comparFr les experiències –i podran intercanviar 
els materials que en relació a aquests tres àmbits hagin estat 
elaborats per les persones dels centres adherides a la Xarxa .

Que ès la  Xarxa Khelidôn?

Pero que significa Khelidôn ??
http://cife-ei-caac.com/khelidon/

jdjd
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Programa CA/AC (“Cooperar per Aprendre / Aprendre a 
Cooperar”): Conjunt d’actuacions per ensenyar a aprendre en 
equip.

Projecte PAC (1): Programa Didàctic Inclusiu per atendre a l’aula 
l’alumnat amb necessitats educatives diverses. Una investigació 
avaluativa.
(Referència: SEJ2006-01495/EDUC)

Projecte PAC (2): Estudi de casos sobre el desenvolupament i el 
procés d’assessorament del programa de suports educatius  inclusius 
del Projecte PAC
(Referència: EDU-2010-19140)

Estratègia Ajudar a Ensenyar a Cooperar : Instruments per  
desenvolupar el aprenentatge cooperatiu a les aules i als centres 

Els origens de la   Xarxa Khelidôn?

KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]
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KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

Xarxa Khelidôn desenvolupa el  Programa CAAC
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Un primer grup de 
professors/es del 
centre “tasta” el 

Programa CA/AC tot 
aplicant alguna 

dinàmica de grup i 
algunes estructures 

cooperatives en 
alguna UD.
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al El professor o la 
professora “tasta” el 

Programa CA/AC tot 
aplicant alguna 

dinàmica de grup i 
algunes estructures 

cooperatives en 
alguna UD.

El professor o la 
professora aplica 
d’una forma més 

sistemàtica el 
Programa CA/AC en 

alguna àrea i/o en 
algun grup.

L’aprenentatge 
cooperatiu s’incorpora 
al projecte del centre 
com a tret singular, i 
es crea la Comissió 
de Coordinació de 
l’AC per a vetllar pel 

seu compliment
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1. INTRODUCCIÓ 2. GENERALITZACIÓ 3. CONSOLIDACIÓ

El professor o la 
professora incorpora 

l’AC a la seva 
programació 

(activitats regulars, 
UD, Pla de l’equip...) 
de manera sistemàtica 

i coordinada.

El primer grup aplica 
l’AC d’una forma més 
sistemàtica en alguna 
àrea o grup, i, alhora, 

acompanya a algú 
d’un segon grup de 
professors/es que 

s’inicia en el 
Programa CA/AC

KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

Xarxa Khelidôn Estrategia Ajudar a Ensenyar el  Programa CAAC
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KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

CEIP Cami del Mig de Mataró … un centre Khelidôn

Itinerari i recorregut históric 
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KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

CEIP Cami del Mig de Mataró … un centre Khelidôn

Iun aula de P-5  que treballa en el Programa CAAC 
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KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

CEIP Cami del Mig de Mataró … un centre Khelidôn

Iun aula de 6è  que treballa en el Programa CAAC 
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KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

CEIP Cami del Mig de Mataró … un centre Khelidôn

Iun aula de 6è  que treballa en el Programa CAAC 
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KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

CEIP Cami del Mig de Mataró … un centre Khelidôn

El programa CAAC  al centre
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KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

CEIP Cami del Mig de Mataró … un centre Khelidôn

El programa CAAC  al centre
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KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

Xarxa Khelidôn… nuestras opciones

Khelidôn inicio 



13

KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

Xarxa Khelidôn… Calaixera Aportem i ens Coneixem

Khelidôn inicio 



14

KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

Xarxa Khelidôn… Compartim
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KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

Xarxa Khelidôn … Qui som ? ... Qui podem ser?

Catalunya Illes Balears

Escola Cami del Mig
CRP Valles Oriental
Escola La Granada  
(Penedes)

Esc. Nadal Campaner
IES Sureda
CEP Inca
CEP Palma

IES Arrigorriaga 
(Zaratamo)
Berritxegune Lasarte
Berritxegune Irun

Esc Parque Europa (Z)
CEP Teruel
CEP Alcañiz
Compañía de María (7e

Solsonés
L’Anoia 
Garraf
Girona
Pla de l’Estany

Ø Almansa
Ø Caudete
Ø Divina Providencia 

(Est Esp)
>  La Salle - Andalucia
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KHELIDÔN
XARXA DE CENTRES 
PER A L’APRENENTATGE 
COOPERATIU

Sabíeu que les orenetes (khelidôn, en grec) són ocells 
migratoris que a la tardor volen cap al sud per passar 
l’hivern en països més càlids? Volen formant estols perquè 
d’aquesta manera superen millor la resistència de l’aire 
i aprofiten la força d’elevació de les que volen al davant.

Sabíeu que durant la primavera i l’estiu que passen entre 
nosaltres les orenetes crien dues i fins i tot tres vegades? 
I que les que han nascut primer cooperen amb les orenetes 
adultes a l’hora d’alimentar les orenetes de la segona 
i la tercera niuada?1

 1  Els joves nascuts de la primera posta ajuden els seus pares a alimentar els pollets de la  
segona/ tercera posta, comportament que es coneix com a “cria cooperativa”. 
http://www.orenetes.cat/especie/  [Consulta: 31-05-2013]

Xarxa Khelidôn …
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