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1. Introducció

Com a Mestre d’Educació Física sempre he considerat que l’ús adequat dels
continguts referents a l’àmbit de l’educació física, els quals es caracteritzen, entre altres
coses, per ser lúdics i atractius, tenir un caràcter vivencial, promoure entorns en què
s’estableixen múltiples interaccions i relacions i al seu torn, sense voler-ho, propiciar un
nombre important de situacions conflictives generant importants conseqüències morals
(Durán Gónzalez et al., 2006); poden suposar poderosos instruments per tal de generar
un context que aporti diferents aprenentatges i beneficis per al desenvolupament integral
dels educands en tots els àmbits i ens permeti com a mestres, promoure l’ensenyament i
l’aprenentatge, de diferents valors i habilitats socials relacionades amb la convivència, el
companyerisme, la solidaritat o el treball en equip, totes elles necessàries per tal
d’esdevenir un membre més de la societat actual en la que vivim (McHugh. 1995).
Fa anys que practico esport i que treballo en l’àmbit de l’ensenyament i
l’aprenentatge de l’educació física, i al llarg dels anys m’he anat adonat que moltes
vegades, tot i que se suposa que aquests valors i habilitats socials són presents de forma
directa i indirecta en la majoria de pràctiques esportives, en realitat sovint costa
d’identificar-les. La pràctica de l’esport i de l’educació física sovint s’acaba adaptant a
l’estructura jeràrquica i reproductora que conforma el model de la societat actual i enlloc
de transmetre valors solidaris i de companyerisme, i d’ajudar a desenvolupar aquelles
habilitats que són necessàries per a la convivència amb la resta de la societat, respon a
valors a-morals derivats de la competitivitat, l’individualisme o la violència.
Tothom té la certesa i consciència de l’existència de molts esports i pràctiques
d’educació física basades en la collaboració i la cooperació, o la gran presència i
importància en la nostra societat dels esports collectius o d’equip. Sense anar més lluny,
a les escoles es programen moltes activitats d’aprenentatge a través de jocs que
demanen aquest tipus d’interacció per contra, aquestes pràctiques moltes vegades no
desemboquen en conductes adequades que s’adaptin pròpiament als conceptes de
cooperació i collaboració, i als valors que se suposa que haurien de promoure.
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Heinemann (2001) explica que l’activitat física i la pràctica esportiva no treballen
per si soles i que, per tant, es configuren com a un instrument neutre el qual pot tenir un
ampli potencial educatiu però sempre tenint en compte la manera de promoure’n la seva
utilització. Així, les meves concepcions em fan creure que l’Educació física i l’esport,
poden esdevenir una gran eina i un instrument potencial per tal d’ensenyar a treballar en
equip i ensenyar i aprendre aquests valors i les actituds pròpies d’una societat
democràtica i justa, així com les habilitats socials requerides per conviure-hi, aspectes que
considero com a molt necessaris per a que aquesta avanci i es transformi. És per això que
he arribat a la conclusió que o no s’utilitzen les estructures d’ensenyament-aprenentatge
adequades, o que si s’utilitzen, aquestes no s’utilitzen com és degut.

Ara ja fa aproximadament més d’un any i mig que vaig finalitzar els estudis de
Mestre d’Educació física. Cursant-los vaig descobrir i aprendre vàries i diferents
mecanismes d’ensenyament i aprenentatge útils per tal d’oferir una resposta educativa
eficaç que em permetés adaptar-me a les diferents necessitats, capacitats i interessos
dels alumnes. De totes elles, hi va haver una manera de fer que, especialment, em va
cridar l’atenció: els processos d’ensenyament aprenentatge fonamentats en l’aprenentatge
cooperatiu.

El que més em va meravellar és que es tracta d’una manera de treballar amb els
aprenents, que no només serveix per a promoure que els nens i nenes aprenguin els
continguts pròpiament escolars o curriculars, sinó que també s’erigeix com a una eina
potent que permet i ajuda als educands a aprendre i desenvolupar els valors i les habilitats
pròpies del treball en equip, aspecte que suposa un gran benefici si tenim en compte que
promou que els educands aprenguin una sèrie de valors, habilitats socials i competències
bàsiques relacionades amb la comunicació; el respecte pels altres i per les normes; a
aprendre a relacionar-se i a conviure amb els altres; a mostrar interès i saber esforçar-se;
a oferir ajuda i a ser solidaris; a ser altruistes; a saber consensuar i prendre decisions de
forma conjunta... (Pujolàs, 2008).

Les meves experiències i idees em fan creure que promoure l’aprenentatge dels
continguts propis de l’Educació física a través d’una estructura basada en l’aprenentatge
cooperatiu, tenint en compte la sinèrgia d’elements positius que en pot resultar, podria ser
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una bona manera d’ajudar als nens i nenes a millorar en l’aprenentatge i el
desenvolupament dels valors i les habilitats socials dels quals he anat parlant al llarg
d’aquesta introducció.

En aquest sentit, partint de la meva tasca laboral com a educador i tallerista
d’educació física a la xarxa de Centres Oberts de la ciutat de Manresa, i dins del context
del Màster interuniversitari en Educació Inclusiva i d’aquest Treball Final de Màster, fa uns
mesos se’m va presentar l’ocasió de realitzar la present recerca en un dels centres oberts
de la xarxa, “el Xalesta”, amb la conseqüent oportunitat per tal d’investigar si la
implementació d’una intervenció fonamentada en el treball cooperatiu amb els nens i
nenes del centre en l’àmbit de l’educació física, podria permetre -en algun grau- tant a
nivell individual com collectiu, millorar el seu desenvolupament i aprenentatge de valors,
actituds i habilitats socials més solidaries, democràtiques i justes, així com en relació a la
forma d’interaccionar amb els altres, les relacions interpersonals i la cohesió grupal,
aspectes sobre els quals presentaven certes necessitats.

El principal objectiu que mou la realització d’aquesta recerca rau en explorar si en
un context educatiu no formal com el que caracteritza als centres oberts en què els
educands que en formen part presenten certes dificultats i necessitats educatives en
relació a l’aprenentatge i adquisició de valors i habilitats socials, així com pel que fa a
l’establiment de relacions interpersonals i la convivència amb iguals, el fet d’aprendre a
treballar de forma cooperativa pot ajudar-los en algun grau a millorar l’aprenentatge i el
desenvolupament d’aquests valors i habilitats socials, els quals d’altra banda resulten
aprenentatges completament necessaris per tal de formar part de la societat on conviuen,
més enllà del centre obert i del grup concret que el composa.

Per tal de dur a terme aquesta recerca s’ha partit de la implementació d’una
intervenció pedagògica que proposa una sèrie d’activitats cooperatives estructurades a
través de continguts referents a l’àmbit de l’educació física, amb l’objectiu de promoure els
contextos adequats per a poder realitzar la recerca plantejada, i amb la finalitat d’oferir als
educands la possibilitat d’aconseguir una millora progressiva en el treball cooperatiu que
posi de manifest que s’estan aprenent els continguts actitudinals i les capacitats que hi
estan associades que s’han esmentat anteriorment. En aquest sentit, com a altre objectiu,
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es pretén ajudar a que els nens i nenes del centre obert millorin la cohesió grupal i que, en
conseqüència, també desenvolupin aquelles competències bàsiques davant les quals
presenten algunes debilitats.

Com a d’altres objectius associats a aquest objectiu principal ens proposem
escoltar les opinions i sensacions dels nens i nenes que formen part del grup per tal
d’entendre com se senten i com creuen que el treball cooperatiu els ajuda, si és que ho fa,
en el seu desenvolupament personal i en el del grup.

Així mateix, pretenem escoltar les impressions de les educadores per tal de
conèixer com valoren el treball cooperatiu en l’educació física i el seu possible efecte en
els infants i en el grup en general, amb la finalitat de que l’aplicació de la intervenció
plantejada serveixi per encetar un cert treball de reflexió per part de les educadores que
els permeti valorar com treballar de forma cooperativa pot contribuir a millorar el
desenvolupament de valors i habilitats socials positives, i a un millora de les relacions
interpersonals i la cohesió del grup concret.

Per tal d’assolir els objectius plantejats, el treball està compost per diferents
capítols o apartats, un primer gran apartat, el punt dos, el conforma el marc teòric que
recolza la recerca realitzada, i que ens introdueix a aquells conceptes i idees clau que
resulten necessàries i imprescindibles per tal de situar-nos dins del context del treball,
tanmateix per tal d’entendre i donar sentit a la feina d’investigació realitzada. Aquest marc
teòric està estructurat en tres grans subapartats que giren entorn a uns conceptes clau
determinats i ens introdueixen a d’altres conceptes que s’hi entrellacen o hi mantenen una
estreta relació. Així mateix, tots tres marcs conceptuals mantenen un estret vincle entre si
que resulta necessari per tal d’introduir-nos en l’essència dels continguts que tracta la
recerca realitzada. D’aquesta manera trobem una primera part que ens introdueix al marc
de “l’Educació Inclusiva” i del que considerem com a “Centre Obert”; una segona part que
ens apropa a la idea clau de “l’Educació física com a eina per a l’ensenyament i
l’aprenentatge de valors, actituds i normes”; i una tercera part que ens introdueix al
concepte “d’Aprenentatge cooperatiu”, així com a alguns dels conceptes claus que s’hi
entrellacen com els de “Cohesió grupal” o “Clima d’aula”.
Un segon gran apartat, el punt tres, en què s’hi desenvolupa l’explicació del disseny
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de l’estudi empíric realitzat. S’hi exposen els objectius i les preguntes que mouen la
recerca realitzada; es fa referència a la metodologia emprada per tal d’abordar els
objectius i les preguntes de recerca plantejades; es descriu la situació objecte
d’intervenció; s’expliquen els elements que conformen el context de la investigació; es fa
una descripció de la proposta pedagògica emprada per donar resposta a la problemàtica
plantejada a través dels objectius i preguntes de recerca d’aquesta investigació, i s’exposa
finalment, el procediment de recollida i enregistrament de les dades així com els
processos que s’han seguit per a fer-ne l’anàlisi.
Un tercer apartat, el punt quatre, on es presenten els resultats extrets a partir de
l’anàlisi de les dades recollides.
Un quart apartat, el punt cinc, on es reprenen les preguntes de recerca i s’intenten
contestar a partir dels resultats obtinguts. Es presenten també finalment, algunes de les
limitacions del treball que hem pogut observar i algunes propostes sobre com continuar la
recerca.
S’acaba el treball amb una reflexió del que ha suposat la realització d’aquest treball en
relació al meu propi procés d’aprenentatge.
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2. Marc teòric.
El següent apartat es conforma com el marc teòric que recolza la recerca
realitzada a través d'aquest Treball Final de Màster. A través de la revisió de
diferents fonts bibliogràfiques es pretén exposar aquells conceptes i idees clau
que resulten necessàries i imprescindibles per tal de situar-nos dins del context
del treball i per tal d’entendre i donar sentit a la feina d’investigació realitzada.
El marc teòric elaborat, està dissenyat amb una estructura que el divideix
en tres parts diferents. Cadascuna d'aquestes gira entorn a uns conceptes clau
determinats i ens introdueix a d'altres conceptes que s'hi entrellacen o hi
mantenen una estreta relació. Així mateix, totes tres parts mantenen un estret
vincle entre si que resulta completament necessari per tal de donar sentit a la
resta de la feina realitzada. Es faria difícil d'entendre el treball sense alguns
dels conceptes que engloben les diferents parts d'aquest marc teòric cal incidir
doncs, en què cadascuna de les parts i dels continguts que aquestes contenen,
tenen un mateix pes pel que fa al conjunt de coneixements teòrics que
fonamenten el treball i que, per tant, tots ells són necessaris per poder-lo
comprendre. En aquest sentit, els diversos conceptes teòrics i idees que
fonamenten aquest marc teòric, estan seleccionats i estructurats amb la
intenció de conduir i introduir al lector en el nucli teòric i conceptual que dóna
sentit a la feina realitzada.
D'aquesta manera, trobem una primera part en la que s'introdueix el
concepte d' “Educació Inclusiva”, i de “Centre Obert”, i com des d’aquest
tipus de centres es pot treballar a través d'aquest plantejament educatiu
inclusiu i promoure'n tots aquells avantatges que se’n deriven. La segona part,
ens apropa a la idea clau de “L'Educació física com a eina per
l'ensenyament i l’aprenentatge de valors, actituds i normes”. Per acabar, la
tercera part introdueix el concepte “d'Aprenentatge cooperatiu” i s'hi
entrellacen altres conceptes com els de “Cohesió grupal” o “Clima d’aula”.
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2.1.

Dins del marc de l’Educació inclusiva.

La societat actual és una societat moguda pels interessos econòmics on
les empreses han limitat el poder del govern i les forces polítiques, i on cada
cop s’està mercantilitzant més l’educació, convertint-se en un element
categoritzador i reproductor de les jerarquies i desigualtats existents en
aquesta. La societat del benestar on vivim és una societat amb una població
fragmentada, tant a nivell cultural com social; amb uns valors humans i solidaris
completament corromputs; i on sobretot es contemplen les diferències entre els
diferents individus i collectius sense cap mena d’acceptació ni respecte;
diferències les quals acaben suposant desigualtats, determinant un estatus
social, i provocant el sorgiment de barreres per a determinats collectius i
privilegis per d’altres. Les desigualtats i l’exclusió social s’han acabat
normalitzant dins la nostra societat, privant a determinades persones del seus
drets com a ciutadans -un d’ells l’educació-, i d’exercir una participació activa
dins d‘aquesta; tanmateix, privant-les de gaudir d’una vida de qualitat i
benestar, i conduint-les a “quedar fora de la societat” i “a viure per sota dels
nivells de dignitat i igualtat als que tots tenim dret” (Blanco, 2008, p. 5).

Això mateix passa en l'àmbit de l'educació. Malgrat que els diferents
decrets i les diferents legislacions educatives que s'han elaborat al llarg dels
últims 30 anys, denoten una evolució que ha generat que aquests contemplin
aspectes com l'atenció a la diversitat, oferir una resposta educativa que
garanteixi les mateixes oportunitats per a tots els alumnes, o la valoració de les
diferències individuals com a un element enriquidor del context educatiu,
podem adonar-nos de que la realitat és que en ocasions les institucions
educatives on assisteixen els infants d’aquesta societat s’erigeixen com una
eina que gairebé no contempla les diferències individuals ni l’atenció a la
diversitat. En aquest sentit, en general podem incidir en què aquestes s'han
anat

caracteritzant

per

un

plantejament

en

gran

part

homogeni

i

uniformatitzador. Així doncs, tot i que des dels anys 80 s’ha anat millorant
aquest aspecte amb el sorgiment de noves idees i nous plantejaments, el
sistema existent encara ajuda a reproduir les desigualtats socials, i a través
dels seus processos i de la seva estructura i organització, ja des de l’exclusió
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que es practica dins la pròpia escola, ajuda a reproduir diferents formes
d’exclusió social.

Amb tot això, s'entén que per tal de transformar la societat on vivim, per
tal de que aquesta sigui cada cop més inclusiva i equitativa, cal transformar el
sistema educatiu actual per un que arremeti un plantejament també més
decididament inclusiu i proporcioni realment les mateixes oportunitats per a tots
els seus alumnes a l’hora de formar-los i ajudar-los a accedir a la societat amb
els mateixos drets i deures que les altres persones. Blanco (2008) apunta a que
és necessari “el desenvolupament d’escoles o contextos educatius que acullin
a totes les persones de la societat, independentment de la seva procedència
cultural o característiques individuals, i que donin resposta a la diversitat de les
seves necessitats d’aprenentatge” (p. 5). Si volem canviar la societat en què
vivim, encara que no com a única font d’impacte, avançar cap un plantejament
inclusiu des de l’escola i des de l’educació, pot suposar una porta important per
a promoure una societat més inclusiva i palliar els processos d’exclusió social.

Així doncs, en relació al concepte “Educació Inclusiva”, podem entendre
que aquest és un terme confús, el qual s’ha interpretat de moltes maneres
diferents i des de diferents perspectives que han resultat errònies. Moltes
vegades s’ha confós amb polítiques i pràctiques educatives d’inserció o
d’integració cap aquell alumnat més vulnerable. S’ha parlat d’atenció a la
diversitat considerant només com a diversitat a aquells alumnes que presenten
certs trastorns de desenvolupament i/o de comportament greus i permanents,
tractant-los moltes vegades des d’un sistema alternatiu a l’ordinari. Aquestes
pràctiques integrades en un sistema educatiu reproductor, lluny de poder-se
considerar realment com a inclusives, no han donat la resposta adequada a les
necessitats d’aquests alumnes, que han acabat sent etiquetats i privats de les
mateixes oportunitats que els altres per no saber-se adaptar al sistema, i
portats a una situació d’exclusió escolar i social, a causa de les seves
diferències. D’altra banda, també s’ha parlat de l’Educació inclusiva com a una
nova educació especial o pràctica educativa compensatòria (Echeita, 2008).
Aquestes pràctiques, les quals tampoc podem considerar com a inclusives,
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també han suposat grans desavantatges per als alumnes als quals es volia
atendre. Veient això, resulta molt important i necessari entendre de que es
parla quan es parla d’Educació inclusiva.

Quan parlem d’Educació inclusiva hem d’entendre que estem parlant
d’una educació que té com a punt de partida l’heterogeneïtat i l’atenció a tota la
diversitat d’alumnat dins d’un mateix sistema educatiu, tanmateix dins d’una
mateixa escola i dins d’una mateixa aula. Parlem d’una pràctica educativa que
atén d’inici a tots els alumnes siguin quines siguin les seves característiques
individual i les seves condicions culturals i socials, oferint una resposta
educativa eficaç amb capacitat per adaptar-se a aquesta diversitat de l’alumnat.
Parlem d’una educació que té en compte les motivacions, les experiències, els
coneixements, les emocions i les diferents capacitats dels seus alumnes.
Parlem d’una educació que proposa una mateixa proposta pedagògica
diversificada i amb un disseny universal per tal d’atendre el major de bé
possible, tota la diversitat d’alumnat, sense fer discriminacions ni excepcions, i
que garanteix igualtat d’oportunitats, cohesió social i l’assoliment de la màxima
excellència de les capacitats i dels aprenentatges. Parlem d’unes institucions
que promouen una educació equitativa i de qualitat, atenent a tot l’alumnat i
molt especialment, a aquell més vulnerable, i que es preocupa d’identificar i
trencar aquelles barreres que ho impedeixen.

Quan parlem d’Educació Inclusiva -parafrasejant Stainback (2001)- cal
que contemplem que estem parlant d’un plantejament que promou un procés
educatiu en què tots els infants i persones, sense diferenciar capacitats, races,
cultures, situacions socials o qualsevol altre tipus de diferència, hi tenen
cabuda, i que ofereix als educands l’oportunitat de desenvolupar-se i
d’aprendre participant conjuntament dins d’una mateixa aula o espai educatiu, i
aprenent dels seus companys –els dels altres i amb els altres-.
Es tracta doncs, d’un procés educatiu que vol promoure sobretot que,
malgrat els educands que en siguin partícips presentin moltes característiques
que els diferenciïn entre si, aquests puguin aprendre tots junts a través de
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l’activitat conjunta, amb les mateixes oportunitats de participació i sense ser
exclosos, ja sigui d’un sistema educatiu, d’una institució escolar o d’una aula.
L’Educació Inclusiva, i el fet que diferents educands puguin aprendre tots
junts dins d’un mateix context o entorn educatiu, respon a un plantejament en el
que es considera que tots els alumnes tenen dret a una educació des de les
mateixes oportunitats que els altres i per accedir a la societat amb plena
normalitat, sent una qüestió de justícia; que aquesta és una qüestió necessària
per tal que tothom aprengui a conviure, a valorar, a aprendre i a treballar amb
els altres. I que es tracta d’una qüestió possible, ja que ens permet avançar cap
a una educació on es valora i es gestiona la diversitat de l’alumnat com a un
punt a favor per a l’aprenentatge i desenvolupament dels nostres alumnes.
En aquest sentit, per poder dur a terme aquest plantejament cal que
partim d’un model social i d'una educació que també siguin inclusives, és a dir
que en lloc de partir d’un sistema educatiu, una escola i unes aules selectives i
diferenciades en funció de les característiques de l’alumnat, passem a apostar
per un sistema educatiu, una escola i unes aules inclusives, en què s’atengui a
tota la diversitat d’alumnat, i en les que aquesta diversitat pugui ser-hi sempre
present, pugui participar equitativament, i pugui progressar i desenvolupar el
màxim de les seves capacitats. Un sistema educatiu, una escola i unes aules
que responguin a la heterogeneïtat i que responguin a la distribució normal de
la població de la nostra societat, suposant un medi eficaç per transmetre uns
valors democràtics i justos, i combatre les discriminacions i la exclusió de
l’alumnat i les persones.
La UNESCO (2005), ens parla de que aquesta resposta va lligada a la
presència, participació i progrés de tots els alumnes, fent especial èmfasi en
aquells que, per diferents raons, estan exclosos o en risc d'exclusió, suposantne un impuls fonamental per avançar en el que podríem denominar l’“Educació
per a tots”. Aquest concepte porta implícit el concepte d'inclusió, i si ambdós
comparteixen l'objectiu d'assegurar l'accés a l'educació, la inclusió implica
l'accés a una educació de qualitat sense cap tipus de discriminació, ja sigui
dins o fora del sistema escolar, cosa que exigeix una transformació profunda
dels sistemes educatius. El plantejament inclusiu ha d'ésser un principi
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orientador de les polítiques socials i educatives, amb la finalitat que l'educació
sigui realment per a tots i no només per a una majoria, i ajudi a trencar amb
aquelles exclusions que sofreixen alguns alumnes.
S'entén doncs per presència, l'accés i la permanència a l'escola o
qualsevol altre modalitat educativa no formal. La participació significa que el
currículum i les diverses activitats educatives vagin encaminades a donar una
resposta que contempli les necessitats de tots els educands, i que considerin la
seva opinió pel que fa a les decisions que afecten a la seva vida i el
funcionament del context educatiu. Pel que fa al progrés, aquest concepte fa
referència a la necessitat de que tot educand adquireixi, en la mesura de les
seves possibilitats, els aprenentatges establerts pel currículum educatiu,
necessaris per al seu desenvolupament personal i social. Així, la vertadera
inclusió va més enllà de l'accés, és a dir, implica el màxim aprenentatge i
desenvolupament de cada persona. (UNESCO, 2005)
En aquest sentit, Ainscow (2005), coincidint amb els plantejaments de la
UNESCO, també ens parla de quatre elements que cal tenir en consideració a
l'hora d'avançar cap a aquests plantejament:

− Primerament, entendre la inclusió com un procés. És a dir, que la
inclusió s'ha de comprendre com “una búsqueda interminable de
mejores formas de responder a la diversidad” entenent que significa
aprendre a conviure amb les diferències, visualitzant-les de forma més
positiva i com a un estímul per a fomentar l'aprenentatge dels infants i
els adults.
− Que la inclusió es preocupa de la identificació i eliminació de
barreres, entenent que des d'aquest plantejament es pretén millorar les
polítiques i les pràctiques educatives, i resoldre aquells problemes que
les caracteritzen i suposen un entrebanc per a una educació per a tots.
− Que la inclusió vol promoure la presència, la participació i el
progrés dels educands.
− Finalment, que la inclusió implica posar especialment èmfasi en
aquells grups d'alumnes els quals poden trobar-se en risc
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d'exclusió o de ser marginats tanmateix, de tenir poc marge de
progrés, amb la responsabilitat moral de garantir-los una major cura i
que es faci tot allò necessari, actuant i adoptant les mesures
corresponents, per tal que s'asseguri aquesta presència, participació i el
progrés dins del sistema educatiu.

Entenem doncs, que un context educatiu inclusiu és aquell que acull i
dóna una resposta educativa eficaç a tots els educands que hi acudeixen,
independentment de les seves diferències i oferint-los una resposta educativa
eficaç que s'adapti a les característiques i necessitats de cadascun d'ells,
resultant-ne així un context educatiu en el que poden aprendre junts per
diferents que siguin i segurament de maneres també diferents.
Per tal de promoure aquest model de context educatiu, cal que canviem
la manera de treballar dins d’aquests. I és que una de les maneres que es
proposa per aprendre junts, en un mateix espai alumnes o aprenents diferents,
és introduint-hi una estructura d’activitat d’aula basada en l’aprenentatge
cooperatiu (Pujolàs, 2008).
Així doncs, ens podem adonar que l’Educació inclusiva és una educació
on tots els aprenents hi tenen cabuda amb les mateixes atencions, drets i
oportunitats; que promou una educació que busca la qualitat i el màxim
rendiment dels seus aprenents; i que s’erigeix com a un gran element
vertebrador i d’esperança per tal d’avançar en la transformació de la societat on
vivim, i formar una societat més cohesionada, més democràtica i més justa que
trenqui amb l’exclusió, la discriminació i la desigualtat, és a dir, una societat
més equitativa. S’ha de reconèixer però, que aquest canvi de sistema i
plantejament educatiu, com el propi canvi social, és un procés difícil, llarg i lent,
tot i que no pas impossible.

Segons Tharp, Estrada, Dalton i Yamauchi (2002) per a que les escoles
siguin equitatives amb tots els alumnes, és a dir, els eduquin adequadament i
els incloguin en les oportunitats i els debats educatius, cal que es construeixi
“alguna forma compartida de valores y reglas de relaciones y procesos, alguna
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comunidad reconciliada de comprensión común”, sobre tot com senyalen els
autors, quan més “escurridiza” és aquesta comunitat (p. 24).

2.1.1.

El Centre Obert: un espai humà, plural i divers.

Eliezer Rosinach (2005) defineix un Centre Obert com a “un espacio
educativo dirigido a niños y/o adolescentes que conviven en su domicilio con su
familia. Por tanto, generalmente se trata de un tipo de intervención preventiva.
En estos momentos, en el contexto de nuestro país, en un centro abierto
acuden niños y niñas de diferentes países, orígenes y clases sociales. Este
hecho lleva a desarrollar estrategias educativas de interculturalidad y de
aceptación de la diversidad.”
Aquesta resulta una definició força clara i entenedora del que representa
un Centre Obert però es podria anar una mica més enllà en la reflexió
conceptual.
Des del web de la Generalitat de Catalunya, es defineix un Centre Obert
com a un “servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dóna suport,
estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la
socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les
deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball
individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat”, amb
l'objectiu de “proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc afavorint
el

seu

desenvolupament

personal

i

integració

social

i

l'adquisició

d'aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i
compensant dèficits socioeducatius”.
Des d'aquests punts de vista doncs, podem entendre que un Centre
Obert és un espai que realitza un servei d’acció socioeducativa que prioritza
l’atenció d'aquells infants i adolescents que presenten un alt risc d’exclusió i
una desestructuració familiar i social destacada. Perquè un centre sigui
considerat Centre Obert ha de reunir les següents característiques (Rosinach,
2005):
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− Periodicitat diària, oferint servei diàriament
− Disposar d’un equip educatiu estable
− Que els infants i les seves famílies, tinguin necessitat d'intervenció
socioeducativa
− Que existeixi un compromís d’assistència diària per part dels usuaris
− Que hi hagi una oferta d'intervenció educativa integral.

Els Centres Oberts contemplen la detecció i prevenció, i la normalització
i inclusió d'aquests infants i adolescents a través d’un treball intern des del
propi centre i partint del treball en xarxa a través de la collaboració i
coordinació amb els altres agents socials i educatius que intervenen en la vida
d’aquests (escola, assistència social, serveis sanitaris, etc.). Així, els centres
amb el seu servei ofereixen:
− Seguiment socioeducatiu del nen.
− Suport a la família.
− Evitar i/o millorar situacions potencials de risc
− Potenciar el desenvolupament personal i la socialització.
− Compensació de dèficits socioeducatius.
Els Centres Oberts formen part de les xarxes de serveis socials de les
administracions i neixen principalment per donar resposta a dues necessitats
fonamentals (Moreno, 2005):
− Evitar internaments en la infància que presenta problemes sociofamiliars
greus, pel risc negatiu que comporta el desarrelament del barri i la
ruptura amb els vincles positius dels infants.
− Respondre als problemes emergents de molts barris de les ciutats:
absentisme escolar, rebuig a la institució escolar, inici al consum de
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drogues, actes asocials... Els Centres Oberts es converteixen en una
alternativa a l'escola i als centres de lleure per a la infància i la joventut
que, per les seves característiques, no s'adapten o són rebutjats per
aquests.
D'altra banda, Moreno (2005) explica que les característiques d'aquests
centres són diverses i existeixen pràcticament tantes realitats com centres, ja
que la situació de cada context és molt diferent a la dels demés, i també perquè
els diferents professionals que hi treballen impregnen el seu estil propi als
centres.
A nivell d’intervenció i organització, aquests conformen la seva acció
socioeducativa a través d’una organització i planificació basada en la
programació de diferents activitats i tallers socioeducatius. Aquests acostumen
a presentar un conjunt d'activitats que es denominen com a “estàndard” és a
dir, un temps per a realitzar deures d'escola, estones per jugar, estones per
realitzar esport, etc. i d'altres activitats i tallers encaminats a donar resposta a
les necessitats que presenten els usuaris que acudeixen al centre o al grup que
aquests conformen.
L'atenció s'acostuma a realitzar diàriament en horari extraescolar de
tarda en dies laborals de dilluns a divendres, tot i que moltes vegades també es
realitzen certes activitats durant els caps de setmana. La ràtio d’infants per
centre és d’uns 20 infants, 10 infants per educador, els quals presenten grans
diferències a nivell social, educatiu, cultural, etc. i conformen una gran
diversitat.
Respecte al personal que treballa als centres, podem dir que hi treballen
educadors socials, monitors i animadors socioculturals. La famílies també
prenen un paper important en les activitats dels centres.
El treball que realitzen els equips que formen part d'un Centre Obert
deriva del treball en equip i genera intervencions que formen part d'una trama
entrellaçada que no només preveu uns objectius comuns, sinó també un estil
educatiu consensuat i elaborat per les diferents aportacions dels membres de
l'equip de treball.
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Els objectius de treball que es planteja que els infants que acudeixen al
centre assoleixin, van dirigits al treball de les capacitats i necessitats que
aquests presenten, plantejant objectius d’aprenentatge abordables i relacionats
amb la vida quotidiana.
D'altra banda, un altre dels aspectes importants és el clima humà que
s'intenta generar als Centres, ja que una bona tasca afectiva, bones condicions
humanes i un bon ambient, són algunes de les condicions que aporten
seguretat i permeten que educadors i educands, i els mateixos educands entre
ells, puguin establir vincles de confiança i interrelacionar-se.
Com a altre aspecte que s'intenta potenciar a través de la tasca
socioeducativa que es realitza als centres és que els infants que hi acudeixen
adquireixin un sentiment de coresponsabilitat i pertinença al grup. Així s'intenta
potenciar elements com la presa de decisions de forma conjunta per a la
resolució d'aquells problemes que sorgeixen en el dia a dia, l’ajuda mútua i el
treball cooperatiu. En aquest sentit, la intervenció generada i els resultats
d’aquest treball van dirigits entre d’altres raons, a aconseguir millorar aquests
aspectes.
Finalment, i com a últim aspecte important a destacar, l'acció
socioeducativa que es duu a terme als Centres Oberts parteix de la idea d'oferir
atenció a la diversitat, promovent el respecte i el valor per tot allò que és divers;
i parteix d'una acció que contempla el plantejament d'una societat inclusiva,
actuant així amb la intenció d'ajudar als usuaris a trobar el camí per tal de
sentir-se inclosos de forma activa en la societat en la que vivim.
En aquesta direcció, Rosinach (2005) ens parla de que en aquests
moments la nostra societat comparteix espais comuns amb persones
procedents d'altres llocs, d'orígens o costums diferents i que, des dels Centres
Oberts, es pretén incorporar aquesta realitat al clima humà que s'hi vol
aconseguir, entenent que si es vol que els nens i nenes aprenguin a conviure
des de la diversitat, resulta necessari que coneguin nens i nenes diferents a
ells, que es relacionin, que facin coses conjuntament, que es comprenguin i
que, com a conseqüència, es respectin; procés que els enriquirà culturalment i
com a persones.
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A través dels diferents aspectes que caracteritzen un Centre Obert ens
podem adonar de dos aspectes que resulten importants per tal d’entendre la
feina realitzada en aquest treball de recerca:
− Els Centres Oberts actuen d'acord amb el plantejament d'una Educació
Inclusiva és a dir, intenten donar atenció a la diversitat i proporcionar una
resposta educativa eficaç amb la intenció d'ajudar els infants que hi
acudeixen a trobar el camí per tal de sentir-se inclosos de forma activa
en la nostra societat.
− Tot i que el treball que es realitza en aquest Centres és una acció
socioeducativa que deriva i va vinculada completament a l'àmbit de
l'Educació social, la manera com funcionen i es planifiquen les activitats
té una certa semblança a la que es realitza en un context educatiu
escolar.

2.2. L'Educació física com a eina per l'ensenyament-aprenentatge
de valors, actituds i normes.
Són forces els autors que consideren que l'educació física i la pràctica
esportiva poden suposar poderosos instruments i generar un context
extraordinari per a l'educació ètica i l'ensenyament-aprenentatge de valors,
actituds i normes (Carranza i Mora, 2003; Gutiérrez, 2003; Velázquez et al.,
2003). Aquest gran poder es deu a algunes de les característiques que el
diferencien d'altres continguts educatius o fenòmens socials. En aquest sentit,
podem referir a les següents (Durán González et al., 2006):
− Primerament, el seu caràcter lúdic i atractiu per a molts infants i joves.
La pràctica física, l'esport i els jocs, resulten quelcom molt pròxim a la
realitat i als interessos dels alumnes. Per exemple, trobem joves atesos
per diferents Serveis socials, que expliquen, a través de la seva
experiència, com les iniciatives esportives afavoreixen la seva
assistència i la seva participació en aquestes activitats i que, difícilment
respondrien a d'altres tipus de programes especialment dirigits cap a
ells. En aquest cas, aconseguir-ne la seva presència i participació quan
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són joves habitualment desmotivats, resulta de vital importància per
poder iniciar amb ells una major labor socioeducativa.
− En segon lloc, considerar el seu caràcter vivencial i les múltiples
relacions interpersonals que se'n deriven de la seva pràctica, tenint en
compte el gran potencial de cooperació i de superació que suposa
aquesta. En aquestes situacions es posen en joc els àmbits afectius,
emocionals i els sentiments de les persones amb més facilitat que en
d'altres àrees de coneixement. Una bona educació en valors no només
ha d'atendre a la dimensió reflexiva és a dir als discursos i a la
informació, sinó també a les dimensions conductual i afectiva. Trobem
doncs, que pocs àmbits com l'educació física i l'esport ens permeten
treballar alhora aquestes tres dimensions.
− En tercer lloc, per la gran quantitat de situacions conflictives i
conseqüències morals que se’n deriven. L'esport i la pràctica física
ofereixen un camp extraordinari de reflexió moral a través de la pròpia
vivència esportiva dels infants i els joves. Donar-los oportunitats de viure
aquestes experiències els ajudarà a tenir en consideració diferents punts
de vista amb el que els ajudarem a superar actituds egocèntriques i
afavorirem el seu desenvolupament moral.
Tenint en compte tot el que s'ha esmentat anteriorment i sumant-hi el
seu caràcter universal i divers, la seva enorme presència mediàtica i
quotidiana, i els diferents rituals i les filosofies pròpies d'algunes de les seves
activitats i pràctiques, es pot afirmar que l’educació física i la pràctica esportiva
no només poden ser un bon recurs educatiu, sinó que poden proporcionar un
context

especialment

adequat

per

al

desenvolupament

de

qualitats

intellectuals, afectives, emocionals, motrius i morals (Juncà et al., 2005).
McHugh (1995) assenyala que la pràctica de l'educació física, i els
entorns, situacions i interaccions que se'n deriven, aporten diferents
aprenentatges i beneficis per al desenvolupament integral de la persona i per
tal d’adquirir qualitats que ajudin a desenvolupar l'autoestima i l'autoconfiança;
a aprendre a confiar els uns en els altres; a la construcció d'un sentiment de
responsabilitat o al treball en equip; qualitats que la gran majoria de gent
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considera com a valors i habilitats socials i que són necessàries per tal
d'esdevenir un membre més de la societat actual en la que vivim.
Així mateix (Durán González et al., 2006), davant la creixent preocupació
que mostra aquesta societat en referència a diferents problemes socials com
ara la marginació i la discriminació (la intolerància i el poc respecte per allò
divers, el poc respecte per la interculturalitat, el racisme, la xenofòbia, el
sexisme, etc.) la violència, la delinqüència, el consum de drogues, etc., podem
considerar la pràctica de l'educació física i l'esport, tan a nivell d'educació
formal com no formal, com eines educatives molt valuoses per fer front a
aquests fenòmens.
Hem de tenir en compte però, que aquesta eines no treballen per elles
soles. És a dir, l'activitat física i la pràctica esportiva es configuren com a un
instrument neutre (Heinemann, 2001). Aquestes pràctiques poden tenir un
ampli potencial educatiu si es té en compte la manera com s’utilitzen, i regulant
de forma adequada les condicions en què té lloc aquesta pràctica. Amb això, es
vol dir que no n'hi ha prou amb exposar els infants i joves a una simple pràctica
esportiva i a les interaccions pròpies derivades del joc, ja que l'activitat física i
l'esport per si mateixes no són generadores de valors socials, la simple pràctica
esportiva no garanteix la transmissió de valors positius ja que si aquesta no es
realitza en unes determinades condicions també pot fomentar actituds i valors
poc desitjables per al desenvolupament de la persona com l'agressivitat,
l'exclusió, el menysteniment, l'individualisme, la competitivitat insana, etc. Com
a educadors cal que enfoquem la nostra intervenció educativa i esportiva per tal
de que promogui vertaderament una finalitat ètica i moral.
En aquest sentit, Férnandez-Río i González (1999) consideren que cada
vegada hi ha un major convenciment de que, utilitzades convenientment, les
pràctiques físiques poden crear situacions que facilitin el desenvolupament
simultani del cos, la ment, l’autoestima, el sentit moral, les relacions
interpersonals, la autonomia i la responsabilitat de la persona en una atmosfera
de diversió i confiança, permetent així establir relacions entre els participants, i
creant riques i naturals oportunitats educatives.
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Caldrà, doncs, que com a professionals de l'educació per tal de dur a
terme i aplicar la nostra intervenció educativa, utilitzem uns models teòrics
apropiats i ideem programes específics d'intervenció a través del disseny
d'objectius concrets que ens permetin promoure processos d’ensenyament i
aprenentatge encaminats a l’ensenyament de valors i actituds morals i ètiques;
que partim de la utilització d'activitats i estratègies pràctiques que ens ajudin i
ens permetin que aquests siguin operatius; i que recorrem a la utilització de
diferents tècniques d'avaluació que permetin confirmar l'existència d'una millora
davant el procés d'aprenentatge de valors i actituds de l'alumnat un cop
aplicada la nostra intervenció.
Un altre element que resulta important, i al qual ens hi porta tot allò
explicat fins ara, és el compromís de l'educador per tal que la seva intervenció
vagi encaminada cap aquesta direcció. Tal i com hem vist, la pràctica física i
l'esport, resulten un mitjà, un instrument, una eina que l'educador pot utilitzar
per tal d'assolir uns objectius de formació moral. Ara bé, per tal que la pràctica
esportiva contribueixi realment al desenvolupament moral dels alumnes, cal
que el procés d'ensenyament esportiu s'orienti específicament en aquest sentit.
Vist d’aquesta manera, resulta imprescindible que l'educador adopti un
compromís que el porti a orientar la seva intervenció cap a l'ensenyament i
l’aprenentatge de valors, i que persegueixi la millora de la participació
cooperativa, la relació social, la coeducació, etc., sent necessari en ocasions
restar algun temps de classe a d’altres objectius com el desenvolupament
d'habilitats motrius o la condició física.
Ja endinsant-nos una mica més en la feina realitzada a través d’aquest
treball, una de les maneres com els educadors podem promoure el treball i
l’aprenentatge d’uns valors i actituds morals i ètiques, és a través de l’aplicació
d’una estructura d’activitat basada en l’aprenentatge cooperatiu a l’hora de
dissenyar la nostra intervenció educativa, tal i com veurem en el següent
apartat.
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2.3. L’estructura d’activitat cooperativa i l’aprenentatge cooperatiu.
Inicialment, abans de parlar de l’aprenentatge cooperatiu, cal que
entenguem de què estem parlant quan ens referim a l’estructura d’activitat.
Segons Pujolàs (2008), aquest concepte fa referència a “el conjunto de
elementos y operaciones que actúan como ‘fuerzas’ que provocan un
determinado ‘movimiento’, efecto o evolución que regula o condiciona, en una
clase, lo que hacen los alumnos y cómo lo hacen” (p. 121) és a dir, fa
referència a l’estructura que configura i determina, les relacions que
s’estableixen entre els alumnes o educands dins l’aula o en un determinat
context educatiu així com la relació que es produeix entre aquests i el seu
professor/a o educador/a; indirectament, també determina tota l’estructura del
procés d’ensenyament-aprenentatge que s’hi desenvolupa.
Així i seguint a aquest autor, podem distingir en un context educatiu,
entre tres tipus d’estructures d’activitat segons com es concebi l’educació i els
processos d’aprenentatge, i segons com l’educador organitzi l’activitat dels
educands dins d’aquest context. Estem parlant de les estructures d’activitat
individualista, competitiva i cooperativa.
Centrant-nos principalment en la cooperativa, primer hem d’entendre les
altres estructures per tal de saber apreciar els avantatges que suposa aplicar
una estructura cooperativa dins d’un context educatiu, ja sigui formal o no
formal. La manera més senzilla d’explicar i identificar aquestes és ubicant-les
en una aula o context escolar però tenint en compte els elements que les
configuren resulta perfectament fàcil de reconèixer-les o aplicar-les en d’altres
contextos educatius com ara un “Centre Obert”, el context on s’ha realitzat
aquesta petita investigació i on s’ha dut a terme la intervenció que es planteja
en aquest treball.
Quan parlem d’una estructura individualista estem parlant d’una
estructura on cada educand aprèn treballant de forma individual, sense
necessitat de comptar amb el suport i l’ajut dels altres nens i nenes ja que
només rep ajudes de l’educador, i on aprèn allò que se li ensenya
independentment de si ho aprenen o no els seus companys, sense que
existeixi una interdependència d’objectius o de finalitats entre ells. D’altra
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banda, quan parlem d’una estructura competitiva, parlem d’una estructura on
l’educand continua aprenent de forma individual però en aquest cas rivalitzant
amb els seus companys. En aquest sentit, l’educand només rep ajudes dels
educadors i s’espera que aprengui més i més de pressa que els seus
companys, només assoleix els seus objectius (acabar el primer, ser el millor...)
si aquests no els assoleixen, establint una interdependència de finalitats
negativa.
Així doncs, quan parlem d’una estructura d’activitat cooperativa, ens
referim a una estructura d’activitat on els educands treballen en equip per tal
d’aprendre. Johnson, Johnson i Holubec (1999) esmenten que la cooperació
consisteix en treballar junts per tal d’assolir uns mateixos objectius, en aquest
cas uns objectius d’aprenentatge. Estructurar una aula o un espai educatiu de
forma cooperativa suposa, tal i com esmenta Pujolàs (2008), intervenir sobre
tot el grup perquè mica en mica aquest es converteixi en una petita “comunitat
d’aprenentatge”. D’aquesta manera, el grup deixa de ser una sola collectivitat
que comparteix un mateix espai, per a convertir-se en una comunitat on els
membres del grup s’interessen els uns pels altres, i s’adonen de que existeix un
mateix objectiu que els uneix, aprendre uns continguts escolars en el cas d’un
context escolar o d’aula, o aprendre aquells continguts sobre els quals els es
pretén treballar i que encaminen els objectius d’aprenentatge establerts en el
cas d’un context educatiu com el d’un “Centre Obert”, partint del cas que ens
ocupa, i que de fer-ho ajudant-se mútuament serà més fàcil aconseguir aquest.
Així, els educands, a més de comptar amb l’ajuda de l’educador també
compten amb les ajudes mútues que es generen a partir del treball en equip
que es realitza amb dels seus companys de grup.
L’aprenentatge cooperatiu doncs, suposa l’ús didàctic d’equips reduïts
d’alumnes (equips d’entre 3 i 5) per tal d’aprofitar al màxim la interacció entre
ells amb la fi de maximitzar l’aprenentatge de tots (Johnson, Johnson i Holubec,
1999).

Una

característica

essencial

d’aquests

equips

n’és

la

seva

heterogeneïtat. A través d’aquests, es dóna l’oportunitat de que alumnes molt
diferents (gènere, motivació, capacitats, rendiments, cultures, estatus social)
puguin interaccionar i aprendre conjuntament els uns dels altres.
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Com a aspectes a destacar en relació a l’aprenentatge cooperatiu
(adaptat de Pujolàs, 2008):
•

S’espera que cada educand aprengui el que se li ensenya i que
contribueixi a que ho aprenguin els seus companys, suposant-li això una
doble responsabilitat. Els alumnes mantenen una interdependència
positiva d’aquesta finalitat amb els seus companys ja que només són
capaços d’assolir els objectius si els seus companys també els
assoleixen, convertint-se aquesta en positiva.

•

El professor o educador també utilitza l’aprenentatge cooperatiu amb
una doble finalitat. Permet que l’alumnat aprengui els continguts que es
proposen i, a la vegada, el fet de treballar en equip suposa que aprendre
a fer-ho es converteixi en un contingut més. És a dir, es coopera per
aprendre i s’aprèn a cooperar.
L’aprenentatge cooperatiu es converteix no únicament en un mètode o
recurs per a realitzar aprenentatges, sinó que es converteix en un
contingut més que els alumnes han d’aprendre i que s’ha d’ensenyar.
Doncs, d’aquesta manera, aprendre de forma cooperativa ens permetrà i
ens ajudarà a que els educands aprenguin els valors i les habilitats
socials pròpies del treball en equip, qüestions imprescindibles per a
conviure en una societat on la interdependència entre els seus membres
s’accentua cada vegada més. Així, treballar de forma cooperativa
suposa un gran benefici per tal que els infants desenvolupin certes
habilitats socials, valors i competències bàsiques com ara: la
comunicació i el diàleg, el respecte davant dels altres i per les normes, a
relacionar-se i conviure amb els altres, a mostrar interès i saber esforçarse, a oferir ajuda i a demanar-la, a ser solidaris, a ser altruistes, a saber
prendre decisions de forma conjunta...

•

No es tracta que els membres que formin un grup utilitzin el treball en
grup en ocasions o de tan en tan. Aplicar una estructura de treball
cooperativa suposa que els alumnes estiguin distribuïts permanentment i
de forma estable en grups de treball per a la realització de les diferents
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activitats d’aprenentatge, fonamentalment per poder aprendre junts i,
ocasionalment si es necessari, per fer algun tipus de treball tots junts.
Johnson, Johnson i Holubec (1999) ens mostren una sèrie de pautes per
tal de promoure que un grup aconsegueixi treballar de forma cooperativa:
− Programar i organitzar els objectius, els continguts i els espais de forma
cooperativa.
− Dissenyar intervencions educatives (allò que es faci durant les sessions)
de tal manera que aquestes s'ajustin a les necessitats de l'alumnat.
− Diagnosticar els problemes que puguin tindre alguns alumnes per tal de
treballar en equip, i intervenir per augmentar l’eficàcia dels grups
d'aprenentatge.
D'altra banda, els mateixos autors ens parlen de cinc elements bàsics i
essencials que cal que s'incorporin en l'estructura d'activitat del context
educatiu per tal que la cooperació funcioni correctament:
1. L'existència d'interdependència positiva. Que els membres d'un grup
entenguin i tinguin clar que els esforços de cada integrant no només els
beneficiarà a ells mateixos, sinó també que beneficiarà a tots els
membres del grup. Aquesta interdependència positiva crea un sentiment
de compromís i de pertinença al grup que resulta clau per a treballar de
forma cooperativa.
2. Responsabilitat individual i responsabilitat grupal. Resulta essencial que
el grup assumeixi la responsabilitat d'assolir els objectius i que cada
membre es faci responsable de complir amb la part de treball que li
correspongui. Ningú pot aprofitar-se del treball dels altres, sinó que
tothom ha de ser responsable de realitzar la seva part perquè el grup
funcioni de forma conjunta doncs, el propòsit dels grups d'aprenentatge
cooperatiu, és enfortir a cada membre individual del grup és a dir, que
els alumnes aprenguin junts per després poder desenvolupar-se millor
de forma individual.
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3. Interacció estimuladora, els cara a cara. Els alumnes han de treballar
conjuntament compartint els recursos existents i ajudant-se, recolzantse, donant-se alè i animant-se els uns als altres per la seva labor i ganes
d'aprendre. Els grups cooperatius són a la vegada un sistema de suport
personal i, algunes activitats cognitives i interpersonals només es poden
produir aprenent de forma cooperativa és a dir, quan un alumne promou
l'aprenentatge dels seus companys, adquirint així un compromís
personal els uns amb els altres i uns objectius comuns.
4. Ensenyar als educands algunes pràctiques interpersonals i grupals
imprescindibles doncs l'aprenentatge cooperatiu és intrínsecament més
complex que el competitiu o l’individualista ja que, a més de requerir que
s'aprenguin uns continguts determinats, requereix l'aprenentatge i el
saber

fer

davant

d’unes

pràctiques

interpersonals

i

grupals

completament necessàries per tal de poder funcionar com a grup i poder
treballar en equip. Així, els membres del grup han de saber anar cap
aquesta direcció, i saber prendre decisions de forma conjunta, crear un
clima de confiança, comunicar-se entre si, manejar i resoldre els
conflictes que sorgeixin i han de sentir-se motivats per a fer-ho. La tasca
de l'educador serà ensenyar als educands les estratègies i les pràctiques
de treball en equip per tal que aquests sàpiguen desenvolupar-se com a
grup.
5. L'avaluació grupal. Aquesta avaluació ha de tenir lloc quan els membres
del grup s'adonin que van assolint els seus objectius i mantenen
relacions de treball eficaces i satisfactòries. D'aquesta manera, els grups
aprendran a determinar quines accions dels seus membres són positives
o negatives, i a prendre decisions sobre quines conductes cal mantenir i
quines altres cal modificar. Perquè els processos d'aprenentatge millorin,
cal que els membres siguin capaços d'analitzar-se i avaluar com
treballen junts i com poden millorar la seva eficàcia com a grup.
Totes elles demanen de la tasca de l'educador per tal de promoure que
aquestes condicions o elements es produeixin, i que per tant s'arribi a una
acció cooperativa que resulti eficaç.
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Així doncs, i com a grans avantatges, entre d’altres, l’aprenentatge
cooperatiu ajuda primerament a potenciar la motivació i l’aprenentatge de tots
els educands, generant una resposta educativa eficaç a les diferents
necessitats i capacitats d’aquests; permet als educands no només aprendre
continguts escolars o uns continguts determinats, sinó també a establir unes
relacions interpersonals més positives que promouen l'aprenentatge d'actituds,
normes i valors basades en el respecte, el diàleg, la solidaritat, el suport
personal, l'esperit d'equip, la valoració de la diversitat i la cohesió; facilita la
participació activa de tots els educands en el processos d’ensenyamentaprenentatge que es duguin a terme a la vegada que contribueix al
desenvolupament integral de la persona ajudant-la a adquirir un major
desenvolupament personal i social; contribueix a desenvolupar dins del context
educatiu un clima més favorable a l’aprenentatge i al treball en equip, element
que n'és la principal base; suposa que els educands interactuïn els uns amb els
altres per aprendre, ajudant-se en lloc de rivalitzar, i assoleixin un major
rendiment tanmateix, facilita la inclusió de tots els infants.
En aquest sentit, i contemplant tots els avantatges i beneficis explicats
anteriorment,

l’aplicació

d’una estructura d’activitat

cooperativa

per a

l’ensenyament i aprenentatge i la pràctica de l’educació física, centrant-nos de
nou en el poder que caracteritza aquesta matèria i els seus continguts per tal
de promoure l’aprenentatge d’actituds i valors socials morals i ètics i tal i com
s’ha esmentat en l’apartat anterior, ens pot permetre ajustar una intervenció i
una resposta educativa apropiada que ens ajudi a treballar per tal d’aconseguir
que els nostres educands generin processos d'aprenentatge encaminats cap
aquesta finalitat.
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2.3.1. El Programa didàctic CA/AC (Cooperar per aprendre i
aprendre a cooperar).
El Programa didàctic CA/AC és un programa dissenyat inicialment, per
a ser aplicat en un context educatiu escolar, en una aula, que parteix de la
utilització de l’aprenentatge cooperatiu i del treball en equip en grups reduïts
d’alumnes com a recurs didàctic, i que té com a finalitat aprofitar al màxim la
interacció entre aquests per tal que tots ells aprenguin continguts escolars,
cadascú fins al màxim de les seves possibilitats, i alhora aprenguin a treballar
en equip i a cooperar.

Tot i que aquest està dissenyat per a ser aplicat en un context escolar,
és un bon recurs didàctic a tenir en compte ja que els elements que el
conformen ens poden donar moltes pistes de com treballar de forma
cooperativa en un altre context educatiu com ara els “Centres Oberts”. La
semblança d’alguns objectius i del seu funcionament (sessions, activitats i
tallers) ens permeten pensar en les possibilitats d’aplicar el programa de forma
adaptada en aquest altre tipus de context afavorint l’atenció a la diversitat i el
camí cap a la implementació de pràctiques educatives més inclusives. En
aquest sentit, la proposta d'intervenció que es duu a terme en aquest treball, és
una mena de “prova pilot”1 doncs es fonamenta en la proposta que conforma
aquest programa didàctic, encara que no el desenvolupa en la seva totalitat,
únicament hem treballat a l’entorn de l’anomenat àmbit A al quan ens hi
referirem immediatament.

El programa AC/CA el podem desglossar en tres diferents àmbits
d’intervenció els quals es mantenen estretament relacionats. Cadascun
d'aquests àmbits configura els objectius i les diferents actuacions i
intervencions que es proposen a través de l'aplicació del programa per tal de
millorar aquells aspectes davant dels quals el grup presenta necessitats i que
resulten necessaris per tal d'introduir i aprendre a treballar amb una estructura
d'ensenyament i aprenentatge cooperativa (Pujolàs, 2008).

1

Veure apartat 3. 3. 1. 4. Descripció de la proposta d’intervenció, p. 55.
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•

L’àmbit A o de Cohesió de grup. Dins l’aula, el grup ha d’estar
necessàriament

cohesionat

per

tal

de

cooperar.

Aquest

àmbit

d’intervenció inclou totes les actuacions encaminades a cohesionar el
grup, i té com a finalitat crear les condicions mínimes, necessàries i
òptimes perquè el treball en equip de forma cooperativa sigui possible.
Té com a objectius preparar i predisposar el grup classe per a la
cooperació, que aquest prengui consciència de grup, i que es vagi
convertint poc a poc en una “petita comunitat d’aprenentatge”.

•

L’àmbit B, el treball en equip com a recurs per ensenyar. Té com a
objectiu utilitzar l’aprenentatge cooperatiu i el treball en equip com a
recurs per a ensenyar i aprendre continguts curriculars, per tal que els
alumnes aprenguin junts i s’ajudin els uns amb els altres a aprendre;
tanmateix, per dotar als mestres d’estratègies i recursos per tal
d’implementar el treball en equip com a recurs per a ensenyar. L’objectiu
de treballar en equip abans d’aprendre a treballar-hi és que els alumnes
s’adonin de les necessitats i dificultats amb les que es troben treballant
en equip.

•

L’àmbit C, el treball en equip com a contingut a ensenyar i
aprendre. Les actuacions en aquest àmbit van encaminades a ensenyar
els alumnes a treballar en equip i que aquests sàpiguen autoregular,
gestionar i organitzar millor el treball de grup. Té com a objectiu
transformar l’aprenentatge cooperatiu com a contingut d’aprenentatge, i
dotar als alumnes d’estratègies i eines que els permetin aprendre
treballar en equip, tenint en compte que el treball en equip també és un
contingut a ensenyar.
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2.3.2. Aprofundint en l’àmbit A: L'àmbit de Cohesió grupal.

Un cop presentades les idees anteriors, arribem al nucli conceptual que
més ens interessa i que encamina la feina d’investigació realitzada2.

2.3.2.1. L’àmbit d’intervenció A: La Cohesió grupal.

Resulta imprescindible i necessari, tot i no ser suficient, que abans
d’introduir l’aprenentatge cooperatiu pròpiament dit, dins d'un context
educatiu, preparem i predisposem els educands per tal de treballar de forma
cooperativa i anem creant, mica en mica i de forma progressiva, un clima que
sigui favorable a la cooperació, l’ajuda mútua i la solidaritat és a dir, intervenir
per cohesionar el grup. Hem de promoure que els educands del grup vagin
prenent “consciència de grup” i que aquest vagi convertint-se poc a poc en
una “petita comunitat d’aprenentatge”. El grup ha d’estar mínimament, i
necessàriament, cohesionat per tal de cooperar.

Tal i com esmenta Pujolàs (2008), es tracta de programar espais i temps
en què es duguin a terme dinàmiques de grup i altres activitats que ens ajudin a
facilitar el que en un context educatiu escolar denominaríem com a un “clima
d’aula” adequat per a introduir l’aprenentatge cooperatiu, i que aquestes ens
contribueixin a crear aquesta “consciència de grup” collectiva, sempre actuant
en funció de les necessitats que presenti el grup amb el que treballem: que els
alumnes es coneguin millor, que interactuïn de forma positiva, que estiguin
motivats per a treballar en equip, que prenguin decisions consensuades, etc.
En el cas de la feina realitzada al Centre Obert on s’ha dut a terme la
investigació-acció que vertebra el treball, aquestes activitats s’han realitzat a
través de l’àmbit de l’educació física i l’esport, aprofitant els beneficis que
genera aquesta matèria per al desenvolupament de valors i actituds favorables
usant-la com a eina cohesionadora i per a promoure el treball en equip.

2

Veure apartat 3. Estudi Empíric, p. 43
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Aquest treball doncs, ens permetrà buscar respostes davant d’aquells
grups en els quals els educands estan molt dispersos, on existeixen subgrups
molt accentuats, on existeixen subgrups amb enfrontaments o on existeixin
alumnes marginats i exclosos, amb la finalitat de crear unes condicions
mínimes que ens permetin cohesionar tot el grup i plantejar el treball a partir
d’una estructura d’ensenyament-aprenentatge cooperativa.

Cal tenir en compte que no hem de caure en l’extrem oposat de voler
preparar massa el grup abans d’introduir l’aprenentatge cooperatiu, ja que com
s’ha dit anteriorment, els tres àmbits d’intervenció mantenen una estreta relació
i vincle, per la qual cosa a mesura que el grup vagi acumulant petites
experiències entorn al treball en equip de forma cooperativa, la seva cohesió de
grup també millorarà, i en conseqüència aquestes experiències seran cada
vegada més enriquidores i permetran avançar en nous aprenentatges.

2.3.2.2. El Clima d’aula

L’àmbit d’intervenció per a millorar la cohesió de grup manté un estreta
relació amb el concepte que podem denominar com a “Clima d’aula”. Aquest
concepte tot i referir-se a un context educatiu escolar o d'aula, com el seu nom
indica, manté certs parallelismes que ens permeten aplicar-lo a la realitat de
l’activitat que es realitza en un Centre Obert.

Primer de tot, per tal d’entendre aquest concepte, cal tenir en compte
que (Doyle, 1986) en tot espai educatiu o aula, existeixen una sèrie de trets
comuns derivats de tot allò que hi succeeix, que determinen en gran mesura
l’ambient que s’hi configura. És a dir, tot allò que succeeix dins d’un context
educatiu succeeix de forma simultània, de forma immediata, de forma
impredictible (de forma inesperada i no planificada), pública és a dir, “visible”
per a tots els que participen dins d’aquesta (educands i educadors), respon en
gran mesura a tot allò que ha anat succeint “històricament” en sessions
anteriors –i fins i tot en perspectiva de futur-, i acaba configurant i determinant
les normes de conducta i convivència dins d'aquell espai educatiu, les quals
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d’una manera explícita o implícita, regeixen l’esdevenir del que es fa dins
d’aquest.

Tanmateix, l’ambient d’un espai educatiu deriva de com es gestiona
aquest. És a dir, aquest depèn de totes les diferents accions i estratègies que
utilitzen els educadors per tal de donar resposta als problemes i situacions que
van sorgint dins de l'espai: l’organització de l’espai i la distribució dels
educands, les normes de conducta, la manera com es presenta el contingut...
Segons com es desenvolupin aquestes accions s’anirà configurant un ambient
determinat, el qual anirà possibilitat un escenari més o menys adequat dins
l’aula per a realitzar unes tasques i activitats determinades encaminades a
l’aprenentatge.

Així, Marchena (2005) ens defineix el “Clima o Ambient d’aula” com “la
construcció

originada

per

les

relacions

socials

que

estableixen

els

protagonistes d’una classe així com per la forma de pensar de cadascun d’ells,
per les seves creences o pels seus valors, és a dir per la cultura existent dins
l’aula” (Marchena, 2005, p. 155).

En aquest sentit, a través d’aquesta definició, apareixien tres elements
molt importants que configuren i condicionen en gran part l’ambient o clima
d'una aula o d’un espai educatiu. Primerament, quan l’autora parla de les
relacions socials que estableixen els protagonistes de l’aula, l’autora està fent
referència a les interaccions del professorat o educadors amb els seus
alumnes o educands, i a les interaccions entre iguals. Tanmateix, quan
l’autora parla de pensament, creences, valors, cultura, l’autora fa referència a la
disponibilitat dels alumnes o educands cap a les tasques que se’ls
proposa. Segons com siguin i es presentin aquests tres aspectes dins de
l’aula, l’ambient o clima serà més o menys propici per a l’aprenentatge dels
nous continguts per part dels educands. Tanmateix (Vaello, 2011), l’actitud dels
mateixos educadors i educands en relació a aquests aspectes, també serà un
important condicionant per tal que es donin unes condicions favorables per a
l’aprenentatge.
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Pel que fa al primer aspecte, la interacció del professorat o educadors
amb els seu alumnat o educands, destaquem que cal que:

-

El professor o educador contempli els educands des de la diversitat, i en
valori i apreciï les seves característiques i diferències que el fan ser una
persona singular.

-

El professor o educador tingui en compte les diferents actituds i
interessos dels educands amb qui intervé. Cal que aquest sàpiga
gestionar el grup d’educands per tal que tots ells puguin aprendre.

-

El professor o educador ha de tenir en compte la seva actitud i la
capacitat de persuasió per tal de preparar als educands per a treballar
en grup. Ha d’implicar-se de forma directa davant del grup i mostrar
compromís tenint confiança en si mateix, però sempre des de la calma i
la revisió de la seva tasca educativa.

-

El professor o educador comparteixi la seva tasca educativa amb els
educands, però que a l’hora promogui que aquests s’ensenyin
mútuament.

-

El

professor

o

educador

aprofundeixi

contínuament

els

seus

coneixements sobre els continguts que ensenya.
-

El professor o educador interaccioni amb els educands des de les
emocions, des de l’empatia, des de l’amabilitat i l’energia positiva. Que
exerceixi disciplina però de forma oberta i donant la responsabilitat de
decisió i funcionament als alumnes, per incidir només quan sigui
necessari.

-

El professor o educador ajudi als educands a donar sentit a allò que
s'aprèn i contribueixi a que aquest actuï de forma autònoma.

D’altra banda, cal tenir en compte que les condicions favorables per
l’aprenentatge no es generen soles, el professor o educador ha de controlar,
motivar, connectar i atendre els educands, si no ho fa té moltes possibilitats de
tenir conflictes a l’aula. Ell és qui té capacitat per intervenir en els elements del
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procés d’ensenyament-aprenentatge: el propi educador, els continguts,
l’educand i les relacions interpersonals que s’estableixen entre els participants
en relació als nous continguts educatius –siguin els que siguin-. Si hi ha
conflictes a l’aula o en l'espai educatiu, pot impossibilitar pràcticament el treball
cooperatiu i conseqüentment, l’aprenentatge. En aquest sentit, l’educació
socioemocional es planteja com antídot contra els conflictes, ja que redueix les
faltes de respecte, l’agressivitat, la desmotivació i l’absència de límits; de
manera que desenvolupa l’autocontrol, el respecte, la responsabilitat i la força
de voluntat. Actituds que es consideren fonamentals per a que hi hagi un bon
clima d’aula per a la cohesió de grup i el treball cooperatiu.
Pel que fa a la interacció entre iguals (Pujolàs, 2008), és a dir les
relacions que estableixen els educands entre si al voltant d’un contingut i en
relació a una tasca, cal que es promogui que dins de l'espai educatiu existeixin
relacions que sorgeixin des de l’amistat, el respecte mutu i la solidaritat. On tot
el grup es convenci de com de valuós és tothom per aquest i que per tant,
conjuntament, poden aconseguir objectius que difícilment aconseguirien per si
sols. Així, el grup, s’anirà cohesionant i l’ambient !del grup” es convertirà en
adequat i propici per a l’aprenentatge cooperatiu.
En referència a la disponibilitat dels educands cap a les tasques que
se’ls proposa és a dir, els comportament que aquests mostren davant les
tasques que els educadors els proposen, cal que promoguem que els
educands es sentin capaços de fer les tasques proposades, i que es sentin a
gust en el context que genera l'espai educatiu a l’hora de realitzar-les. En
aquest sentit, en referència al primer aspecte, l'educador ha de promoure
tasques ajustades a les capacitats i característiques dels diferents educands,
que no siguin massa fàcils però que siguin abordables tanmateix, ha de
proposar tasques on es desenvolupi el treball en equip per tal que aquells
educands que no podrien desenvolupar la tasca per si sols es sentin capaços
de fer-ho amb l’ajuda dels seus companys. Pel que fa al segon, cal promoure
que els educands disposin de diferents opcions de treball a escollir; donar
funcionalitat a la tasca; promoure que se’ls mostri admiració i apreci per tal que
es sentin valorats, tan del mateix educador com de la resta d’educands, etc.
(Solé, 1993; Onrubia, 1993, 2001)
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2.3.2.3. Finalitat i objectius de les actuacions realitzades a través de
l’àmbit de cohesió grupal.

Tal i com s’ha dit anteriorment, resulta completament necessari
cohesionar mínimament el grup per tal de treballar a través de l’aprenentatge
cooperatiu. En el cas de la intervenció que ens ocupa al Centre Obert, la
cohesió de grup en resultava la finalitat principal com a mitjà necessària per a
treballar altres continguts. Així, la intenció és la de promoure que els educands
adquireixin consciència de grup i preparar-los i predisposar-los per a treballar
de forma cooperativa, creant progressivament un clima favorable i sensible a la
cooperació, l’ajuda mútua i la solidaritat, i creant mica en mica el que podríem
denominar com a “petita comunitat d'aprenentatge”: on els educands poden
treballar junts per aconseguir uns objectius comuns.

Les actuacions que hem dut a terme rauen doncs, en l’àmbit de Cohesió
grupal, i responen a la finalitat d’aconseguir un grup més cohesionat i preparat
per a treballar de forma cooperativa, i a l’objectiu principal de demostrar la
importància i l’eficàcia del treball en equip.

Per tal d’aconseguir-ho, caldrà que apliquem diverses dinàmiques de
grup i altres activitats que ens ajudin a facilitar el “clima de grup” més adequat
per a introduir un aprenentatge cooperatiu i una “consciència de grup”
collectiva.

Aquestes

dinàmiques

també

ens

serviran

per

fomentar

l’autoconeixement i que els educands es reconeguin a si mateixos, i al
coneixement dels altres. En aquest sentit, en la intervenció duta a terme en
aquest treball, l'Educació física prendrà el principal protagonisme pel que fa a
les dinàmiques i activitats que ens permetran facilitar aquest “clima de grup” i
facilitar l'aprenentatge cooperatiu.

La primer tasca que cal fer com a educadors d’un grup doncs, és una
anàlisi de les necessitats que presenta aquest en relació a la cohesió grupal i el
treball en equip. En funció de les necessitats que presenti el grup podrem
decidir quines activitats i dinàmiques utilitzarem per tal de millorar aquests
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aspectes. Per exemple, els educands poden presentar necessitats pel que fa a
la seva comunicació i al diàleg amb els altres; a saber interaccionar i relacionarse amb els companys d’aula; a ser solidari; a saber treballar en equip i prendre
decisions de forma conjunta... El treball de cohesió grupal i les activitats i
dinàmiques que escollim, ens permetran millorar-les i conseqüentment ajudar a
que els alumnes aprenguin a treballar en equip. Així, tenint en compte les
diferents necessitats que presenti el nostre grup i identificant què és el que cal
millorar, podrem establir uns objectius de treball els quals englobin aquests
aspectes i centrin les nostres actuacions i, en conseqüència, les dinàmiques i
activitats que durem a terme. En aquest sentit, també caldrà que prenguem
consciència i sapiguem valorar les conseqüències de les dinàmiques aplicades.
Aquest objectius poden respondre a (Pujolàs, 2008):

•

Fomentar el consens i la presa de decisions de forma conjunta.

•

Afavorir la interrelació entre els alumnes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.

•

Facilitar la participació dels alumnes en la inclusió d’algun company amb
discapacitat i afavorir el coneixement mutu.

•

Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.

•

Preparar i sensibilitzar l’alumnat a treballar de forma cooperativa.

Així, treballar a través d’aquests objectius serà el que ens permetrà oferir
una resposta davant algunes de les necessitats i mancances que presentin els
educands pel que fa a la seva cohesió grupal i, alhora per treballar en grup; es
tracta d’ajudar doncs, a que desenvolupin aquelles habilitats i competències
bàsiques que els permeti treballar de forma cooperativa amb els seus
companys, i desenvolupar un clima o ambient que en sigui favorable.
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2.3.3. Factors i contra factors de qualitat d'un equip cooperatiu i
índex de qualitat del treball en equip.
Hem identificat en el punt anterior dels cinc elements bàsics i essencials
que alguns autors consideren que cal incorporar en l'estructura d'activitat d'un
context educatiu per tal que la cooperació funcioni correctament, en Johnson,
Johnson i Holubec (1999) i Kagan (1999) presenten una sèrie de factors de
qualitat -i contra factors associats a aquests- que tenen com a finalitat valorar la
qualitat del treball cooperatiu i la seva eficàcia. D’acord amb aquests autors, el
grau de presència o absència d'aquests factors i contra factors és el que pot
fer augmentar o disminuir la qualitat de les pràctiques educatives cooperatives,
i en conseqüència, l'eficàcia del treball en equip.
A la taula 1 es presenten els sis factors de qualitat i els seus
corresponents contra factors.

Factor

Contra factor

Interdependència positiva de finalitats
Els membres de l'equip tenen clars, o bé presents, els Algun membre de l'equip no només no s'esforça per que el
objectius que l'equip s'ha plantejat com a equip: aprendre i seu equip vagi bé (aconsegueixi assolir els seus objectius:
ajudar-se a aprendre. No estan satisfets com a equip fins aprendre i ajudar-se a aprendre, i que així l'equip
que aconsegueixen que tots els seus membres progressin “triomfi”), sinó que s'esforça per que el seu equip “fracassi”
en l'aprenentatge, cadascú segons les seves possibilitats.

(és a dir, no fa res, no vol ajudar als companys, i no vol ser
ajudat...)

Interdependència positiva de rols
L'equip ha definit, i ha distribuït, els diferents rols que es Més enllà de que s'hagin determinat els rols i que aquests
precisen exercir per tal que l'equip funcioni. A més a més, no s'exerceixin, hi ha algun membre de l'equip que realitza
s'han especificat amb claredat quines són les funcions que un rol negatiu que dificulta

encara més el bon

s'han de fer per realitzar de forma correcta un paper funcionament del seu equip ( és a dir, que no és
determinat.

responsable dins l'equip en referència a aquest aspecte).
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Interdependència positiva de tasques
Els membres de l'equip – entenent una situació en que Hi ha algun membre de l'equip que, encara que ja s'hagin
hagin de fer alguna cosa entre tots (un treball escrit, una distribuït les tasques, conscientment fa malament (d'una
presentació oral d'un tema, un mural, etc.) - es manera més o menys freqüent) el seu treball, o no fa allò
distribueixen el treball de manera que tots els membres al que s'ha compromès és dir, que no és responsable dins
tinguin alguna responsabilitat en la seva realització, i una l'equip en aquest aspecte.
tasca tan rellevant com sigui possible, segons les seves
capacitats, aptituds o habilitats.

Interacció simultània
Els membres de l'equip interaccionen, discuteixen abans de Amb una major o menor freqüència, hi ha algú de l'equip
fer una activitat, es posen d'acord sobre quina és la millor que és marginat o menyspreat per la resta dels seus
manera de fer-la; s'ajuden entre ells (demanen ajuda, si la companys, o algú que imposa aferrissadament el seu punt
necessiten; donen ajuda, si algú la demana...); s'encoratgen, de vista per sobre del punt de vista dels seus companys, o
s'animen mútuament si algú no es veu capaç de fer un algú que es limita a “copiar” el que fan els altres...
treball, o si està desanimat....

Domini de les habilitats socials bàsiques
Els membres d'un equip dominen cada vegada més les Algun membre de l'equip mostra una actitud i un
habilitats socials bàsiques en conjunt (respectar el torn de comportament totalment contrari a aquestes habilitats
paraula, demanar i donar ajuda, cuidar el to de veu, animar socials, de forma conscient i més o menys reiterada.
als seus companys, argumentar el propi punt de vista,
acceptar el punt de vista dels altres, posar-se en lloc de
l'altre...)

Autoavaluació com a equip
Els membres d'un equip són capaços de reflexionar sobre el Dins de l'equip hi ha algú que de manera conscient i més o
seu propi funcionament com a equip, per identificar tot allò menys reiterada es nega a fer aquesta avaluació, i no
que fan especialment bé per potenciar-ho, i allò que encara aporta res de part seva per que el seu equip vagi millorant.
no fan suficientment bé, per evitar-ho o compensar-ho.

Una cosa és que no la facin, o que no facin suficientment
bé aquesta avaluació, i una altra encara pitjor és que hi hagi
algú que es negui rotundament a fer-la...

TAULA 1. Factors i contra factors de qualitat d'un equip cooperatiu.
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Segons els autors, resulta necessari que a l'hora d'aplicar una estructura
d'activitat cooperativa i promoure l'aprenentatge a través del treball per equips
a l'aula, siguem capaços de diferenciar alguns dels components que sorgeixen
en l'esdevenir d'aquestes pràctiques i que poden determinar la qualitat del
treball realitzat.
En aquest sentit, doncs, la valoració que en fem d'aquests factors i
contra factors, els quals denoten una situació més negativa que la simple
absència del factor corresponent, és la que ens permetran calcular l'índex de
qualitat de treball en equip d'una pràctica cooperativa a l'aula.
L'índex de qualitat doncs, és la mitja aritmètica que s'obté de la
valoració que es dóna a cadascun dels factors de cooperativitat –i els seus
corresponents contra factors– a partir de l’elaboració d'una taula per a cada
factor de qualitat, amb una successió de situacions que van des de la presència
mínima de qualitat (puntuada amb un 0) fins a la presència màxima de qualitat
(puntuada amb un 6). En aquesta successió, el punt mig (puntuat amb un 3),
indica una situació més aviat neutra, en la que no es dóna el contra factor però
en la que tampoc s'acaba de donar o es dóna amb una intensitat molt incipient,
el factor la presència del qual faria que la qualitat del treball en equip comencés
a ser significativa. Es consideren, segons la mitja de les puntuacions
obtingudes en cada factor, tres nivells de l’índex de qualitat: baix (mitja per sota
de 2); intermedi mitja entre el 2 i el 4); alt (mitja superior a 4).

El càlcul del producte entre l'índex de qualitat del treball en equip i la
quantitat de temps en que es treballa en equip a l'aula (expressada en
percentatge %) és el que ens permetria analitzar i determinar el grau de
cooperativitat d'un equip d'aprenentatge cooperatiu, és a dir el punt en que es
troba un equip d'aprenentatge cooperatiu , o fins a quin punt aquest equip té la
qualitat de considerar-se cooperatiu, i fins a quin punt és capaç d'aconseguir
allò que se'n espera per la via cooperativa.
Considerem que aquests conceptes són elements a tenir en compte en aquest
treball, ja que encara que no hem arribat a calcular el grau de cooperativitat de
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les activitats que composen la intervenció realitzada, ja que l'aspecte
quantitatiu no ens interessava i aquesta intervenció s'englobaria més aviat dins
de l'àmbit A del programa CA/AC, si que hem dut a terme un anàlisi del seu
índex de qualitat de treball cooperatiu a través del marc conceptual que ens
proposen els autors esmentats per tal d'obtenir uns resultats que ens
permetessin:
− Conèixer en quin grau els educands a quí s'havien dirigit les activitats
plantejades havien actuat de forma cooperativa, així com la qualitat del
seu treball en equip.
− Conèixer l’evolució al llarg de les sessions, de la millora d'aquest índex
de qualitat per saber si els educands milloraven i s'anaven assolint els
objectius plantejats a través de la intervenció.
− Poder valorar i considerar, i en conseqüència comprovar, si la
intervenció plantejada ens estava ajudant a nosaltres com a educadors a
promoure l'assoliment dels objectius, i estava ajudant als nens i nenes a
assolir aquests objectius.
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3. Estudi Empíric.
3.1. Objectius i preguntes de la recerca.
Com s’ha pogut observar a través del marc teòric desenvolupat en l’apartat anterior,
es podria considerar que les pràctiques educatives des de l’àmbit de l’Educació física i
l’esport, promogudes a partir d’una estructura d’ensenyament-aprenentatge cooperativa,
poden suposar una bona manera per tal de treballar l’aprenentatge i el desenvolupament
de diferents valors, actituds i habilitats socials positives basades en el diàleg, la solidaritat,
el sentiment de responsabilitat, l’empatia, la cohesió i el sentiment de pertinença a un
grup, l’aprendre a treballar i conviure amb els altres, etc., des d’una perspectiva més
democràtica i justa, ja que els components d’un mateix grup tenen habilitats i
competències diferents i es poden ajudar mútuament en diferents moments de l’activitat
per assolir un objectiu que és comú.

En aquest sentit, el principal objectiu de la recerca generada a través d’aquest
treball rau en explorar si en contextos educatius no formals com són els Centres Oberts,
aprendre a treballar de manera cooperativa pot ajudar en algun grau als infants que
acudeixen a aquests centres, a aprendre i desenvolupar bona part d’aquests valors,
actituds i habilitats socials que els són d’altra banda necessàries per tal d’inserir-se en la
societat on conviuen habitualment, més enllà del centre obert i del grup concret en el que
es fa la recerca. Esperem doncs, que a través de la proposta d’intervenció en l’àmbit de
l’educació física es provoqui una millora progressiva en el treball cooperatiu que posi de
manifest que s’estan aprenent aquests continguts actitudinals i que s’estan desenvolupant
d’algunes de les capacitats que hi estan associades.

Tanmateix com a objectius associats a aquest objectiu principal ens proposem
escoltar la veu i les impressions dels infants que formen part del grup per entendre com se
senten i com creuen que el treball cooperatiu els ajuda -si és que ho fa-, en el seu
desenvolupament personal i en el del grup, i a escoltar com valoren les educadores del
Centre el treball cooperatiu en l’educació física i el seu possible efecte en els infants i en
el grup en general. Es pretén doncs, amb la intervenció, encetar un cert treball de reflexió
en les educadores de com el treball cooperatiu en l’àmbit de l’Educació física, pot
contribuir a millorar la cohesió del grup i el desenvolupament d’habilitats personals que els
ajudi a relacionar-se d’una manera més positiva i adequada entre ells.
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Així doncs, a partir dels objectius proposats ens plantegem poder donar resposta a
través de la recerca a les següents qüestions:

1. ¿La implementació d’activitats i dinàmiques des d’una estructura basada en
l’aprenentatge cooperatiu a través de l’àmbit de l’educació física en la programació i la
rutina de la vida diària al Centre Obert, pot ajudar als infants que hi participen a
desenvolupar un sentiment de grup i millorar en les seves relacions interpersonals? Cal
tenir en compte que majoritàriament els infants que acudeixen al Centre Obert en el que
treballarem i als Centres Oberts en general, es caracteritzen per pertànyer a entorns
socials i familiars desafavorits que poden dificultar l’aprenentatge i el desenvolupament
d’habilitats pro socials com les que s’estan proposant.

2. ¿Quines són les sensacions i opinions dels infants que han viscut aquesta intervenció i
com creuen que els ajuda en el seu desenvolupament personal?

3. ¿Quines són les sensacions i opinions de les educadores que han format part i han
participat en pràctiques aquesta experiència, tenint en compte la tasca socioeducativa que
realitzen al centre i les finalitats que s’intenten promoure a través d’aquesta? S’ha
aconseguit iniciar un cert procés de reflexió a l’entorn del treball cooperatiu? Hi ha hagut
canvis en la percepció, del grup? Dels infants que en formen part?
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3.2. Metodologia per tal d'abordar els objectius i les preguntes de recerca.

En aquest cas, hem optat per a la realització d'un estudi de cas. Per Stake (1998)
l'estudi de casos és “el estudio de la particularidad y de la coplejidad de un caso singular,
para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”. El cas singular amb
el que hem treballat és un grup d'infants que formen part del Centre Obert Xalesta3 i el
que ens interessa en particular, és analitzar i comprendre com aquest grup respon davant
l'aplicació d'una intervenció innovadora en l’àmbit de l'Educació Física consistent en
incorporar una estructura d'activitat cooperativa encaminada explícitament a treballar
diferents valors, actituds i habilitats personals i interpersonals, a banda d’altres continguts
específics; la finalitat és poder donar continuïtat a aquesta manera de treballar no només
en l’àmbit de l’educació física sinó també a nivell més general, en altre tipus d’activitats.
Ens interessa molt especialment conèixer quines són les impressions i valoracions que fa
el grup d’ell mateix i dels seus components, i de les mateixes educadores, per disposar de
més coneixements que permetin, a curt termini, una intervenció més ajustada a les seves
necessitats.

En aquest sentit, doncs, es podria dir que es tracta d'un estudi de cas en un cert
grau instrumental, ja que a través dels seus resultats creiem que es pot arribar a entendre,
en algun grau, alguns dels beneficis que pot aportar una intervenció d'aquest tipus (Stake,
1998). D'altra banda, també podríem dir que es tracta d'un estudi de cas intrínsec i
naturalista, ja que a través de l'estudi realitzat també es pretén conèixer i aprendre sobre
el cas en particular, així mateix es tracta d’un grup que conforma una unitat sorgida de
forma natural i que ja existia i estava constituïda anteriorment a la investigació, en aquest
cas el grup d'infants que formen part del Centre Obert Xalesta (Stake, 1998).

Per tal d’abordar els objectius i les preguntes que configuren la problemàtica que es
planteja a través d'aquesta recerca, hem partit d'una metodologia d'investigació amb un
enfocament qualitatiu-interpretatiu basat en l'observació participant (Riba, 2007).

3 Dels quals en desvelarem les característiques en l'apartat 3. 3. 1. 3. La comunitat educativa del Centre Obert “Xalesta”, p. 53.
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Per Stake (1998), la investigació qualitativa des d'una perspectiva interpretativa
suposa que l'investigador tingui presència i participi en el treball de camp fent
observacions, desenvolupant judicis subjectius, analitzant i resumint els esdeveniments, i
reflexionant a través de la pròpia consciència, amb la prioritat de realitzar una interpretació
directa dels esdeveniments i fenòmens que succeeixen en el context i que generen les
persones investigades, tot mantenint-hi un contacte directe, per tal d’abordar els objectius
i donar resposta a la problemàtica i a les preguntes d'investigació generades. Aquest tipus
d'investigació permet a l'investigador realitzar descripcions obertes, comprendre el que
succeeix a través de l'experiència i contemplar múltiples realitats, resultant aquesta faceta
interpretativa una faceta molt important per a l'estudi de cas qualitatiu ja que permet a
l'investigador transmetre un relat naturalista basat en l'experiència i ajudar als lectors a
participar en una reflexió similar.

L'observació participant segons Riba (2007), es refereix a una metodologia de
recollida d'informació basada en la interacció i la relació social de l'investigador amb els
subjectes en què l'observador i l'observat, es situen com a dos pols d'interacció i que
genera un flux comunicatiu en totes dues direccions a través de les preguntes i el diàleg.
Al partir d'un cas basat en un grup, la relació de l'observador amb el grup pot arribar a
comportar la seva participació o implicació en ell en un grau variable, fins arribar a ser-ne
un membre. El subjecte o grup és conscient de ser observat i estudiat, i identifica
l'observador com a tal. En el cas estudiat l’investigador és l’educador que treballa amb el
grup d’infants del centre obert i que duu a terme la intervenció, els infants i les
educadores, també les famílies dels nens i nenes estan informades de les finalitats de la
investigació i n’han donat el seu consentiment.

Seguint a Riba (2007) i en relació a la informació recollida, aquesta sol ser verbal o
assimilable a la verbal, ja sigui gravada, transcrita o escrita, però en tot cas és informació
amb significat social i personal. L'investigador mira i escolta, pregunta, demana respostes
i aclariments, estimula, indaga, etc. i el subjecte respon segons la seva relació amb
l'observador sabent que és una font d'informació per a l'estudi científic. La recollida de
material verbal permet en certa mesura, accedir a l'interior del subjecte estudiat i entrar
una mica en la seva subjectivitat és a dir, en les seves opinions, punts de vista,
sentiments, emocions, etc. tanmateix, permet registrar tan el comportament verbal i no
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verbal espontani dels subjectes, i accedir-hi de més a prop, guanyant-se la seva confiança
i garantint una certa transparència en la informació que aquests transmeten.

En el cas d'aquest treball hem optat a més per una estratègia combinada de recollida
d’informació que ens permeti la seva triangulació i guanyar validesa ecològica:

− L’observació participant, que ha suposat un enregistrament en vídeo de les
activitats mentre es feia el Taller d’esports.
− La utilització d'un Diari de camp per complementar l’observació, que s’ha escrit un
cop acabades les sessions d’activitat física i on es relaten observacions, reflexions i
reaccions percebudes per l’observador-educador. En aquesta recerca l’educador,
l’observador i l’investigador són la mateixa persona.
− La revisió d'alguns documents valoratius elaborats per les educadores del Centre,
que ens han permès extreure més informació relativa a la recerca.
− L'ús de qüestionaris i d'entrevistes semiestructurades amb les educadores, abans i
a l’acabament de la intervenció.
− Entrevista de grup amb els educands, a l’acabament de la intervenció.

Aquests instruments (observació, qüestionaris, entrevistes i anàlisi de material
documental) han permès contemplar els punts de vista dels participants d'una forma
més directa i com dèiem observar des de diferents punts de vista, una mateixa realitat.

3.3. Descripció de la situació d'observació i intervenció.

3.3.1. El context de la situació observada.

Per Stake (1998), per tal de desenvolupar una experiència que sigui gratificant pel
lector, i aquest tingui la sensació “d'estar allà”, cal fer una bona descripció de l'entorn físic.
L'espai físic resulta un element fonamental per tal que els investigadors i lectors puguin
comprendre els significats que la recerca vol transmetre; l'autor destaca que “el contexto
físico no es menos importante que otros determinados contextos, dependiendo de caso i
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los temas” (p. 62). Ara bé el context no és només una cosa física, Penalva i Mateo (2006)
assenyalen que “la descripció dels contextos és fonamental per a comprendre l'acció
social (...) Són importants i convé posar molta atenció, per tant, als llocs (organització,
grups), a les situacions socials locals, a la situació social global, a cultures i subcultures
que envolten els subjectes, a les relacions familiars i a la xarxa de relacions socials. Tots
aquests contextos que envolten l'acció i que condicionen i expliquen en molts casos les
intencions i els processos d'allò que estem estudiant (...)”. (p. 39), per tant, segons
aquests autors el context és quelcom més que l’entorn físic a que remet Stake (1998) i el
posen en relació amb els motius que orienten el comportament dels participants de
l’activitat.

A continuació, doncs, explicarem breument el context del centre en el que s’ha dut
a terme la investigació, passarem després a caracteritzar el centre i farem una descripció
d'algunes de les principals característiques de la comunitat educativa de la que aquest
forma part (les educadores, els infants que conformen el grup, i les seves famílies).
Acabarem amb una explicació de la situació d’observació, presentant les activitats i els
continguts de la proposta d’intervenció i els objectius a assolir, associats com s’ha dit a
l’àmbit A del programa CA/AC.

3.3.1.1. El context socioeconòmic i cultural del Centre Obert “Xalesta”.

El present treball d'investigació ha estat realitzat en un Centre Obert de Manresa,
una petita ciutat de la comarca del Bages d'uns 75.000 habitants.

Manresa s’havia caracteritzat fins a l’acabament del S. XX per una economia
dedicada al tèxtil, actualment però, el motor de la seva economia ha passat a ser el sector
serveis. Aquestes transformacions, sumades a les dues onades d’immigració que ha
hagut d’absorbir la ciutat (la primera un cop acabada la Guerra Civil i la segona des dels
inicis dels anys 90) i la greu crisi econòmica que afecta Catalunya i a tot a la resta del
país, han afectat de ple el model de vida de la població i ha generat un gran canvi en les
seves estructures socials, econòmiques i culturals.
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Actualment, a nivell d’estructura social, podem trobar una gran diferenciació entre
el que podríem considerar com a població benestant amb poder adquisitiu mitjà-alt, i
població amb un baix poder adquisitiu i menys benestant. En aquesta polarització la
població immigrant actual, la gran majoria d'origen magrebí i sud-americà, formaria part
bàsicament, del segon grup.

Els canvis socials i econòmics també han generat canvis en l'estructura de la pròpia
ciutat. Un alt índex de població immigrant i amb baix poder adquisitiu, ha quedat
majoritàriament concentrada al nucli antic i a alguns barris perifèrics i en certa mesura
desconnectats de la pròpia vida de la ciutat. Aquests barris, dels quals n'ha marxat molta
de la gent originària, van ser construïts per les Administracions públiques i habitats en
gran part per immigrants de la primera onada provinents de la resta d'Espanya, sobretot
de la zona d'Andalusia, entre els anys 50 i 70. Aquests barris cada cop estan més
degradats. D'altra banda però, i com a aspecte que podríem considerar positiu, aquests es
caracteritzen per la confluència de diferents maneres d’entendre la vida i per la seva
interculturalitat.

Les Administracions públiques de la ciutat, per tal de fer-hi front i millorar aquesta
situació, fa anys que hi destinen ajudes i un alt pressupost econòmic En aquest sentit, les
institucions educatives, sanitàries i de serveis socials són les que reben més suport de les
Administracions i tenen un pes més important en les accions per tal d'aconseguir generarhi un canvi.

El Centre Obert on s'ha dut a terme la investigació forma part del barri de “La
Balconada”, un dels barris dels quals parlem, i forma part de la xarxa de Centres Oberts
que l'Ajuntament té repartits per la ciutat per tal d'oferir una resposta socioeducativa als
infants del barri que en presenten necessitats.

El barri de “La Balconada” va ser acabat l'any 1975, i va rebre els primers veïns
l'any 1980. El formaven habitatges de protecció oficial i va rebre i acollir famílies que
havien format part de la primera onada immigrant de la ciutat, i que ja habitaven a la ciutat

49

de Manresa a la zona del nucli antic; aquestes, per tal de millorar els seu estatus i les
seves condicions de vida van decidir traslladar-se al nou barri.

El barri que es situa pràcticament als afores de la ciutat, té una estructura tancada,
és a dir, tots els edificis estan situats formant un cercle i la vida succeeix a l'interior del
barri. A nivell de serveis compta amb alguns locals comercials, concentrats a l'entrada del
barri; diversos bars; un centre educatiu públic d'infantil i primària; una biblioteca; el Centre
Obert i serveis sanitaris (el principal hospital de la ciutat està al costat del barri). També
disposa de local social i de local per a la gent gran així com d’una associació de veïns, i té
un equip de futbol el qual és important a la ciutat i que ocupa una gran part de l’oci dels
habitants d’aquest barri.

Actualment un 60% de la població de la Balconada es caracteritza per ser
immigrant. Es tracta de gent treballadora en gran part, aturada i que requereix de l'atenció
de Serveis socials. D'altra banda la condició lingüística ambiental en gran part és
castellana parlant, tot i que la gent immigrant té dificultats també en aquesta llengua. Un
dels problemes del barri és el xoc cultural que existeix entre la gent que podríem
considerar autòctona i la gent nouvinguda, cosa que en ocasions ha derivat en alguns
conflictes.

3.3.1.2. El Centre Obert “Xalesta”.

El Centre Obert Xalesta està situat com s’ha dit, al barri de la Balconada, i forma
part de la xarxa de centres oberts dels Serveis socials de la ciutat. Tots els barris on
podem trobar els centres, són barris amb una realitat social complexa, amb una certa
degradació, on existeixen diverses situacions emergents d’especial atenció. Aquests
tenen l'objectiu d'oferir un servei d’acció socioeducativa que prioritza l’atenció als infants
d’entre 6 i 12 anys amb un alt risc d’exclusió social.

En aquest sentit i a nivell general, els centres contemplen la detecció i prevenció, i
la normalització i la inclusió d'aquests infants a través d’un treball intern des del propi
centre i en collaboració i coordinació amb els altres agents socials i educatius que
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intervenen en la vida d’aquests (escola, assistència social, serveis sanitaris, etc.). Així, els
centres amb el seu servei ofereixen:
- Seguiment socioeducatiu del nen/a
- Suport a la família
- Evitar i/o millorar situacions potencials de risc personal i social
- Potenciar el desenvolupament personal i la socialització.
- Compensació de dèficits socioeducatius.

L'atenció es realitza diàriament en horari extraescolar de tarda en dies laborals de
dilluns a divendres, tot i que moltes vegades també es realitzen certes activitats durant els
caps de setmana.

Respecte al personal que treballa al centre, podem dir que a cada centre hi treballa
un educador social i un animador sociocultural, tot i que hi ha algun centre que compta
amb dos educadors. En el cas del Xalesta hi ha una educadora social i una animadora.
També existeix una educadora que fa la coordinació de la xarxa qui també hi assisteix
amb assiduïtat, i existeixen diferents agents i collaboradors que realitzen activitats i tallers
als diferents centres, com és el meu cas. La famílies també prenen un paper important en
les activitats dels centre, participant en moltes de les activitats que s'hi realitzen. D’altra
banda, la ràtio d’infants del centre és de 20 infants, els quals presenten grans diferències
a nivell social, educatiu, cultural, etc. i conformen una gran diversitat.

La xarxa de centres oberts al que pertany el Xalesta, està adherida al Projecte
social de ciutat “Manresa Inclusió”, el qual des del propi Ajuntament conforma una xarxa
de serveis que intenta garantir la inclusió social, i l’accés i facilitació de la ciutadania a una
qualitat de vida amb unes condicions òptimes i normalitzades que els garanteixin igualtat
d’oportunitats.

Vam escollir la realitat del Centre Obert Xalesta ja que jo mateix, en Jordi, vaig
treballar a la xarxa de centres fins al mes de Juliol com a educador i conduint el taller
d'Educació física, amb la conseqüent facilitat per a accedir-hi i realitzar-hi la investigació;
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obtenir informació; conèixer els infants i les seves característiques; i la possibilitat de
poder usar la metodologia pensada per a fer el treball.

D'altra banda, ens vam decidir concretament pel Xalesta perquè vam considerar
que la realitat socioeducativa del centre era la que ens podia anar més bé per a realitzar
l'estudi de cas. Es tracta d'un centre que acull un gran nombre d’infants de diferents ètnies
i cultures, confrontant-se com a una realitat on interaccionen, conviuen i xoquen diferents
maneres de viure i d'entendre les coses i la vida. En aquest sentit, aquests infants, tan a
nivell individual com a nivell grupal, presenten certes necessitats i mancances pel que
refereix a valors socials i de convivència democràtics i justos, i en l'àmbit de cohesió
grupal. Aquest aspecte també és un dels aspectes claus del perquè vam escollir aquest
grup ja que resulta un context adequat per introduir la innovació que es proposa en aquest
treball i realitzar la recerca: permet intervenir per millorar la cohesió grupal i promoure
habilitats apropiades per al treball cooperatiu.

El centre està situat en un local comercial a l’entrada del barri, va ser reformat l'estiu
del 2010. Són 70m2 distribuïts en:
− Un ampli espai rectangular on es realitzen gran part de les activitats d'interior. En
aquest espai hi ha taules i cadires, i mobles amb armaris i prestatges que contenen
llibres educatius de lectura de tot tipus i destinats a nens entre 6 i 12 anys, així com
joguines i material de lleure i esportiu de diferent tipus.
− Un lavabo ampli amb dutxa.
− Una cuina totalment equipada. Cada dia es fa berenar pels infants
− Un despatx per als educadors/es.

La decoració dels espais i del mobiliari és força acollidora i respon a diversos colors
agradables com el lila, el verd clar o el blanc.
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D'altra banda, el centre està situat en una zona en la que hi ha un passeig, la porta
d’entrada dóna a aquest passeig, i que té a prop un parc, les installacions del camp de
futbol, i una pista poliesportiva de les quals el centre en pot fer ús.

3.3.1.3. La comunitat educativa del Centre Obert “Xalesta”.

La comunitat educativa que conforma el Centre Obert Xalesta està composta
principalment per les educadores i agents educatius, els infants, i les famílies.

a) Les educadores i els agents educatius

Com hem esmentat anteriorment, l'activitat del centre està dirigida per:
− Una educadora social i una animadora sociocultural; que són les persones que
estan permanentment al centre i qui en programen i en dirigeixen el seu
funcionament i les activitats que s'hi realitzen. Tot i que les dues es parteixen les
tasques que s'han de realitzar al centre de forma coordinada i equitativa amb un
treball totalment collaboratiu, l'educadora social s'encarregaria més de la part
socioeducativa (seguiment i suport socioeducatiu dels infants, donar suport a les
famílies, buscar solucions per tal d'eliminar barreres i evitar i/o millorar situacions
potencials de risc, etc.), i l'animadora sociocultural s'encarregaria de la programació
de les dinàmiques i activitats que es realitzen al centre.
− Un mestre d'educació física, que s’encarrega de fer taques d'educador i de
programar i dur a terme el Taller d'educació física un cop per setmana,
concretament els dimecres durant uns 50 minuts.
− La collaboració d'una educadora que coordina la xarxa de centres i que assisteix
en ocasions al Xalesta com a suport.
− D'altra banda, també existeix el treball en xarxa i la coordinació amb els educadors
i educadores dels altres centres i amb d'altres agents de serveis socials com
vetlladores o treballadores socials que també tenen cura del benestar dels infants i
les seves famílies.
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Les educadores tenen un bon tracte amb els infants, amb un caràcter afectuós i
amable, però a la vegada exigent i dur quan és necessari. Des de la meva perspectiva
d’observador participant penso que mantenen una bona relació amb els nens i nenes però
a vegades xoquen i mantenen certes discrepàncies que depenent del moment generen
alguns conflictes. La seva tasca socioeducativa, d’acord amb el que elles mateixes
expliquen a les entrevistes inicials i tenint en compte el que he pogut observar com a
educador de la xarxa de centres, parteix de la idea d’ajudar els infants a desenvolupar
aquells àmbits davant dels quals presenten necessitats a través de les activitats i les
programacions que generen, amb la missió de mostrar als infants allò en què
s'equivoquen i promoure'ls reflexions per tal de millorar les seves actituds i conductes.

b) Els infants

Al centre hi assisteixen 20 infants, 12 nens i 8 nenes. D'aquests, 7 són autòctons (4
nens i 3 nenes); 6 d'origen magrebí (5 nens i 1 nena); 3 d'origen sud-americà (2 nens i 3
nenes); 2 d'origen africà (1 nen i 1 nena); i 2 d'ètnia gitana (1 nen i 1 nena). Tots els
infants han nascut a Manresa i viuen al barri de la Balconada. Dels 20 infants, 18 van a la
mateixa escola, el CEIP Serra i Hunter, situat al barri, i 2 van al CEIP Itaca, situat a prop
de la Balconada. Aquestes són les escoles públiques que els toquen per zona.

Aquests conformen un grup totalment heterogeni, tot i que depenent del punt de
vista que s’adopti, el podem entendre com a homogeni ja que tots els infants que el
conformen presenten situacions de risc d’exclusió social. El

grup presenta focus de

diversitat relatives a les edats ja que varien dels 6 als 12 anys i la diversitat de cultures
que el configuren el que permet caracteritzar-lo com a un grup intercultural, la varietat
d’interessos, coneixements, experiències i motivacions és gran.

Els educands usen el català i el castellà com a llengües habituals de relació
interpersonal, entre ells i amb els educadors/es. A casa i entre ells, si la comparteixen,
parlen les seves llengües autòctones.
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Com a comentari general, es tracta d'infants que viuen una situació familiar difícil,
caracteritzada per la mala situació econòmica i social d'aquestes, i que presenten
mancances i necessitats educatives que dificulten el seu desenvolupament personal,
especialment, en l'àmbit afectiu i emocional, reflectint-se en una certa manca hàbits
quotidians i habilitats de relació interpersonal i de convivència.4

c) Les famílies

Les famílies viuen al barri i la gran majoria no sempre disposen de les habilitats i
coneixements parentals necessaris per a promoure el desenvolupament adequat dels
seus fills en els àmbits relacional, afectiu i emocional, així com a nivell d'habilitats
quotidianes. Majoritàriament, els pares i mares tenen un nivell d'estudis baix, no treballen,
i cobren o no, els subsidis mínims. Els que treballen, ho fan gairebé tots, en el sector
secundari i alguns al sector serveis. Cal destacar que totes tenen una actitud força
positiva i collaboradora amb tot allò que s'intenta promoure des del centre. La gran
majoria hi acudeix sempre que es fan reunions o que es programen activitats dirigides a
l'àmbit familiar.

Val a dir que, en general, es preocupen pels seus fills i procuren realitzar tot allò
que poden per tal d'ajudar-los en el seu desenvolupament personal, altra cosa és que
posin en joc les estratègies parentals més adients.

3.3.1.4. Descripció de la proposta d'intervenció.

Partint de la meva tasca com a educador i tallerista d'educació física i esports al
centre Xalesta, i prèvia valoració de les necessitats i capacitats que presentaven els
infants que hi assisteixen, així com també amb prèvia coordinació amb les educadores del
centre, l’educadora que coordina la xarxa i la directora d'aquesta; i sota la supervisió de la
meva tutora del treball final de Màster, vam decidir dur a terme una intervenció

4 Veure l'ANNEX 1 ( podreu trobar-hi una descripció més detallada de cada nen i nena).
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pedagògica composta per una sèrie d'activitats des de l'àmbit de l'educació física i a
través d'una estructura d'aprenentatge cooperativa, amb les següents finalitats:

− Donar resposta a les necessitats dels infants i ajudar-los a millorar la convivència i
la cohesió de grup, així com ajudar-los a fomentar l’autoconeixement, a reconèixerse a si mateixos, i a desenvolupar habilitats i valors socials com ara la solidaritat, el
respecte o el diàleg; tanmateix, a desenvolupar aquells àmbits de desenvolupament
(afectiu, relacional, emocional, autonomia personal) i competències bàsiques
davant les quals presentaven algunes debilitats.

Es volia promoure que els infants mica en mica anessin millorant aquelles
habilitats davant les quals presentaven necessitats, i que a l’hora anessin adquirint
un major sentiment de pertinença al grup de forma conscient amb la finalitat de
millorar-ne la cohesió i millorar-ne progressivament el clima o ambient del centre.

La intenció d'aquest treball era que fos completament tranversal i que, per
tant, les millores obtingudes suposessin un benefici per al desenvolupament
general dels infants del centre, així com pel desenvolupament i la millora de les
activitats realitzades; i que conseqüentment permetessin promoure una millora en
d’altres contextos d’activitat del Centre i fora d’aquest. En aquest sentit,

les

activitats realitzades van girar entorn als següents objectius:

 Fomentar el consens i la presa de decisions de forma conjunta.
 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i la distensió dins
del grup.
 Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun company/a amb
dificultats, i afavorir el coneixement mutu.
 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva eficàcia.
 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma cooperativa.
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Aquests, mantenen un estret vincle amb els que planteja Pujolàs (2008) per
tal de treballar la cohesió grupal en els centres educatius escolars i que hem tractat
al marc teòric5 . L’autor remarca que treballar a través d’aquests objectius serà el
que ens permetrà oferir una resposta davant les necessitats i mancances que
presentin els educands pel que fa a la seva cohesió grupal, i a l’hora de treballar en
grup, i el que ens ajudarà a que desenvolupin aquelles habilitats i competències
bàsiques que els permeti treballar de forma cooperativa amb els seus companys, i
desenvolupar un clima o ambient que en sigui favorable. Entenem que aquestes
reflexions poden ser igualment vàlides en un context educatiu no escolar, on hi ha
establert clarament, un projecte educatiu de centre.

− Donar resposta a la problemàtica plantejada a través dels objectius i preguntes de
recerca suposant entre d’altres tasques, la valoració del

funcionament de les

dinàmiques i activitats que composen la intervenció pedagògica per tal de millorarne el desenvolupament de valors i d’habilitats socials dels infants, la cohesió grupal
i el treball en equip; la valoració de si el grup d’infants està veritablement
cohesionat i si ha existit un progrés i una millora d’aquells aspectes que es
pretenien treballar a través de la intervenció tenint en compte la seva veu i les
seves impressions. D’altra banda, també es pretenia que durant aquesta recerca es
pogués detectar aquelles millores i canvis que permetessin millorar la proposta
d’intervenció en el sentit d’oferir orientacions i propostes per a la millora de les
pràctiques educatives en l’educació física des d’una estructura cooperativa per a
promoure el desenvolupament de les actituds i valors socials i la cohesió grupal.

La intervenció es va plantejar per a 6 sessions de 50 minuts, tenint en compte que
jo acudia un cop per setmana al centre i em quedaven unes 8 sessions de treball. La
primera de les 8 sessions es va dedicar a recollir informació que permetés conèixer i
valorar l'estat i de les necessitats dels infants gràcies al fet que ja havia treballat amb ells
prèviament; així com el fet de ja haver realitzat una entrevista amb les educadores per
acabar de determinar els objectius de treball i les activitats a realitzar a través de la
intervenció. L’última sessió de les 8 es va ocupar per fer una avaluació de tot el procés a
5 Veure apartat 2. 3. 2. 3. Finalitats i objectius de les actuacions realitzades a través de l’àmbit de cohesió grupal, p. 37
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través d’entrevistes a les educadores i el desenvolupament d’entrevistes de grup amb els
infants.
Cadascuna de les sessions d'activitat física de 50 minuts estava distribuïda en les
següents parts:

Escalfament

Part Principal

Tornada a la calma

7'-10'

30'-33'

7'-10'

QUADRE 1. Distribució de les parts de les sessions.

En aquest sentit, la temporalització de cadascuna de les parts era modificable
segons les activitats que s'hi realitzaven.

D'altra banda, les activitats realitzades podien estar situades en cadascuna de les 3
parts segons l'impacte motriu que demanessin, i podien configurar un espai de la sessió o
configurar-la tota. En aquest sentit, a l'hora d'aplicar aquesta intervenció en un altre
context, parteixo de la idea de que en cas d’haver de treballar d’altres continguts o no
poder disposar de la totalitat del temps d'una sessió per programar-hi aquesta, els espais
d’escalfament o de tornada a la calma podrien servir com a espais específics per a
implementar les activitats que configuren la proposta sense haver de trencar amb la
programació d’altres continguts ja planificats. Entenem que, partint de les parts d’una
sessió d’educació física, les parts destinades a activitats d’escalfament o de tornada a la
calma, poden resultar un bon espai per tal de dur a terme la intervenció sense trencar amb
altres tipus d’activitats que poden estar ja programades, o bé que presenten altres tipus de
continguts a treballar.

Les activitats programades per la intervenció segons els objectius que es treballen
es recullen a la taula 2.

58

ACTIVITAT

Paraigües

DESENVOLUPAMENT
Consisteix en que tot el grup utilitzant un mateix paracaigudes i agafat al voltant
d’aquest, l’inflin d’aire com si semblés un paraigües.

DURADA

OBJECTIUS

MATERIAL

2, 3, 4, 5.

Paracaigudes

5’

2, 3, 4, 5.

Paracaigudes

5’

2, 3.

Paracaigudes

7’

4, 5.

Paracaigudes

4’

4, 5.

Paracaigudes

4’

2, 3.

Paracaigudes

7’

3, 4, 5.

Paracaigudes

7’

(minuts)

De la mateixa manera que l’anterior, es tracta de construir un iglú amb el
Iglú

paracaigudes entre tots inflant-lo cap enlaire. Un cop baixa tots els participants s’hi
ha de posar a dins ajupits.
Es tracta d’inflar el paracaigudes i que els participants canviïn de posició passant per
sota d’aquest abans que torni a caure. Per tal de buscar el contacte i relació entre els

participants es pot dir algun tipus de premissa, com per exemple: Tots els qui portin
Intercanvis
(individuals, de 2 en ulleres s’han de fer una abraçada quan passin per sota!
2, de 3 en 3)
O bé:
Sessió 1

Tots els que tenen els ulls blaus han de fer-se un petó quan passin per sota!

(4/05/2011)
Fer rodar la pilota
Introduir la pilota
pel forat

Consisteix en que tot el grup agafat al voltant del paracaigudes faci rodar la pilota per
la vora de la superfície d’aquest.

Consisteix en que tot el grup agafat al voltant del paracaigudes faci rodar la pilota per
la superfície d’aquest i la introdueixi pel forat del mig.

Portar la pilota al
nom

Consisteix en que tot el grup agafat al voltant del paracaigudes faci rodar la pilota i la
portin fins que arribi a un company de qui s’ha dit el nom o alguna qualitat positiva.
Aquest la de colpejar amb un part del cos i dir el nom o qualitat positiva de qui vol
que el grup li faci arribar la pilota.

Cranc

Consisteix en que tot el grup s’assegui al voltant del paracaigudes amb les cames
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estirades a l’interior. A l’interior d’aquest, per sota, hi haurà un participant qui la
pararà. Aquest ha de voltar per dintre com si fos un cranc i estirar les cames dels
companys que es troben asseguts per tal d’introduir-los dins del paracaigudes i
ampliar l’equip dels participants que la paren fins que no quedi cap jugador assegut.
Al voltant del paracaigudes i haurà un company dret qui haurà d’evitar-ho.
Consisteix en que tot el grup infli el paracaigudes perquè un dels seus membres
Cap pel forat (rosca
pugui passar per sota i treure el cap pel forat. Aquest haurà de dir el nom o una
gegant)
qualitat d’un company per tal de passar-li el relleu. També es pot fer amb la variant de

2, 3, 5.

Paracaigudes

7’

1, 2, 3, 5.

Paracaigudes

10’

2, 3, 5.

Paracaigudes

10’

fer ganyotes o cares divertides.
Consisteix en córrer per grups al voltant del paracaigudes per abraçar-se sota
d’aquest abans de tornar a la posició original. Cada grup respon a un nom que
l’identifiqui i que haurà triat ell en forma de decisió conjunta. Cada grup es situa
Queso, pan i tomate

agafat al voltant del paracaigudes. Quan l’animador diu el nom del grup, aquest
comença a córrer al voltant del paracaigudes i quan està apunt d’arribar a la seva
posició, la resta l’aixeca enlaire i el grup que corria es posa a sota fent-se una
abraçada i cridant el nom del grup. Es poden fer variant, com un xoc de mans, un
petó, etc.
Consisteix en que el grup estigui repartit i agafat al voltant del paracaigudes i doni
voltes. Quan l’animador digui 2 nom, el primer ha d’anar a ocupar la posició del

Atrapar

segon i aquest l’ha d’atrapar abans que ho faci. Aquests poden anar en totes
direccions, però sempre al voltant del paracaigudes. La resta, que es manté agafada
al voltant del paracaigudes dona voltes i gira en tal d’evitar que el primer participant
arribi al lloc del que la para.
Consisteix en fer una cursa per equips de 5 o 6 participants. Cada equip té un cèrcol

Sessió 2
(11/05/2011)

La cursa de tots
amb tot

o una pilota grossa, i cadascun dels seus membres ha d’aguantar el material amb
una part del cos diferent dels seus companys (cap, mà, peu, espatlla). Els membres

1, 3, 4, 5

Cèrcols o pilotes
grosses de fitness

10’

de cada equip decidiran com es colloquen de forma consensuada per tal que els
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sigui més fàcil realitzar l’activitat i aconseguir-ne l’objectiu principal: Es tracta
d’arribar d’un punt de sortida a un punt d’arribada collaborant tots junts sense deixar
de tocar el material amb la part del cos triada, ni que el material caigui pel camí, i
procurant que tots els membres del grup arribin a l’hora.
Dos dels participants comencen parant. Aquests disposen d’una pilota que s’han
d’anar passant sense caigui a terra i que els servirà per tocar als companys. A
aquests només se’ls pot tocar amb la pilota però sense llençar-la. El que té la pilota
Pilota caçadora.

no es pot desplaçar ni llençar-la als contraris pel que ha de passar la pilota al

2, 3, 4, 5

Pilota tova

10’

company i ambdós cooperar per atrapar als demès. Els demès s’escapen per l’espai.
Cada cop que l’equip que la para toca algú amb la pilota, el participant a qui han
tocat s’adhereix al grup fins que només en quedi un sense tocar.
Tots els participants es posen en rotllana asseguts al terra menys un que s’hi posarà
al mig dret. Els participants que formen part de la rotllana s’han d’anar passant una
corrent imaginària, per fer-ho han d’estar agafats de les mans: quan rebin la corrent
El joc de passar la del company del costat els apretarà la mà, i per passar-la han d’apretar la mà del
corrent
company del costat. L’animador dirà qui comença passant la corrent picant-li l’ullet, i

2, 3, 4, 5

10’

1, 2, 3, 4, 5

10’

2, 4, 5

7’

aquesta ha de donar la volta a la rotllana sense que qui la para al mig endevini qui la
té. Si aquest ho endevina, substituirà en la rotllana a qui tenia la corrent i decidirà qui
comença passant-la.

Sessió 3

Tots els participants fan una rotllana agafats de les mans menys un que es queda a

(18/05/2011)

l’exterior. Amb les mans al davant els participants que formen la rotllana avancen cap
al centre de la rotllana amb els ulls tancats i cadascuna de les seves mans ha
Desfer el nus

d’agafar una altra mà, la primera que trobin. El grup queda lligat de mans i han de
aconseguir desfer-se i formar de nou una rotllana però sense deixar-se mai de les
mans. El participant que s’havia quedat fora els ha d’ajudar i guiar el grup perquè ho
pugui aconseguir.

La serp

Es fan grup de 3, 4 o 5 participants. En un mateix grup, els seus membre es posen
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l’un darrera l’altre agafant-se per la cintura formant el que denominarem com a una
“serp petita”. Es tracta que cada serp petita intenti atrapar-ne una altra per fer-ne una
de més gran fins a fer-ne una de gegant, però que no es deixi atrapar a si mateixa.
Com a premissa, els membres del grup mai poden deixar-se anar de la cintura.
Consisteix en fer 2 equips, i situar-los a l’espai formant una línia humana, cadascun
de forma separada. Cada infant de l’equip que forma la fila està separat per un metre
i mig del següent. En cada equip hi ha un nen o nena que és qui comença a rescatar.
Aquest, quan l’animador dóna la senyal, ha d’iniciar uns relleus que consisteixen en
anar a buscar el primer membre de l’equip que forma la fila, i portar-lo a un espai que
assignarem com a casa agafats de la mà. Un cop l’ha portat a casa, aquest es queda
i l’infant a qui havia rescatat ha d’anar a buscar el següent de la fila. Així
El rescat

consecutivament fins que tot l’equip arriba a casa. L’equip que hi arriba primer és el

1, 2, 3, 4, 5

10’

que guanya. El joc demana de la participació i collaboració de tots els membres de
l’equip per tal d’assolir-ne l’objectiu de forma conjunta, i implica un alt grau
d’interacció entre els diferents infants. Es poden fer variants com portar el rescatat
d’altres formes, a coll i be, agafats pels colzes, etc. També que cada vegada tots els
Sessió 4

membres rescatats hagin d’anar a buscar els següent fins a formar una gran cadena
humana en l’arribada. Ensems, els infants poden preparar una estratègia d’equip i

(01/06/2011)

decidir com volen encarar el rescat.

El relleu de les
sabates

Es realitzen 2 o més equips i aquests es treuen les sabates i les colloquen en un
punt determinat fent un pila. Els equips es situen en un punt de sortida i han de fer
uns relleus de la següent manera: Aquests comencen quan l’animador dona la

( Com a observació
en jocs d’aquests
tipus sempre s’ha de
fomentar que tots els
equips acabin el joc
tan si guanyen com
si no)

senyal i surt un membre de cada equip que va corrent fins la pila de les sabates,
busca les seves, se les posa i va a donar el relleu al següent company de l’equip

1, 2, 4, 5

Sabates

10’

xocant-li la mà. L’equip que acaba primer amb les sabates collocades correctament
guanya. Es poden fer diferents variants, com posar-se les sabates d’una en una,
anar a peu coix, córrer d’esquena, o bé que cada cop que un participant doni el relleu
digui una qualitat del company a qui li donarà. També es pot promoure la presa de
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decisions conjunta fomentant que els grups preparin estratègies de qui surt primer,
qui surt al mig o qui surt últim, en tal de ser l’equip més ràpid.
Com en el joc anterior es tracta de fer uns relleus. En aquest cas el primer participant
de cada grup es situa al punt de sortida i a davant hi tindrà una fila amb cons
separats per un metre i mig i que tenen enganxats una cinta (una fila de cons per
El relleu de les
cintes

cada equip). Es tracta de que a l’avís de sortida aquest vagi corrent fins al con amb
cinta que tingui més a prop, l’arrenqui i la porti fins al seu grup donant el relleu al

1, 2, 4, 5

Cons i cintes

10’

següent company. Aquest haurà de fer el mateix i portar la cinta que trobi més a prop
al seu grup. Així consecutivament fins que es portin totes les cintes. L’equip que
acaba primer guanya. Es poden aplicar les variants de l’activitat anterior.
Es tracta de que el grup pugi a sobre d’un banc suficientment llarg, o a sobre d’unes
Ordre al banc

cadires en fila, i s’ordenin i/o es canviïn de lloc a través d’un espai molt estret sense
parlar. Les premisses per ordenar-se poden ser vàries, des de l’edat, des de coses

Banc d’un 20m,
1, 2, 3.

que els participants tinguin en comú o els diferenciïn, etc.

cadires, o també es
pot dibuixar una línia

10’

amb guix al terra

Es delimita un espai, el mar, i a dins s’hi posa un participant que farà de tauró. Els
altres participants són peixos que estan en un riu, aquest es situa en un dels extrems
de l’espai delimitat. Es tracta que els peixos arribin al riu que hi ha a l’altre extrem del
mar passant per dins del mar sense que el tauró se’ls mengi (els atrapi). Si el tauró
Sessió 5

Peixos a l’aigua

els atrapa, aquests es converteixen en taurons i ajuden a atrapar a la següent

1, 2, 4, 5

10’

1, 2, 4, 5

10’

passada. L’últim membre que sigui atrapat es qui guanya. Els participants que fan de

(08/06/2011)

peixos poden pensar una estratègia conjunta per tal d’evitar que el tauró els atrapi.
De la mateixa manera un cop hi ha més d’un tauró es poden deixar espais de temps
perquè aquests facin una estratègia conjunta per atrapar als seus companys.
Semblant al joc interior, tots els participants estan dins d’un espai delimitat i ni ha un
La cadena llarga

que la para. Aquests s’escapen, i cada cop que el que la para atrapa algun company
aquest se li agafa de la mà formant una cadena, o de la mà del membre de la
cadena que l’hagi tocat, fins a formar una cadena llarga protagonitzada per tots els
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participant menys l’últim que s’atrapi. Podem proposar als infants que integren la
cadena que decideixin una estratègia conjunta per atrapar la resta de companys.
S’explica als participants que estan en mig d’un desert, que tenen molta calor, no
tenen aigua, que estan molt cansats, i que el sol els crema. Se’ls explica que al final
del desert hi ha un oasis amb aigua i palmeres però que per arribar-hi i han d’arribar
tots junts ajudant-se ja que sinó pot ser que es tracti d’un miratge. Es tracta que es
Travessar el desert marqui un punt de sortida, i un punt d’arribada (oasis), i que els participants

1, 2, 3

10’

1, 2, 3, 4, 5

15’

representin que estan en un desert partint de les premisses que se’ls ha donat.
Resulta interessant veure quines interaccions es realitzen durant la representació, i
com s’ajuden els participants entre si per tal de complir un mateix objectiu, arribar a
l’oasis.
Es fan dos equips. Uns són els tresorers, i els altres els pirates. En un espai ampli
delimitat, es situen dos punts estratègics als extrems d’aquest. Aquests punts seran
la illa dels tresorers, és dir des d’on comencen el joc i on estan salvats, i l’altre punt
serà la illa del tresor, és a dir la zona on els tresorers hauran de portar el seu tresor.
La resta d’espai serà el mar on hi haurà situat l’equip dels pirates. Es tracta doncs
que els tresorers facin arribar el tresor a la illa del tresor passant pel mar sense que
els pirates els atrapin. Per fer-ho, el tresor serà un objecte petit que càpiga a la mà
amb el puny tancat, i un dels membres dels tresorers se’l posarà a la mà; la resta
Sessió 6
(15/06/2011)

Portar el tresor

també anirà amb els punys tancats per tal que els pirates no sàpiguen qui té el tresor.
Quan els pirates atrapin algun tresorer aquest es quedarà quiet allà on l’hagin atrapat
i només podrà ser salvat si un altre tresorer el toca. El joc acaba si el tresorer que
duu el tresor arriba a la illa del tresor i crida tresor. També si els pirates atrapen al
tresorer que duu el tresor, qui ho haurà de dir, o bé atrapen a tots els tresorers.
Aquest joc resulta sobretot interessant, a part de tota la part cooperativa que suposa,
per tal que els participants de tots dos equips realitzin estratègies i prenguin
decisions de forma conjunta sobre com encararan el joc, de tal manera que es
decideixi qui durà el tresor i quina funció tindrà cadascú.
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Es tracta del joc del mata conills de sempre. Els participants juguen individualment
tots contra tots i han d’aconseguir agafar la pilota i matar els contraris llançant-los-la
per sota del cap i tocant-los sense que aquesta boti a terra. La variant cooperativa
Mata conills
cooperatiu

s’aplica a l’hora de salvar-se. Quan un participant es tocat s’asseu a terra, i només es
pot salvar si aconsegueix agafar la pilota des de terra sense desenganxar-ne el cul i

2, 4, 5

1 o 2 Pilota tova

15’

1, 3, 4, 5

Cintes

10’

li passa sense que boti a un altre company que esta mort i assegut a terra. Aquest
joc ajuda molt a sensibilitzar als participants per a treballar de forma conjunta per a
un mateix objectiu, salvar-se.
Consisteix en que el grup es divideixi en grups de 5 i que es posin en fila agafats per
les espatlles o per la cintura. Els 4 primers van amb els ulls tapats amb cintes, i
l’últim té els ulls oberts. Es tracta de que l’últim guiï als seus companys fins a un punt
d’arribada només tocant-los i sense parlar. Per fer-ho el grup ha de decidir quines
Conduir el tren

senyes faran servir per dir la direcció en que s’ha d’anar. Per exemple tocar l’espatlla
dreta és anar cap a la dreta, tocar el clatell anar cap endavant, tibar la orella anar cap
enrere, etc. L’últim de la fila traspassa la senya al de davant seu per tal de guiar-lo i
així consecutivament fins al primer de la fila qui ha d’avançar i arrossegar als seus
companys. Podem traçar un circuit que els educands hagin de realitzar o fer una
cursa.
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LLEGENDA D'OBJECTIUS

1

Fomentar el consens i la presa de decisions de forma conjunta.

2

Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i la distensió dins del grup.

3

Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement
mutu.

4

Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva eficàcia.

5

Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma cooperativa.

TAULA 2. Descripció de les activitats de la proposta intervenció amb els infants del Centre Obert Xalesta.

66

3.3.2. El disseny de la recerca: El procediment de recollida de dades i les
estratègies de investigació utilitzades.

Segons Penalva i Mateo (2006), la investigació social és un procés amb el qual
s’apliquen certs procediments científics amb la finalitat d’oferir resposta a preguntes
significatives. Es parla doncs, de procés d’investigació quan es consideren amb major o
menor precisió els passos que cal seguir per a elaborar un estudi empíric: l’obtenció
d’informació, el seu tractament i anàlisi.

El disseny de la investigació (Penalva i Mateo, 2006) consisteix en la preparació de
les condicions que possibiliten la recollida i l’anàlisi de dades, de tal forma que es
combinen resultats rellevants per a la investigació amb economia en el procediment que
cal utilitzar. El disseny intenta donar d’una manera clara, respostes a les preguntes
plantejades en la investigació.

Els mètodes i les tècniques que cal utilitzar dependran en cada cas concret, d’una
sèrie de factors, com ara: la naturalesa del fenomen que s’ha d’estudiar i l’objecte
d’investigació, els recursos financers disponibles, l’equip humà d’investigació i la
cooperació que s’espera assolir de la població.

En aquest apartat ens centrarem sobretot en l’aspecte que fa referència al disseny
de la investigació tenint en compte quin ha estat el procediment per a la recollida de
dades i quines han estat les estratègies d’investigació utilitzades per a fer-ho.
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3.3.2.1. El procediment de recollida de dades.

Partint de la situació inicial en què ens trobàvem descrita en l’apartat “3.3.1 El context
de la investigació”, el procés per a la recollida de dades ha constat de 4 fases:

a) Fase prèvia:
En aquesta fase vaig realitzar vàries reunions amb la meva tutora de Treball final
de Màster per tal de definir i enfocar la investigació; i amb la directora i la
coordinadora dels Centres Oberts, a qui vaig presentar la proposta de recerca
explicant-los-hi els objectius, la metodologia emprada, i les estratègies de recollida
de dades, per tal de demana’ls-hi permís. Aquestes em van demanar que redactés
la proposta d’investigació amb un document per tal de presentar-lo a l’administració
en forma de registre així com un document vinculant des de la Universitat de Vic, i
una carta de collaboració adreçada als pares i/o familiars dels infants que formen
part del centre. Posteriorment, també vaig tindre una reunió amb les educadores
del centre per tal d’explicar-los-hi la proposta i decidir com la planificàvem en
temporalitat tenint en compte que em quedaven 8 sessions de feina. Els nens i
nenes del grup també van ser informats del treball de recerca.

b) Fase Inicial:
Consisteix en una avaluació inicial respecte com es trobaven els infants i
quines eren les necessitats reals que presentaven tan de forma individual com a
nivell de grup pel que fa a les habilitats socials i actituds per a desenvolupar
l’aprenentatge cooperatiu. Aquesta avaluació inicial es va fer a partir d’un primer
contacte informal amb les educadores i de la meva observació del grup. Cal
explicar que ja havia tingut un primer tracte amb els infants i ja era en part
coneixedor de les necessitats del grup d’infants, així com de la tasca que
realitzaven les educadores per tal de donar-hi resposta. Aquesta valoració inicial es
va recollir en el diari de camp.

D’altra banda, també em va permetre dissenyar la proposta d’intervenció
emprada per a realitzar la recerca, aquesta dissenyada a través de l’àmbit de
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l’educació física i aplicant una estructura d’aprenentatge basada en l’aprenentatge
cooperatiu, intentant aproximar les actuacions i la resposta educativa d’aquesta a
les necessitats i capacitats dels infants, i per tal de treballar i assolir en algun grau,
els objectius plantejats. El procés per tal d’escollir les activitats va partir de l’anàlisi
de les necessitats que presentava el grup pel que fa a habilitats socials i de
convivència, i en relació als àmbits de cohesió grupal i el treball en equip. Aquesta
anàlisi es va realitzar a partir del que havia pogut observar en les sessions prèvies
a l’aplicació de la intervenció i realització de la recerca, i a partir de tot allò que
s’havia determinat a través de l’entrevista amb les educadores. Així, vam decidir les
activitats a realitzar en funció de les principals necessitats que presentava el grup,
per tal que aquestes servissin per millorar-ne els aspectes que les caracteritzaven.
En aquest sentit, els objectius que van encaminar les finalitats de les activitats
dissenyades o triades can encaminats a assolir els objectius que planteja Pujolàs
(2008) per al treball de cohesió grupal que planteja l’àmbit A del programa CA/AC.

c) Intervenció.
Aquesta fase va constar de 6 sessions d’uns 50 minuts en les quals vaig aplicar la
intervenció dissenyada per treballar amb els infants i a la vegada procurar
l’obtenció de dades. En aquest sentit, vaig procedir en la investigació partint de la
posició d’observador participant, amb la conseqüent posició que suposa per
observar de primera mà els esdeveniments i induir situacions per a obtenir dades,
així com a induir reflexions dels participants de forma directa, i vaig aplicar diferents
estratègies per a la recollida d’informació: el registre en vídeo, el narratiu i les notes
de camp.

d) Avaluació.
En aquesta fase es va realitzar una avaluació final del procés que havia suposat la
posta en marxa de la intervenció i de com els infants valoraven la seva participació,
la seva situació, l’evolució com a grup i la seva relació amb els companys. A banda
de les reflexions que com a educador havia anat fent durant el procés i que es
recullen en les notes de camp. Per a fer-ho i recollir dades per a la recerca, es va
utilitzar una entrevista semiestructurada emprada en diferents modalitats: de forma
individual o en

grups de 2, 3 o 4 educands. La intenció d’aquesta entrevista
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individual o en grup, era poder escoltar i registrar la veu i les reflexions dels infants,
i que aquesta ens permetés valorar, conèixer i entendre la seva reflexió de com es
sentien en relació al grup i quines aportacions, tanmateix propostes, tenien per
millorar la dinàmica d’aquest amb la intenció d’explorar com els nens construïen
coneixement sobre ells mateixos i en aquest cas essencialment, sobre els altres
nens, i per tal d’obtenir més informació sobre què vol dir sentir-se dins o fora d’un
grup, a qui identifiquen ells com dins o fora del grup, quines representacions tenen
dels seus companys, amb qui prefereixen jugar o relacionar-se. Aquesta entrevista
va anar acompanyada d’una activitat en la qual els educands havien de dibuixar o
fotografiar l’espai o activitat que els agradava més del Centre.

Com a altra finalitat, l’entrevista va permetre també avaluar la intervenció i si
havia contribuït o no a assolir alguns dels objectius proposats6.

D’altra banda, també vam realitzar l’entrevista amb les educadores per tal
d’identificar possibles canvis entre l’estat inicial dels nens i nenes i el seu estat final
en relació als objectiu de la intervenció.

3.3.2.2. Les estratègies d’investigació utilitzades per a la recollida de
informació.

Els instruments de recollida de informació utilitzats han estat:

1. L’entrevista semiestructurada amb les educadores.
2. Els registres en vídeo i/o narratius dels Tallers d’esports.
3. El Diari de camp.
4. L’entrevista semiestructurada amb els infants (individuals o en grup).
5. La revisió de documents escrits.

6 Veure apartat 3. 3. 1. 4. Descripció de la proposta d’intervenció, p. 55.
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En aquest sentit, els informants han estat els educands, les educadores i jo mateix
com a educador responsable del Taller d’educació física. Disposar de diferents dades ha
permès triangular les informacions obtingudes sobre un mateix objecte d’estudi i donar
més validesa ecològica a la recerca.

A continuació descriurem cadascun dels instruments utilitzats per a la recollida
d’informació.

1. L’entrevista amb les educadores.

Per Stake (1998) moltes coses de les que no podem observar personalment,
han estat observades o les estan observant els altres. En aquest sentit, dues de les
principals utilitats dels estudis de cas són les descripcions i les interpretacions fetes
per altres persones. No totes elles veuran el cas de la mateixa manera. Les
entrevistes doncs, ens poden permetre descobrir i reflectir múltiples visions i
realitats d’un mateix cas.

L’entrevista és una forma d’observació participant centrada en l’obtenció
d’informació verbal d’un subjecte o grup. És el format de recollida de dades verbals
dintre del qual es pot fer un interrogatori o unes preguntes, es pot establir un
intercanvi de paraules amb més o menys restriccions. D’altra banda, resulta una
tècnica d’observació participant en que l’observador és qui fa les preguntes, i
l’observat qui concentra la seva activitat en respondre-les. (Riba, 2007)

En el cas de l’entrevista emprada per entrevistar a les educadores per tal de
fer una avaluació final de l’estat dels infants respecte el seu desenvolupament pel
que fa a valors, habilitats socials i al nivell de cohesió i relació grupal, es va partir
inicialment d’un qüestionari tancat7. L’objectiu era que el responguessin al meu
davant i si calia en poguéssim parlar. L’entrevista final va servir també per analitzar
i avaluar el punt de partida dels nens i nenes del grup.

7 Veure l'ANNEX 2.
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Aquest

qüestionari va ser elaborat a partir d’una sèrie d’ítems que es

reflectien com una sèrie d’indicadors generals vinculats als diferents objectius que
ens planteja Pujolàs (2008) per tal de treballar l’àmbit de cohesió grupal8. Aquests
ítems mantenien una estreta relació amb aquests objectius a nivell general:
Comunicació,

Respecte,

Relació,

Motivació

i

Ajuda

Mútua

(Individualisme/Solidaritat, Egoisme/Altruisme i Aprofitar-se/Implicar-se).

Per cadascun dels ítems anteriors vam elaborar uns sub-ítems. Cada subítem suposava un indicador que ens permetia valorar el grau de cohesió i de
desenvolupament dels valors i habilitats socials que això implica a nivell grupal i, a
la vegada, permetia identificar què era el que calia treballar a partir de cadascun
dels objectius esmentats. Aquests estaven graduats en 4 nivells d’acord –escala
Likert- per tal que les educadores poguessin indicar el seu grau d’acord permetent
identificar i valorar la situació en què es troba el grup en referència a aquell aspecte
i objectiu de l’Àmbit A amb el qual ’s’ha vinculat. (Exemple)

Relació
1.

Habitualment, hi ha alumnes que es neguen a treballar amb companys de la classe.

Molt en desacord □ en desacord □
2.

molt d’acord □

ni d’acord ni en desacord □

d’acord □

molt d’acord □

ni d’acord ni en desacord □

d’acord □

molt d’acord □

ni d’acord ni en desacord □

d’acord □

molt d’acord □

Es pot afirmar que La relació entre els companys de grup es satisfactòria.

Molt en desacord □ en desacord □
7.

d’acord □

Tots els alumnes treballen indistintament amb uns o altres companys del grup.

Molt en desacord □ en desacord □
6.

ni d’acord ni en desacord □

Alguns alumnes tenen poca relació entre els companys.

Molt en desacord □ en desacord □
5.

molt d’acord □

Les discussions o baralles entre alumnes són mínimes.

Molt en desacord □ en desacord □
4.

d’acord □

Habitualment, hi ha discussions i baralles entre alumnes.

Molt en desacord □ en desacord □
3.

ni d’acord ni en desacord □

ni d’acord ni en desacord □

d’acord □

molt d’acord □

d’acord □

molt d’acord □

Es promouen espais per al coneixement mutu

Molt en desacord □ en desacord □

ni d’acord ni en desacord □

8 Veure apartat 2. 3. 2. 3 Finalitats i objectius de les actuacions realitzades a través de l’àmbit de cohesió grupal, p. 37.
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TAULA 3. Exemple del qüestionari d’entrevista per a les educadores.

Però a l’aplicar el qüestionari, i partint del caràcter flexible i emergent que
caracteritza el disseny d’una investigació amb un enfoc qualitatiu, vam adonar-nos
sobre la marxa, de que aquesta no aportava prou informació de caràcter individual i
específic per la qual cosa, partint del qüestionari elaborat, vam decidir donar-li
també un caràcter d’entrevista semiestructurada, més oberta i facilitant i propiciant
que les educadores poguessin donar la seva opinió i els seus punts de vista amb
una major profunditat.

En aquest sentit, aquestes van contestar al qüestionari conjuntament tal i
com estava planificat per a cada indicador i a la vegada anaven fent les seves
aportacions i comentaris de manera espontània. Les aportacions de les educadores
varen ser recollides per l’observador.

2. Els registres de les sessions d’esports.

Una altra estratègia utilitzada per tal d’obtenir dades va ser el registre amb
vídeo de les sessions d’esports. La idea va ser que mentre es realitzessin les
sessions de la intervenció pedagògica una de les educadores s’encarregués de
realitzar la gravació d’allò que succeïa. Gravar en vídeo permetria captar una major
visió dels esdeveniments, realitzar un seguiment més exhaustiu, així com captar el
llenguatge verbal i el no verbal i la totalitat de la seqüència complerta de l’activitat.
D’altra banda, l’enregistrament amb vídeo permetria realitzar més d’un visionat
d’allò viscut, amb la conseqüent facilitat per captar més informació de la que es pot
captar de primera mà i amb una sola vegada així com el fet que el vídeo ajudaria a
la conservació com a document i permetria doncs, la recuperació i tractament
específic d’anàlisi.

Com a inconvenient, s’ha de reconèixer que els educands en algunes
ocasions malgrat la familiaritat amb l’investigador, es van deixar influenciar pel fet
que hi hagués algú gravant les seves actuacions i conductes, el que en alguns
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moments generava nous conflictes i feia més difícil l’activitat. Es va decidir que
potser seria millor transformar aquest registre en un registre narratiu.

Segons Penalva i Mateo (2006) aquesta s’erigeix com la forma més comuna
d’enregistrar en el cas de l’observació participant. Es tracta de la compilació d’una
sèrie de registres o d’un quadern on s’enregistren les anotacions dels
esdeveniments del dia i de les reflexions que aquests susciten a l’observador.

En aquest sentit, vam utilitzar el registre narratiu com a instrument per tal
d’anotar de forma descriptiva allò que succeïa durant les sessions d’intervenció9a.

3. El diari de camp.

El diari de camp va servir per tal de realitzar notes de caire més teòric com
interpretacions i hipòtesis, i notes de caire més metodològic, tanmateix per tal
d’anotar algunes de les reflexions pròpies de l’observació participant respecte a les
experiències personals i professionals viscudes, copsant opinions, sentiments,
reflexions... i que ens podien generar informació per tal de donar resposta a les
preguntes de recerca.

El propòsit d’aquest instrument era el d’obtenir informació més profunda del
que succeïa a través de les actuacions i interaccions que es donaven en les
sessions i des de diferents perspectives9b. El diari de camp es va utilitzar al llarg de
tot el procés.

El quadre 1 sintetitza aquestes decisions.

9a Veure ANNEX 3
9b Veure ANNEX 4
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REGISTRE AMB
VÍDEO

REGISTRE
NARRATIU

DIARI DE CAMP

SESSIÓ 1

X

X

SESSIÓ 2

X

X

SESSIÓ 3

X

X

SESSIÓ 4

X

X

SESSIÓ 5

X

X

SESSIÓ 6

X

X

QUADRE 2. Sessions i instruments de recollida de dades.

4. L’entrevista semiestructurada amb els infants

Aquestes entrevistes10 es van realitzar de forma grupal, en grups de 2, 3 o 4
educands partint d’un guió semiestructurat que optava per preguntes de caire més
obert, permetent als entrevistats exposar una resposta oberta i l’oportunitat
d’establir un focus de reflexió conjunta. També hi havia preguntes de caire més
tancat.

Exemple:
Obert: Que opineu del grup?
Tancat: Amb qui us agrada més jugar, (digues 3 noms)?

La situació de l’entrevista va ser de participació-observació, és a dir, en
situació de familiaritat amb els entrevistats, partint d’un estil basat en la conversa i
el diàleg dins dels escenaris quotidians de convivència amb els educands. Es va
intentar que el clima de la entrevista fos simètric i que existís reciprocitat entre els
10 Veure ANNEX 5
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interlocutors per tal de promoure una situació i un clima idoni que suposés l’èxit
respecte als seus objectius. D’altra banda, algunes de les preguntes es van
plantejar com a

eines per a generar entrevistes de grup i per tal que els

entrevistats poguessin posar en contacte i confrontar diferents punts de vista a
través d’un procés obert, cosa que va permetre conèixer com es sentien, que
opinaven, que sabien i quines noves perspectives sorgien a través de la discussió.
Les entrevistes de grup permeten un major acostament a la vida i experiències
reals dels subjectes, apropant-se en major grau a la situació real de les opinions,
vivències i punts de vista.

Exemple:

Creieu que el grup podria funcionar millor, passar-vos-ho molt més bé, que les activitats sortissin
millor?

La intenció de l’entrevista era doncs, que aquesta servís per realitzar una
avaluació final del procés que havia suposat l’aplicació de la intervenció i de com
els infants valoraven la seva participació, la seva situació i evolució com a grup, i la
seva relació amb els companys. Com a altra finalitat l’entrevista o discussió va
permetre escoltar i registrar la veu i les reflexions dels infants, i conèixer i entendre
com es sentien, com es sentien en relació al grup, i quines aportacions, tanmateix
propostes, tenien per millorar la dinàmica d’aquest amb la intenció d’explorar com
els nens construïen coneixement sobre ells mateixos i, en aquest cas
essencialment, sobre els altres nens, i per tal d’obtenir més informació sobre què
vol dir sentir-se dins o fora d’un grup.

L’entrevista va anar acompanyada d’una activitat en la qual els educands
havien de dibuixar o fotografiar l’espai o activitat que els agradava més11.

11 Veure ANNEX 6
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Com a altra finalitat, l’entrevista va permetre avaluar la intervenció i possibles
incidències de millora en la cohesió del grup i

en la dinàmica de relacions

interpersonals.

5. La revisió de documents.

Segons Stake (1998), gairebé tots els estudis requereixen, d’una manera o
altra, examinar diaris, informes anuals, correspondència, actes de reunions, i coses
semblants. L’autor esmenta que la recollida de dades mitjançant l’estudi de
documents segueix el mateix esquema de raonament que l’observació o
l’entrevista. S’ha de tenir la ment organitzada, però oberta a pistes inesperades.

En aquest sentit, s’ha utilitzat dos documents que ens van proporcionar les
educadores dels centres i que ens han ajudat a l’hora d’analitzar la informació: la
fitxa d’incidències i el recull d’assistència. Aquests, ens han ajudat a complementar
algunes de les informacions ja recopilades a través dels altres instruments.

La fitxa d’incidències és una fitxa en què es fa una valoració de com ha
funcionat el dia per a cada infant, podent recollir informació que es pot haver
escapat de la observació.

El recull d’assistència, és a més del que el seu nom indica, una fitxa que
contempla d’altres apartats com valoracions de com han funcionat una sèrie d’ítems
els quals

s’avaluen diàriament al centre, com ara la higiene, la comunicació, la

convivència, o d’altres com la participació, el desenvolupament o l’actitud davant el
funcionament de les tasques o activitats. D’altra banda, també contempla un apartat
important que registra de forma breu com ha funcionat el dia concret.
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3.3.3. El procés seguit en l’anàlisi de resultats

Les dades que s’han recollit i registrat a través dels instruments que acabem de
presentar, s’han analitzat a través de l’anàlisi de continguts, entesa com “una
metodologia (...) que permet aïllar unitats, categoritzar, mesurar i establir relacions en
corpus de missatges o texts i es destina, principalment, al tractament i resolució de
dades verbals, transcrites o escrites –en particular a l’estudi de documents-, tot i que
també es pot aplicar a signes i missatges no verbals” (Riba, 2007, p. 211).

L’anàlisi de continguts s’ha fet de manera exhaustiva amb les transcripcions i
registres narratius de les activitats i amb les transcripcions de les entrevistes fetes a
les educadores i als infants. No s’ha fet una anàlisi en detall dels documents elaborats
per les educadores (la fitxa d’incidències i el recull d’assistència) i del diari de camp,
que sobre tot aquest últim ha servit per aclarir i millorar les interpretacions dels
resultats analitzats a partir de les entrevistes i les observacions participants de les
activitats. Una explicació més detallada de l’anàlisi realitzat per a les dades recollides a
través de cada instrument el podem trobar al següent apartat, l’apartat de resultats.
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4. Resultats de l'anàlisi de dades.

En aquest apartat recollim els resultats que hem pogut extreure a través
de l’anàlisi del contingut aplicat a les dades recollides. L’apartat s’estructura en
quatre subapartats segons l’instrument de recerca utilitzat, i ens condueix a
l'apartat de conclusions, on els diferents resultats ens han permès en el seu
conjunt, contestar les preguntes de recerca i extreure’n unes valoracions i
conclusions davant la problemàtica que plantejava el treball12.

4. 1. Entrevista semiestructurada amb les educadores.

Els contactes inicials establerts i l’entrevista final realitzada amb les
educadores i, ens han ajudat a realitzar les avaluacions inicial i final dels infants
respecte a alguns dels valors i habilitats socials que es poden associar al
treball cooperatiu així com conèixer el nivell de cohesió i relació grupal del grup.

L’anàlisi de dades s’ha fet sobre l’entrevista final i la informació recollida
a través dels contactes inicials en el diari de camp han servit per contrastar
aquesta anàlisi.

L’entrevista, que tal i com s’ha explicat en l’apartat anterior13 inicialment
es configurava com a qüestionari tancat, va acabar transformant-se en
instrument obert ja que vam observar que la veu de educadores ens aportaven
molta més informació i dades útils de les inicialment previstes al qüestionari.

Així, a l’hora d’analitzar les respostes a aquest qüestionari, hem optat
per recollir tot allò que ens ha semblat més rellevant del que ens van contestar i
explicar les educadores tenint en compte els objectius de recerca i les
preguntes formulades, i per tant, quina era la informació que necessitàvem.

12 Veure l’apartat 5. Conclusions, p. 132.
13 Veure l'apartat 3. 3. 2. 2. Les estratègies d’investigació utilitzades per a la recollida d’informació, p. 70.
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A continuació, exposem la informació extreta seguint l’odre dels ítems
que ja havíem establert al qüestionari:

a) Comunicació

Les educadores consideren que els nens i nenes del grup xerren
força i que ho fan de manera natural i espontània. Ambdues exposen
que els infants es coneixen molt bé entre ells perquè van a la mateixa
escola. Veuen sobretot una gran evolució en una nena l’A. (4), a qui
abans de la intervenció li costava molt comunicar-se i interaccionar amb
els altres companys i companyes i a mesura que han anat passant els
dies a poc a poc ha anat millorant la situació. Les educadores ho
vinculen a les activitats realitzades en el taller d’esports.

D’altra banda, estan d’acord en què resulta difícil que els nens i
nenes parlin sense interrupcions dels seus companys, però entenen
també que un cop realitzat el treball esmentat aquesta situació ha
millorat. En aquest sentit, observen que el problema te més presència
quan els que volen comunicar són els infants més petits - A.(4), M. (9),
N. (17), A. (18) i K. (19) -, ja que els grans els acostumen a fer més la
guitza.

b) Respecte.

Les educadores senyalen que hi ha nens i nenes que falten al
respecte a d’altres companys i companyes, i que aquests coincideixen
amb aquells infants que presenten certes dificultats per a la convivència i
sovint protagonitzen conflictes verbals i agressions físiques. Entenen que
els més petits són més capaços d’autogestionar-se i que en canvi els
més grans són els que generen més baralles i conflictes.
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Tanmateix, senyalen que al grup hi ha alguns nens i nenes que es
troben “marginats” [N. (10), J. (14), S. (15), N. (17)], així com que també
existeixen infants que es relacionen amb d’altres companys de forma
selectiva, per exemple un nen [J. (14)], al tenir dificultats per relacionarse amb els iguals d’edats similars, busca la relació amb infants més
petits a través de la coacció i fins i tot de l’abús.

D’altra banda, consideren que els nens i nenes s’escolten poc, i
que les aportacions verbals que realitzen alguns infants sovint afecten
als altres en forma de frustració o fins al punt de sentir-se jutjats; també
que no existeix el respecte per la diversitat d’opinions, i que els resulta
difícil generar reflexions. Matisen que això es produeix sobretot en el
conjunt d’infants més grans. En aquest sentit, les educadores consideren
que des de l’inici de la intervenció fins a la seva finalització, hi ha hagut
certes millores, doncs consideren que el treball realitzat ha ajudat a
millorar aquests aspectes i a propiciar espais de diàleg i reflexió entre
ells.

c) Relació.

Les educadores consideren que a través de les activitats
realitzades hi ha hagut una millora de les relacions entre els nens i
nenes del grup. Aquestes, esmenten que alguns dels infants que
inicialment tenien més dificultats o semblaven menys capaços de
relacionar-se amb els altres [R. (3), A. (4), A. (7) i N. (17)], o d’altres que
sovint es veien involucrats en conflictes [R. (3), R. (11), P. (12) i S. (15)],
al final de la intervenció han millorat les seves relacions aprenent a jugar
o a treballar amb els companys i companyes.

Malgrat tot, apunten que encara es produeixen baralles i que
encara continuen sense relacionar-se tots amb tots. En aquest sentit,
consideren com a necessari prosseguir amb el treball iniciat a través de
la intervenció al Taller d’esports i procurar incloure en la planificació de
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treball general del Centre, algunes de les dinàmiques específiques de
l’àmbit A que ajudin als infants a coneixes millor entre ells i permetin
també millorar la distensió entres membres del grup.

Les educadores esmenten no obstant, que els infants ja es
coneixen força pel fet de compartir escola i barri, i que és aquest
coneixement el que dificulta les relacions per tant.

d) Motivació.

En relació a la motivació que tenen els nens i nenes per a la
realització de les tasques que se’ls plantegen en general al Centre
Obert, les educadores comenten que observen que sembla que als
infants no els “agraden” les tasques que fan, però que s’ha aconseguit
que els nens i nenes participin en allò que es proposa. En aquest sentit
però, denoten que els infants no mostren responsabilitat davant
d’aquestes tasques.

D’altra banda, creuen que els nens i nenes, generalment, es
senten capaços per a la realització de les tasques, les quals sembla que
troben poc difícils, i que els agrada que se’ls valori i incentivi a través
d’ànims i comentaris positius, sentint-se satisfets.

Ensems, les educadores expliquen que els nens i nenes es
mostren poc autònoms respecte a la organització i la planificació davant
l’activitat a realitzar. En aquest sentit, les educadores intenten promoure
situacions i activitats en què els infants hagin d’assumir el control i la
responsabilitat en el desenvolupament d’aquestes però aquests mostren
poca autonomia i dependència.

Així mateix, a l’hora de realitzar propostes, els sembla que
aporten poques coses, només si se’ls demana que ho facin.
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Les educadores exposen que sembla que a mesura que s’ha anat
avançant en l’aplicació de la intervenció, fins a la seva finalització, hi ha
hagut una millora de tots aquests aspectes.

e) Ajuda Mútua.

Les educadores, a nivell general, consideren que hi ha hagut una
certa millora en aquests aspectes.

f) Individualisme - Solidaritat.

Les educadores observen que la situació dels nens i nenes
encara es troba més a prop d’una forma de treball individual però que
accepten i els agrada treballar de forma cooperativa. Argumenten que
observen que hi ha poca ajuda de forma espontània i que els costa
relacionar-se per aconseguir uns mateixos objectius, i acaben realitzant
accions individualistes. Per contra, assenyalen que, tot i que amb poca
freqüència, hi ha moments en què els nens i nenes posen en comú les
seves idees i propicien un treball collaboratiu.

En aquest sentit, creuen que es potencien algunes activitats per
tal que els nens i nenes treballin en grup i s’ajudin els uns als altres però
estan d’acord en què se’n podrien promoure més, entenem que pensen
que aquestes habilitats han de sorgir de manera natural o espontània.

g) Egoisme - Altruisme.

Les educadores diuen que els nens i nenes mostren conductes de
caire individualista i que són molt competitius, per la qual cosa els costa
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força arribar a acords, miren pels seus interessos i mostren una certa
manca d’habilitats per a consensuar i compartir.

Es creu que hi ha la necessitat de realitzar més activitats que
impliquin el treball cooperatiu ja que consideren que els infants s’adonen
de que el treball en equip els podria aportar més beneficis però no saben
com utilitzar-lo ni com treballar-hi. En aquest sentit, les educadores
creuen que la percepció que tenen els infants de treballar en equip és
poc conscient i que per això resulta difícil que en valorin realment els
guanys que en poden obtenir; pensen que el grup encara no es prou
madur i que no són massa capaços d’assumir responsabilitats
compartides. Pel que sembla, les educadores tampoc no sembla que
sàpiguen massa bé com promoure aquestes habilitats i competències de
treball en grup.

h) Implicar-se.

Les educadores comenten que els nens i nenes encara no són
conscients de la “bondat” del treball en equip, i que es mostren poc
participatius i poc responsables, i denoten poca exigència interpersonal
mostrant-se poc actius i implicats davant el treball en equip.

En síntesi, a partir de la informació obtinguda a través de l’entrevista es pot
afirmar que les educadores consideren que posteriorment a la implementació
de la intervenció s’han pogut detectar algunes millores en relació als diferents
aspectes que dificultaven el bon funcionament del grup de nens i nenes del
Centre Obert. Entre d’altres, es centren en destacar les millores que mantenen
relació amb les habilitats socials referents a la comunicació; amb

les

interaccions i relacions interpersonals dels nens i nenes; així com pel que fa al
respecte entre iguals, la convivència i la cohesió grupal.
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Les educadores també destaquen una millora en el desenvolupament de les
tasques, ja que consideren que els nens i nenes es mostren més participatius i
responsables davant d’aquestes, i perquè sembla que han après a jugar i
treballar amb els altres companys. Ressalten que el treball en equip ha ajudat a
que els infants siguin més capaços de decidir coses de forma conjunta i de
realitzar les coses ajudant-se els uns als altres. Tot i així, consideren que
malgrat aquesta millora del treball en conjunt, a vegades encara es troben
situacions en que la manera de fer dels infants es regeix per un caràcter
individualista o competitiu.

Les educadores consideren que encara resulta necessari seguir treballant, ja
que troben que encara hi ha una certa presència de conflictes que poden
desestabilitzar el funcionament del grup. En aquest sentit, les educadores
valoren la introducció del treball cooperatiu a l’estructura d’activitat del centre i
creuen que una bona manera de seguir millorant seria realitzant més activitats
de forma abundant que impliquessin treball cooperatiu.

4. 2. Sociograma.

El sociograma es va realitzar a partir de la informació recollida a través
de les entrevistes amb el grup d’infants. El resultats sobre les entrevistes de
grup s’expliquen amb més detall al punt 4.3.

4.2.1. Sociograma del grup

La realització d’un sociograma ens ha permès observar principalment els
següents aspectes, útils per als objectius de la recerca:

− A nivell descriptiu:
Conèixer amb un cert detall l’estructura afectiva interna del grup, és a dir,
l’estructura de les atraccions i dels rebutjos, i d’algunes de les actituds
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positives i negatives del grup vers els companys i companyes un cop
tancada la intervenció. Al tractar-se d’un grup natural, se suposa que els
seus membres es coneixen entre sí a més, tenim informació de l’inici de
les sessions, respecte a la seva cohesió i el “nivell de convivència” del
grup, es tracta de saber, a l’acabament del procés, si la seva cohesió i
coherència interna ha canviat en algun aspecte. Ens interessa
especialment saber quins són els nens i nenes més significatius dins del
grup ja sigui perquè són els més triats ja sigui perquè són els més
rebutjats. Ensems, les configuracions sociomètriques més importants, és
a dir, les relacions entre dos o més nens i nenes relativament més
destacats o destacades dins del grup. En aquest sentit, la informació
aconseguida a través del test sociomètric ens ha servit per esclarir com
estaven al final les relacions interpersonals.

- A nivell explicatiu el sociograma ha permès conèixer:

• La relació entre certs aspectes de l’estructura global del grup amb
d’altres aspectes vinculats al seu funcionament.
• Els valors i les preferències del grup partint de la idea de que les
persones més escollides són les que millor representen els valors del
grup i a la inversa amb els més rebutjats.
• Els possibles efectes que les circumstàncies o condicions externes tenen
sobre l’estructura del grup.
• La relació que existeix entre l’estructura de sentiments i l’estructura
d’interacció.
• La relació entre la solidaritat i l’obediència a les normes del grup.
Respecte a les relacions socials que es poden analitzar a través
d’aquest test, les informacions deriven de les següents preguntes:

- Amb qui us agrada més jugar?
- Amb qui us agrada menys fer-ho?
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Ambdues preguntes les contesten un grup de 19 nens i nenes dels 20
educands que conformen el grup ja que un d’ells va deixar finalment, del
centre.

A través de la formulació d’aquestes preguntes els estem demanant
“preferència d’interacció” en el sentit en què han d’identificar la persona o
persones en funció de la seva experiència habitual. Ens permeten també
determinar les relacions d’atracció i rebuig entre membres del grup segons les
preferències d’interacció partint d’una situació concreta o contingut determinat,
en aquest cas la situació de joc; i no suposen preguntes compromeses on els
educands es puguin trobar en una situació desagradable o difícil de respondre
a l’hora de realitzar els rebutjos.

D’altra banda, cada educand ha realitzat la tria de tres companys o
companyes al contestar cada pregunta, però no s’ha establert cap tipus de
puntuació segons l’ordre de preferència ja que no se’ls va demanar que
establissin un ordre preferent així doncs, a l’hora de comptabilitzar, simplement
s’han contat les vegades que cada nen o nena ha estat escollit preferentment
en cada cas (més i menys), obtenint així un punt o menys un punt per a cada
elecció, respectivament.

Així mateix, hem calculat l’índex de cohesió per tal de tenir una visió
global de l’estructura del grup; hem tractat cada nen i nena de forma individual,
podent així determinar quin és el seu estatus sociomètric i rol dins del grup
(líder, integrat, marginat, aïllat o rebutjat); hem observat les estructures dels
subgrups existents com ara les parelles, trios, subgrups ...; hem relacionat
alguns factors personals dels educands amb el seu posicionament en el test
sociomètric; i hem intentat extreure, conjuntament amb d’altra informació que
ens ha aportat la utilització de la resta d’instruments d’investigació emprats al
treball, unes conclusions per tal de saber les relacions entre els membres.

L’anàlisi de les respostes dels nens i nenes a les dues qüestions
anteriors ens ha permès:
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− Elaborar una matriu on es reflecteixen les eleccions i rebutjos de cada
educand i per a cada educand, i els seus totals, obtenint-ne com a
resultat les dades que han servir per calcular l’estatus sociomètric dels
membres del grup14.

−

Elaborar les gràfiques o sociogrames que representen les dades
generades a través del test sociomètric. Les gràfiques han ajudat a
identificar les subestructures dins del grup a partir de les eleccions o
rebutjos recíprocs entre parelles, trios o d’altres petits subgrups que
conformen el grup global, així com dels seus membres (persones
centrals, líders, persones aïllades, etc.). En aquest sentit, hem realitzat
una primera gràfica on s’illustren les preferències o relacions positives, i
una segona gràfica en que s’illustren els rebutjos o relacions negatives.

− La graella on s’ha calculat l’estatus sociomètric dels membres del grup15.
− El càlcul de l’índex de cohesió grupal16.
Aquests resultats els presentem tot seguit.

14 Veure apartat 4. 2. 1. 1. Matriu i gràfics del test sociomètric, p. 89
15 Veure apartat 4. 2. 1. 2. Estatus sociomètric general, p. 92
16 Veure apartat 4. 2. 1. 3. Índex de cohesió grupal, p. 92
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4.2.1.1. Matriu i gràfics del test sociomètric.

SOCIOGRAMA

Subjectes triats/rebutjats
A.(1
)

M.
(2)

R.
(3)

A.
(4)

O.(5
)

A. (1)

A.
(6)

A.
(7)

-3
+1

+1

+3

A. (4)

+3

+2

-2
-2

+2

-1

-3

-1

+2

-1

-3

+2

O. (5)

+2

+3

+2

A. (7)

-2

+3

+2

+1

N. (10)

-1

R. (11)

+1

+1

-2

-1
+1

+1

-2

+2

+2

-1
+3

+1

J. (14)

+3

S. (15)

+1

M. (16)

+2

N. (17)

-1

+3

-1

-2

-3

-1

-2

+3

-3

-1

-2

-2
+3

-2

+2
+3

+2

-3
+2

-3
-2

-1

+1

-3

+3

-1
-2

+3

-3

+1

+1

+1

K. (19)

-2

-2

-2

+1
+2

+2

-1

+2

-3

-3

+3

+3

P. (12)

A. (18)

-3

-1
-3

+2

-3

+3
-1

+1

-3
+1

+3

M. (9)

+3

+3

R. (8)

J. (13)

N.(1 R.(1 P.(1 J.
J.
S.
M.
N.
A.
K.
O.
0)
1)
2) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

-2

+3

R. (3)

Subjectes electors/
Rebutjadors

M.
(9)

+1

M. (2)

A. (6)

R.
(8)

-1

-3

+2

-3

+3

-3

-2

+1

+2

4

2

3

1

1

1

0

0

O. (20)
Total/ triats

3

2

4

5

7

6

3

2

2

1

4

4

3

0

1

Total/ rebutj.

1

1

1

0

3

0

1

2

1

11

0

1

1

13

12 1

0

TAULA 4. Matriu del test sociomètric.
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4.2.1.2.

Estatus sociomètric general
Educand

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SS

2

1

3

5

4

6

2

0

1

-10

4

3

2

-13 -11

-1

3

1

3

1

TAULA 5. Estatus sociomètric general

4.2.1.3.

Índex de cohesió

( A ) Parelles recíproques possibles = 342
( B ) Parelles recíproques sorgides = 14
Índex de cohesió = B / A = 14 / 342 = 0’040
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4. 2. 1. 4. Resultats i aspectes més rellevants.

Resum
A
(1)

M.
(2)

R.
(3)

A.
(4)

0.
(5)

A.
(6)

A.
(7)

R.
(8)

M.
(9)

N.
(10)

R.
(11)

P.
(12)

J.
(13)

J.
(14)

S.
(15)

M.
(16)

N.
(17)

A.
(18)

K.
(19)

0.
(20)

Total/
triats

3

2

4

5

7

6

3

2

2

1

4

4

3

0

1

0

4

2

3

1

Total/
rebutjats

1

1

1

0

3

0

1

2

1

11

0

1

1

13

12

1

1

1

0

0

SS

2

1

3

5

4

6

2

0

1

-10

4

3

2

-13 -11

-1

3

1

3

1

Índex de cohesió del grup = Parelles recíproques
sorgides (B) /Parelles recíproques possibles (A)

(16 / 342) 0’047

QUADRE 3. Resum dels resultats del test sociomètric.

• A nivell descriptiu
-

Les dades i resultats extrets a través del test sociomètric ens mostren
una estructura afectiva poc cohesionada, podem destacar que:

o Els infants més triats han estat: l’O. (5) amb 7 tries, l’A. (6) amb 6
tries i l’A. (4) amb 5 tries, les tres són nenes. Hi ha dos infants que
no han estat triats cap vegada: J. (14) i M. (16), o només una en
N. (10), en S. (15) i l’O. (20); excepte M. (16), són a més, els nens
i nenes més rebutjats. La resta d’infants ha rebut tries similars:
entre 2 i 4 tries. Cal destacar el cas d’en M. (16), que podríem
considerar com a “més exclòs” del grup, ja que tot i que ha escollit
a d’altres companys, ell no ha estat escollit per ningú i ha rebut un
rebuig. Tal i com vam comentar en la seva descripció17, cal
considerar que es tracta d’un infant a qui li costa interaccionar i
trobar afinitats amb els seus companys i companyes del grup.
17 Veure ANNEX 1.
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o Respecte als rebutjos, hi ha una sèrie d’infants que destaquen per
ser els més rebutjats amb un nombre de tries en negatiu molt
elevat: en J. (14) amb 14 rebutjos, en S. (15) amb 12 i la N. (10)
amb 10. En aquest sentit, en J. (14) és el nen més rebutjat per tot
el grup ja que a més, no ha estat triat per cap company. La N. (10)
i en S. (15) al seu torn, només han estat triats una vegada. En
aquet sentit, podríem arribar a entendre que el grup té una actitud
força negativa o excloent respecte a aquests aquets tres nens.

o També hi ha una sèrie d’infants que no han estat rebutjats cap
vegada A. (4), A. (6), R. (11), K.(19) i l’O. (20). Sembla que el grup
té una actitud força positiva cap a ells. Destaca el cas d’en R.
(11), que tot i que acostuma a ser un infant que sovint està
immers en conflictes, no ha estat en cap cas rebutjat.

o Si tenim en compte les descripcions individuals18, podem suggerir
que el nombre de rebutjos o d’acceptacions pot guardar relació
amb la manera com aquests infants estableixen les seves
relacions interpersonals.

o La resta d’infants només han estat rebutjats 1 vegada, o 2 en el
cas d’en R. (8) i tenint en compte el nombre de les seves
acceptacions i el seu estatus sociomètric, es podríem considerar
com a nens “neutrals”. En R. (8) només ha estat triat 2 vegades i
estableix relacions bidireccionals amb l’A.(4) a qui més endavant
caracteritzarem com a “líder”, i amb la N. (10) que és un dels
infants més rebutjats. En R. (8) és més rebutjat, que la resta
d’infants que es situen en la “neutralitat”, pel que podríem
considerar que s’erigeix com a “eminència gris”, estant força aïllat
però influint en el grup de forma externa degut a la seva poca
popularitat.
18 Veure ANNEX 1.
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o Respecte a l’estatus sociomètric dels infants al final del procés, és
força coherent amb el nombre de tries i rebutjos que ha rebut
cadascun. A destacar el cas de l’A. (4) i l’A. (6) amb un estatus
sociomètric de 5 i 6 respectivament, s’erigeixen com a possibles
“líders” del grup. En aquest sentit l’A. (4), és una de les nenes
més petites del centre i les tries que ha rebut han estat per part
dels seus iguals en edat pel que podríem pensar que l’A. (4) està
exercint un rol de lideratge respecte als infants de la seva edat.
Respecte a l’A. (6), sembla que assumeix aquest mateix rol amb
els infants més grans. En ambdós casos, si tenim en compte el
caràcter alegre i cohesionador19, resultarien força positives les
seves intervencions, per al conjunt del grup.

L’O. (5) ha tingut el nombre més alt de tries i també el més alt de
rebutjos (3) el que el situa en un estatus sociomètric inferior al de
l’A. (6). En aquest sentit, podríem categoritzar-la com a una figura
“polèmica” dins del grup, entenent que degut a que té forces
acceptacions i rebutjos, el grup la contempla com algú que aporta
coses positives

però

també

negatives,

el

que

permetria

categoritzar com a “antílider”.

o Els resultats mostrem també que existeixen tot un seguit de
relacions recíproques que podrien ajudar a que el grup estigui
més cohesionat i funcioni millor, seria el cas de les parelles
positives

19 Veure ANNEX 1.
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A. (1) - A. (6)

O. (5) – A. (6)

M. (2) – M. (9)

O. (5) – A. (7)

M. (9) – N. (17)

R. (8) – N. (10)

R. (3) – O. (5)

R. (11) – J. (13)

R. (3) – A. (7)

R. (11) – A (1)

A. (4) – R. (8)

P. (12) – A. (6)

A. (4) – N. (17)

K. (19) – N. (17)

A. (4) – K. (19)

K. (19) – A. (18)

QUADRE 4. Parelles positives.

S’identifiquen però parelles negatives:

A. (1) – N. (10)

M. (9) – S. (15)

R. (3) – N. (10)

P. (12) – J. (14)

O. (5) – N. (10)

P. (12) – S. (15)

R. (8) – M. (16)

QUADRE 5. Parelles negatives.

I triades:
R. (3) – A. (7) – O. (5)
A. (4) – N. (17) – K. (19)

QUADRE 6. Triades.

• Si recollim aquests resultats i en fem un comentari més general es pot dir
que:
o El grup, globalment, presenta una estructura poc cohesionada.
Aquesta poca cohesió quedaria també reflectida amb la manera
com funciona el grup i el clima que es respira el dia a dia al centre
on les dificultats i necessitats educatives referents a hàbits
quotidians i habilitats socials i de relació interpersonal, dificulten
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que els infants puguin establir interaccions i relacions estables i
positives amb els seus companys, dificultant-ne la convivència i el
seu desenvolupament personal. Tanmateix, cal tenir en compte
que el clima de grup existent és un dels factors que fa difícil la
solidaritat i la cooperació dins del grup, així com acaba sent
determinant en referència a les dificultats que els nens i nenes
individualment i, conjuntament com a grup, tenen per respectar
les normes que s’han establert dins el centre i que constantment
s’han d’estar recordant.

D’altra banda, també cal contemplar que els sentiments tant
positius com negatius, que els infants han desenvolupat al voltant
del grup i al voltant d’alguns companys i companyes particulars,
es veurien recollits en els resultats del test sociomètric.

o Podem considerar que tant els infants més triats com els més
rebutjats ajuden a identificar els valors del grup. En aquest sentit,
l’ A. (4) i l’A. (6) mostren el caràcter alegre i collaborador d’alguns
dels infants del grup entre els quals s’estableix una bona relació.
D’altra banda l’O. (5), representaria aquells nens i nenes que tot i
tenir algunes qualitats molt positives i estar desenvolupant de
mica en mica algunes habilitats sobre les quals presentaven
notables dificultats, també susciten aspectes negatius el que vol
dir

que

encara

cal

ajudar-los

en

aquest

procés

de

desenvolupament. Respecte a la N. (10), en J. (14) o en S. (15),
encara tenen certes necessitats en relació als àmbits emocional,
afectiu i social, sobre les que s’ha de seguir treballant, amb ells i
amb la resta del grup ja que els tenen en poca consideració i això
afecta tant al desenvolupament positiu d’aquests infants com al de
tot el grup.

o Cal tenir en compte que les situacions individuals a nivell familiar i
social es probable que tinguin una gran influència en les seves
conductes i la seva vida al centre, aspectes que segurament
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ajudarien a entendre i matisar les relacions i posicions dels infants
al sociograma.

4.3. Entrevistes amb els nens i nenes.

Tal i com es va comentar en l’apartat de metodologia, les entrevistes
realitzades amb els nens i nenes tenien com a principals objectius que els
infants puguin expressar a través de la seva veu i des del seu punt de vista,
com concebien la convivència del grup i com valoraven la seva manera d’actuar
dins d’aquest; una de els principals intencions va ser crear petits grups de
discussió per tal que els nens i nenes poguessin compartir les seves vivències i
els seus neguits amb la resta de companys, i que això els permetés reflexionar,
trobar vincles i construir solucions que els ajudessin a canviar les coses. D’altra
banda, i com a altre gran objectiu, aquest més enfocat al treball de recerca, les
entrevistes també havien de servir per a què nosaltres, com a investigadors,
poguéssim conèixer els pensaments i les idees dels infants respecte a la seva
visió del grup i del seu funcionament, i conèixer la valoració que en fan de les
tasques proposades al Taller d’esports.

En relació a les entrevistes, les preguntes plantejades van girar entorn
dels diferents àmbits interpersonals i intrapersonals en què es pretenia incidir a
través de la intervenció aplicada, i respecte a com els infants havien valorat les
tasques realitzades a través de la intervenció.

A l’hora de realitzar el buidat de les entrevistes per analitzar-ne el
contingut, vam agafar les respostes dels nens i nenes davant les qüestions
plantejades i les vam agrupar en categories segons si aquestes responien a un
patró semblant. Aquesta manera de procedir ens va permetre establir
freqüències i obtenir uns resultats en termes més quantitatius. A continuació
mostrem les taules de freqüències obtingudes.
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Àmbit Relacional
Pregunta

1. Que opineu del grup ?

Categories

1. Sempre està ben avingut

Freqüències

2. A vegades està mal avingut

6’7% (1/15)

3. Sempre està mal avingut

73’3% (11/15)

20% (3/15)

Altres dades:

Àmbit Relacional
Pregunta

2. Com us trobeu al grup ?

Categories

1.Bé

Freqüències

33’3% (5/15)

2. No sempre bé

4.Malament

46’7% (7/15)

13’3% (2/15)

Altres dades:
- A nivell general els infants comenten que se senten bé dins del grup tot i que opinen que és un grup on hi ha moltes baralles perquè no acaben d’estar ben avinguts.
- Els que diuen que no sempre s’hi troben bé ho vinculen amb aspectes de relació amb la resta de companys.
- Hi ha un educand que no contesta a la pregunta (6’7%).

Àmbit Relacional
Pregunta
Categories
Freqüències

3. Com us sentiu en relació als companys?
1.Bé

2. Regular

13’3% (2/15)

6’7% (1/15)

3. Malament amb algun/s
company/s en concret.
60% (9/15)

4.Malament
13’3% (2/15)

Altres dades:
- Un 26’6% (4/15) no es troben bé amb el nen J. (14).
- Un 20% (3/15) no es troben bé amb la nena N. (10).
- Un 6’6% (1/15) no es troba bé amb el nen S. (15).
- Un 33’3% (5/15) considera que no es troba bé amb alguns companys.
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Àmbit Relacional
Pregunta
Categories
Freqüències

10. (1a part) Sents que pots comptar amb l’ajuda dels companys?
1. Si

2. No

26’6% (4/15)

3. Si, a vegades

13’3% (2/15)

4. Depèn de qui.

46’6% (7/15)

13’3% (2/15)

Altres dades:
Pregunta
Categories
Freqüències

10. (2a part) Sents que pots comptar amb l’ajuda dels/les educadors/es
1. Si

2. No
66’6% (10/15)

6’6% (1/15)

3. A vegades.
26’6% (4/15)

Altres dades:

Àmbit Relacional
Pregunta
Categories
Freqüència

11. Creus que el grup podria funcionar millor, passar-vos-ho molt més bé, que les activitats sortissin millor?
1. Si
100% (15/15)

2. No
0% (0/15)

Altres dades:

Àmbit Relacional
Pregunta
Categories

Freqüències

12. Quines coses poden fer que el grup funcioni millor?
1. Millorar el comportament individual.

53’3% (8/15)

2. Millorar el comportament col·lectiu i les relacions
amb els companys/es i els educadors/es. (escoltar,
respectar, dialogar)
46’6 (7/15)

Altres dades:
Els infants han identificat els següents aspectes per tal de millorar:
- Un 20% (3/15) creuen que s’ha de respectar més als/les companys/es i als/les educadors/es.
- Un 40% (6/15) pensen que han d’intentar no barallar-se.
- Un 33’3% (5/15) aporten que cal fer més cas dels companys/es i dels educadors/es.
- Un 6’6% (1/15) ha realitzat una proposta de millora.
100

Àmbit Relacional
Pregunta
Categories

14. Et sents una mica responsable de com funciona el grup?
1.

Me’n sento responsable.

Freqüències

2.

60% (9/15)

A vegades me’n sento
responsable.

3.

33’3% (5/15)

No me’n sento responsable.
6’6% (1/15)

Altres dades:
- Un 40% (6/15) se’n senten responsables tant per les coses bones com per les dolentes.
- Un nen (6’6%) se’n sent responsable quan funciona bé, però no quan funciona malament.
- Un 13’3% (2/15) se’n senten responsables quan el grup funciona malament, però no quan funciona bé.

Respecte a les tasques realitzades
Pregunta
Categories
Freqüències.

15. Com us heu sentit en relació a les tasques realitzades (esport)? (recordar les activitats cooperatives de cohesió grupal que
demanen interacció i relació amb els companys)
1.

Bé

2.

80% (12/15)

Bé, però no sempre
13’3% (2/15)

3.

Malament
6’6% (1/15)

Altres dades:

Respecte a les tasques realitzades
Pregunta
Categories

16. Podries explicar-me que és per a tu treballar en equip?
Percepcions de que és treballar en equip.

Aquestes són algunes de les percepcions en que han coincidit els infants:
-

Per a un 53’3% (8/15) treballar en equip és “fer coses junts”.
Per a un 13’3% (2/15) treballar en equip és “gaudir”.
Per a un 20% (3/15) treballar en equip és tenir com a objectiu “fer coses entre tots”.
Per a un 13’3% (2/15) treballar en equip és “ajudar els uns als altres”.
Per a un 6’6% (1/15) treballar en equip és “complir unes normes”.
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Respecte a les tasques realitzades
17. Podries dir quines diferències hi ha entre fer es coses en equip i fer-les sols.
Categories

Percepcions dels avantatges del treball en equip.

Aquestes són algunes de les percepcions en que han coincidit els infants:
-

Un 40% (6/15) considera que “tots estem més contents i ens ho passem millor” quan treballem en equip.
Un 26’6% (4/15) considera que “quan es treballa en equip, les coses les aconsegueixen més gent”.
Un 33’3% (5/15) considera que “treballant en equip, ens ajudem més”.

Respecte a les tasques realitzades
Pregunta

18. Quan feu coses en equip esteu més contents que fent-les sols? O igual o al revés quan les fas sol que en equip. Que
prefereixes?

Categories

Freqüència

1. Estem més
contents fent les
coses en equip.

2.

86’6% (13/15)

Estem més contents fent
les coses sols.

0% (0/15)

3.

Depèn dels companys
que tingui a l’equip.

13’3% (2/15)

Altres dades:

Àmbit comunicatiu
Preguntes

19. Trobeu que podeu expressar les vostres idees de forma natural dins del grup?

Categories

1. Puc expressar-me.

2. A vegades puc expressarme.

Freqüències

6’6% (1/15)

26’6% (4/15)

3. Alguns companys sovint
m’impedeixen
expressar-me.
13’3% (2/15)

4. No puc expressar-me.

53’3% (8/15)

Altres dades:
- Un 40% (6/15) formaria part d’una mateixa categoria que agruparia les categories 2 i 3 i que tindria com a referència “no sempre em puc expressar de forma natural)
- Un 93’3% (14/15) creu que no es poden expressar sempre amb naturalitat, per contra només un 6’6% (1/15) pensa que pot fer-ho.
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Àmbit comunicatiu
Pregunta
Categories

20. Heu trobat dificultats a vegades per fer-ho? Perquè?
1.

Si. Perquè alguns companys ens ho impedeixen.

Freqüències

2.

Si. Perquè els/les educadors/es ho impedeixen.

93’3% (14/15)

6’6% (1/15)

Altres dades:
- Un 46’6% (7/15) considera que en S. (15) no els deixa parlar.
- Un 33’3% (5/15) considera que en J. (14) no els deixa parlar.
- Un 20% (3/15) considera que la N. (10) no els deixa parlar.
- Un 6’6% (1/15) considera que en R. (11) no els deixa parlar.
- Un 6’6% (1/15) considera que en R. (8) no els deixa parlar.
- Un 26’6% (4/15) consideren que no poden expressar-se de cap manera.

Àmbit comunicatiu
Pregunta
Categories
Freqüències

22 A l’hora de fer coses en grup parleu de com fer-les i preneu decisions conjuntament?
1. Si.
20% (3/15)

2. A vegades...
46’6% (7/15)

3. No. Cadascú va a la seva.
26’6% (4/15)

Altres dades:
- Un educand no ha contestat.
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Respecte
Pregunta
Categories

23. Explica un exemple o situació en que et sentis malament o no respectat per als altres companys, deixa’t de banda. Que et fa
sentir d’aquesta manera.
Exemples de dificultats en les relacions i mal ambient en el clima de grup.
1. Perquè no em puc
expressar.

Freqüències

20% (3/15)

2. Quan hi ha baralles.

3. Quan hi ha faltes de
respecte (insults)

13’3% (2/15)

20% (3/15)

4. Manca de bones
relacions amb els
companys.
26’6% (4/15)

Altres dades:
- Un 40% (6/15) vinculen el fet de sentir-se malament o no respectat amb en J. (14) ( perquè insulta, reacciona malament, es baralla, etc.)
- Un 13’3% (2/15) vinculen el fet de sentir-se malament o no respectat amb en S. (15).
- Un 13’3% (2/15) diuen sentir-se malament o no respectat quan parla.
- Un 6’6% (1/15) se sent malament quan fa una activitat i el deixen de banda.
- Un 6’6% (1/15) se sent malament quan l’insulten.
- Hi ha 3 educands que no han respost.
- Un 60% (9/15), agrupats en les categories 2, 3 i 4, consideren que es senten malament o no respectats pes altres a causa del tracte que reben per part d’alguns
companys/es.

Respecte
Pregunta
Categories
Freqüències

24. Creus que els teus companys saben que et sents d’aquesta manera?
1. Si

2. A vegades...
26’6% (4/15)

26’6% (4/15)

3. No
46’6% (7/15)

Altres dades:
- Un infant no contesta.
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Respecte
Pregunta

25. Creus que tractes malament a algun company/a? ( a vegades, sovint, molt sovint? ) Podries dir perquè ho fas?

Categories

1.Si.

Freqüències

2. A vegades...

60% (9/15)

3. No

20% (3/15)

20% (3/15)

Altres dades:
- Els infants que contesten que tracten malament a algun companys, o que ho fan a vegades, donen com a principals raons el fet que els molestin o els insultin.

A nivell general.
Pregunta
Categories

26. Heu notat canvis des del principi fins ara en el funcionament del grup, les vostres relacions, en com surten les activitats?
(Principi del procés aplicat a través dels esports fins ara)
1.

Si

Freqüències

2.
93’3% (14/15)

No

6’6% (1/15)

Altres dades:

A nivell general.
Pregunta
Categories.

27. Pensa alguna cosa que pugui ajudar al grup a funcionar millor.
Propostes de millora.

Freqüències:
-

Un 26’6% (4/15) creu que el grup funcionarà millor si es “respecten més”.
Un 13’3% (2/15) proposen una activitat concreta.
Un 13’3 % (2/15) proposa millorar el “comportament”.
Un 6’6% (1/15) proposa fer més cas.
Un 13’3% (2/15) creu que el grup funcionarà millor si “no es barallen”
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Activitat.
Pregunta
Categories.

28. Fer un dibuix o fotografia d’una activitat, lloc del centre on et sents bé, que t’agrada, on t’agrada jugar o on ha passat alguna
cosa importat.
Dibuixos i fotografies.
1. Activitats

Freqüències

26’6% (4/15)

2. Llocs significatius
53’3% (8/15)

3. Moments significatius
20% (3/15)

Altres dades:

TAULA 6. Taules de freqüència obtingudes.
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a) Àmbit relacional.

Les preguntes realitzades en aquest apartat del qüestionari ens aporten
com a primera informació rellevant que a nivell general els infants es senten bé
dins del grup, tot i que no sempre. Un 73% opina que no acaben d’estar ben
avinguts i ho vinculen a la consideració de que al grup, les relacions entre els
companys i les companyes no són prou satisfactòries. Els educands, a través
de les seves percepcions, ens expliquen que aquestes relacions es
caracteritzen sobretot per la presència de múltiples baralles, pel menyspreu a
través d’insults, i per la manca de diàleg i escolta entre companys; sembla que
es detecta doncs, una situació en què predominen les conductes agressives i/o
violentes (verbals i físiques), dificultant la convivència dins del grup.

En aquest mateix sentit, la majoria dels educands diuen que no es
troben bé en relació a alguns companys i companyes (60%). A nivell general, el
malestar es centra en l’educand J. (14) (27%), però també en el 15 (7%) i la N.
(10) (20%).

D’altra banda, els nens i nenes (33%) atribueixen també a les males
relacions personals amb els companys (agressions físiques i/o verbals), el fet
que no vulguin jugar o relacionar-se amb alguns d’ells. També, el 47% d’ells,
expliquen que només de vegades senten que poden comptar amb l’ajuda dels
companys o companyes; i que senten (67%) que sí que poden comptar amb
l’ajuda de les educadores i de l’educador concretament, centren la seva
demanda en la C. qui, segons les aportacions dels infants, sembla que es
mostra com la persona amb més autoritat.

A nivell general tots els nens i nenes perceben que el grup podria
funcionar millor si canviessin o milloressin algunes de les seves conductes en
les relacions interpersonals. En aquest cas, consideren que si no es
barallessin, funcionarien millor (40%); consideren també que si es fessin més
cas, s’escoltessin entre ells (33%) i es respectessin (20%), també hi hauria una
millora en el funcionament del grup. Només un educand s’atreveix a fer una
proposta per tal de millorar aquestes conductes. En aquest cas, la seva
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proposta per tal de millorar el funcionament del grup és la d’aconsellar als
companys que quan algú no tingui ganes de jugar o comportar-se de forma
adequada, aquest deixi l’activitat i descansi i reflexioni sense dinamitar-la:
“Quan algú no vulgui jugar que descansi”.

Davant la responsabilitat de com funciona el grup, trobem que la gran
majoria d’educands se’n sent responsable (60%). El 40% diu que es senten
responsables d’aquest funcionament tant per les coses bones com per les
dolentes. El 33%, només se’n senten responsable de vegades. Un educand, no
es sent responsable de com funciona el grup, un altre se’n sent responsable de
quan funciona bé però no de quan funciona malament, i d’altres (14%) que se’n
senten responsables només del seu mal funcionament.

b) Respecte les tasques realitzades en el Taller d’esports.

A nivell general el 80% contesta que s’han sentit bé respecte a les
tasques proposades en el Taller d’esports, totes elles requerien d’un treball
cooperatiu20.

Respecte a la percepció que tenen els infants de que és treballar en
equip, el 53% ho relacionen amb “fer coses junts”; el 20% ho atribueixen a
“aconseguir un mateix objectiu entre tots” o a “passar-ho bé” (13%). El 13% diu
que és “ajudar-se els uns als altres”. Un educand ho relaciona amb “complir
unes normes”.

Davant les diferències entre treballar de forma individual i fer-ho de
forma cooperativa, el 40% comparteix que “treballar de forma cooperativa fa
que tots estiguem més contents i ens ho passem més bé”. El 27% considera
que “treballar de forma cooperativa suposa que les coses les aconseguim més
gent” i un grup més reduït (33%) diu que a través del treball cooperatiu “tots
ens ajudem”. En aquest sentit, la gran majoria d’infants (87%) expliquen que

20 Veure apartat 3. 3. 1. 4. Descripció de la proposta d’intervenció, p. 55.
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estan més contents quan fan les coses en equip que no pas sols. En relació a
aquest aspecte, el 13% afirma que depèn dels companys amb qui treballin.

c) Àmbit comunicatiu.

El 93% considera que no sempre poden expressar-se amb naturalitat
dins del grup. Aquests identifiquen algunes de les dificultats que ho impedeixen.
Així, consideren que dins del grup sovint hi ha alguns infants que no deixen
parlar als altres (en concret, els infants als que hem anomenat R. (8) (7%), N.
(10) (20%), R. (11) (7%), J. (14) (33%) i S. (15) (47%) ); senyalen que alguns
infants no els respecten (principalment els educands R. (11), J. (14) i S. (15)) o
que els jutgen quan parlen i diuen el que pensen. En alguns casos consideren
que són els educadors els qui no els hi ho permeten sobretot centrant-se en
l’educadora C. D’altra banda, un 27% dels infants considera que en cap cas no
poden expressar-se dins del grup.

D’altra banda, el 47% dels nens i nenes, considera que de vegades parlen i
prenen decisions conjuntes a l’hora de treballar en equip. El 27%, considera
que cadascú va a la seva i es converteix en quelcom difícil, i hi ha tres
educands (20%) que consideren que sí que ho fan quan treballen en equip.

d) Respecte.

Hi ha una majoria d’infants (60%) que vinculen el fet de sentir-se
malament o no respectat pels altres al tracte que reben per part d’alguns
companys o companyes (agressions verbals o físiques: baralles, insults). En
aquest sentit, el 40% ho vincula amb l’educand J. (14) excepte ell mateix que
ho vincula al mateix fet però sentint-se ell maltractat per la resta del grup,
d’altres (13%) ho vinculen a l’educand S. (15). D’altra banda, el 13% dels
infants percep que no es senten bé quan parlen i no els escolten o no els
deixen parlar. L’educand M. (16) atribueix el fet de sentir-se malament a que el
deixin de banda quan fa una activitat malament.
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Respecte a la percepció que els educands tenen de si pensen que els
seus companys o companyes saben que es senten malament quan ells no els
tracten bé, el 27% considera que de vegades, un altre 27% diu que sí
[concretament els educands R. (11), J. (13) i J. (14)], i d’altres (47%) que no.
L’educand 16, no contesta.

Tanmateix, els educands, consideren (60%) que sovint no tracten bé als
seus companys atribuint-ho a que els molesten. D’altres (20%) diuen que de
vegades, atribuint-ho al mateix motiu. I concretament els educands M. (2), A.
(4) i A. (6) consideren que no tracten malament a ningú.

e) A nivell general.

El major nombre d’educands (93%) perceben que hi ha hagut canvis en
el funcionament del grup després d’haver fet el Taller d’esports, els canvis han
estat tant en les relacions interpersonals com en el propi funcionament de les
activitats. Només l’educand O. (5) (7%) considera que no hi ha hagut cap canvi.
Les percepcions dels educands són en general, que s’ho passen més bé quan
treballen de manera cooperativa, que ara juguen millor, que el grup funciona
millor o que ara juguen tots junts.

Com a diferents propostes per a millorar el funcionament del grup, els
mateixos nens i nenes proposen que el cal és millorar el respecte entre
companys (27%), millorar la realització d’activitats concretes (13%) i millorar el
comportament individual o collectiu (27%) centrant-se en aspectes com “fer
més cas als altres i als educadors” o “no barallar-se”.

f) Dibuixos i fotografies.

Un 53% dels infants han dibuixat o fotografiat algun lloc que manté relació amb
el centre i els resulta significatiu; un 27% ha dibuixat o fotografiat alguna de les
activitats realitzades; i un 20% ha dibuixat algun moment significatiu. Aquestes
dades mostren doncs algunes de les percepcions més íntimes dels infants que
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ens poden donar pistes de com actuar i intervenir en tal d’oferir-los una
resposta educativa adequada.

g) Conclusions generals.

Els resultats apunten a que els educands es mostren conscients dels
problemes de convivència que existeixen en la seva dinàmica grupal i en
aquest sentit mostren capacitat per tal d’analitzar el grau de cohesió i els
elements que vertebren aquesta així com les dificultats existents tanmateix es
mostren capaços de realitzar propostes de millora per canviar la dinàmica on es
troben en aquest moment.

D’altra banda, s’observa que les interaccions entre membres del grup
continuen sent un element clau on cal incidir i per tant, el treball de valors i
d’habilitats socials realitzat a través del treball cooperatiu pot seguir sent una
bona eina entenent doncs, que existeix una necessitat de procurar
intervencions més continuades en relació a les dimensions que ens permet
treballar l’àmbit A del programa CA/AC.

A nivell general, sembla que no hi ha sensació de competitivitat dins del
grup, i que a banda de que encara tenen moltes conductes individualistes,
també es veu que els infants valoren i es mostren molt satisfets pel treball
cooperatiu i que els han agradat les activitats plantejades al Taller. Tot i així, i
recollint el que expliquen els mateixos nens i nenes, continuen havent-hi
baralles i conflictes entre educands, cosa que ens mostra que encara s’han de
treballar més en profunditat aquelles habilitats socials que els permetin parlar i
resoldre els conflictes i problemes entre ells, sempre sota la supervisió dels
adults. Val a dir que aquestes dades concorden amb les informacions que
donen les educadores en les entrevistes finals.
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4. 4. Anàlisi de les sessions del Taller d’esports.

Per tal d'analitzar les dades obtingudes a través de la realització de les
activitats del Taller d’esports, hem seguit diferents procediments, primer hem
buscat l’índex de qualitat del treball cooperatiu per cada activitat per tal de:

o Conèixer i valorar en quin grau els educands a qui s’havien dirigit les
activitats plantejades havien actuat de forma cooperativa, així com per
saber quina era la qualitat del seu treball en equip.
O Conèixer la evolució al llarg de les sessions de la millora d’aquest
índex de qualitat per saber si els educands anaven millorant i assolint els
objectius plantejats a través de la intervenció;
o Poder valorar i considerar, i en conseqüència comprovar, si la
intervenció plantejada ens estava ajudant a nosaltres com a educadors a
promoure l'assoliment dels objectius, i estava ajudant als nens i nenes a
assolir aquests objectius.

En segon lloc, hem realitzat una anàlisi de com les activitats ens servien
per treballar –o no- els objectius que estableix l’àmbit A del programa CA/AC, i
que hem adoptat com a objectius de treball de la intervenció proposada amb
els nens i nenes del centre obert. Aquest objectius responen a (Pujolàs, 2008):
o Fomentar el consens i la presa de decisions de forma conjunta.
o Afavorir la interrelació entre els alumnes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
o Facilitar la participació dels alumnes en la inclusió d’algun company amb
discapacitat i afavorir el coneixement mutu.
o Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.
o Preparar i sensibilitzar l’alumnat a treballar de forma cooperativa.
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Finalment, hem identificat i analitzat els conflictes i incidències més
rellevants durant el transcurs de les activitats, identificant-ne el moment, la font
els infants implicats i la manera com s’ha enfocat la seva resolució.

Aquesta anàlisi d’incidents crítics en el decurs de l’activitat ens ha ajudat a
entendre millor els resultats obtinguts a partir de la valoració de l’índex de
qualitat del treball en equip.

A continuació es presenten en detall els resultats de les diferents anàlisi
fetes. Per a fer la presentació s’ha seguit l’ordre de les diferents sessions que
s’han pres com a unitat d’anàlisi.

4.4.1 Càlcul de l’índex de qualitat del treball cooperatiu

Per analitzar la qualitat del treball cooperatiu del grup, hem usat la
proposta de factors i contra factors de qualitat d’un equip cooperatiu i l’índex de
qualitat del treball en equip21 proposat per Pujolàs (2008) i hem elaborat unes
taules per a cada factor de qualitat amb una successió de situacions que van
des de la presència mínima de qualitat (0) fins a la presència màxima de
qualitat (6). En aquesta successió, el punt mig (3) indica una situació més aviat
neutra, en la que no es dóna el contra factor és a dir una situació negativa, però
en la que tampoc s’acaba de donar, o es dóna amb una intensitat molt incipient,
el factor.

Val a dir que donat el context de la recerca: un centre obert en el que es
planteja una intervenció en que habitualment les activitats les fa tot el grup de
manera cooperativa, s’ha fet una adaptació de la caracterització d’aquests
factors22.

21 Veure apartat 2. 3. 3. Factors i contra factors de qualitat d'un equip cooperatiu i índex de qualitat del treball en
equip, p. 39.
22 Veure ANNEX 7a.
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L’índex de qualitat s’obté de la mitjana aritmètica de la valoració que es
faci de cadascun dels factors de cooperativitat –i als corresponents contra
factors– que s’han considerat en un equip en un moment determinat.

Es consideren, segons la mitja de les puntuacions obtingudes en cada
factor, tres nivells en l’índex de qualitat: baix (mitja per sota de 2), mitjà (mitja
entre el 2 i el 4) i alt (mitja superior a 4).

D’altra banda, per tal d’anotar les valoracions hem realitzat una taula en
què apareixen els 6 factors i en què es poden anotar els resultats de les
valoracions realitzades per a cada factor i la mitja (índex de qualitat del T. E.)
per cada activitat, i una taula final en que s’anoten les mitges de les diferents
activitats de cada sessió, i realitzant una nova mitja aritmètica podem obtenir
l’índex de qualitat del T.E. de la sessió23

23 Veure ANNEX 7b.

114

4. 4. 2. Anàlisi de les activitats.

Εl resultats obtinguts a partir de l’anàlisi realitzat els podreu trobar a
l’ANNEX 8. Presentem a continuació l’anàlisi de la primera sessió de la
intervenció complerta.

Sessió 1. Activitats amb el paracaigudes.

ACTIVITAT 1
El paraigües.
Consisteix en què tot el grup utilitzant un mateix paracaigudes i agafat al voltant
d’aquest, l’inflin d’aire com si semblés un paraigües.

ANÀLISI QUALITATIU DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
A) Interdependència de finalitats

3

B) Interdependència positiva de rols

5

C) Interdependència positiva de tasques.

2

D) Interacció cara a cara

3

E) Habilitats socials bàsiques.

2

D) Autoavaluació

4

Índex de qualitat del Treball en equip

3’2

• Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.
2 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i
la distensió dins del grup:
-

La proximitat i interaccions generades a través de l’activitat han ajudat
als infants a trencar el gel i a relacionar-se entre si.

-

Amb l’activitat s’ha aconseguit generar oportunitats per a què cada infant
gaudís, a la vegada que establia proximitat amb companys i companyes
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amb qui habitualment no hi tenen tracte, o amb qui no es porten bé,
ajudant a trencar alguns subgrups (educands petits i grans).

3 Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun
company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement mutu:
-

L’activitat plantejada ha ajudat a que aquells educands que sovint
queden aïllats en la dinàmica general del grup, poguessin participar dins
de la normalitat amb que ho fan la resta de companys, i d’aquesta
manera no es trobessin exclosos.

4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la
seva eficàcia:
-

El fet que l’activitat només es pogués resoldre amb la coordinació i
cooperació de tots els nens i nenes, ajuda a demostrar la importància del
treball en equip, i com d’eficaç n’és aquest si tothom treballa en una
mateixa direcció.

5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa:
-

Per al grup treballar de forma cooperativa és quelcom nou, ja que no es
tracta d’una pràctica habitual, doncs la majoria d’activitats plantejades al
centre habitualment, ja siguin individuals o en grup, tenen una estructura
d’activitat de caire més individualista o competitiva. En aquest sentit,
l’activitat realitzada ha ajudat a que els infants entenguessin de que es
tracta i quins beneficis poden obtenir del treball en equip.

• Identificació dels conflictes sorgits.
Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
-

Com a primer conflicte a comentar, i tenint en compte que es tracta de la
primera activitat de la sessió, caldria incidir en l’aspecte que tan en el
moment d’explicar les activitats, com en les transicions entre activitats, la
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gran majoria dels infants del grup, sobretot els més grans, no són
capaços de regular el seu comportament. En aquest sentit algunes de
les habilitats socials que no desenvolupen en aquests moments tenen a
veure sobretot amb la comunicació i el diàleg, ja que no són capaços de
respectar la paraula dels altres, cuidar el to de veu o dirigir-se als altres
de forma respectuosa; així mateix, els costa molt parar atenció a les
explicacions que se’ls proposen. Tots aquests aspectes acaben generant
malestar i conflictes dins del grup que deriven en agressions verbals i
fins i tot alguns cops, físiques. La manera de resoldre-ho es cridar
l’atenció dels infants fins a tres vegades; si aquests no responen,
l’educador fa silenci fins que els infants s’adonen de la situació i varien el
seu comportament.
-

Alguns infants, al collocar-se al voltant del paracaigudes, no s’han volgut
posar junts. Per exemple, en J. (14) no s’ha volgut posar al costat de la
O. (5). Per resoldre-ho els educadors ens hem dirigit a ells i els hem dit
que provessin de jugar junts a veure que passava. Un dels seus
companys, en M. (2) ha ajudat a conciliar la situació.

-

Durant el joc, la P. (12) i en S. (15), que estaven de costat, han tingut un
conflicte verbal amb faltes de respecte que ha derivat en una petita
agressió física per part de al S. (15) (un cop al braç). La causa del
conflicte ha estat que la P. (12) ha escridassat al S. (15) perquè no
estava fent bé l’activitat. Per resoldre-ho els educadors hem dit a la P.
(12) que intentés ajudar al S. (15) a millorar el que estava fent enlloc de
renyar-lo i insultar-lo.

ACTIVITAT 2

L’iglú.
Consisteix en què tot el grup utilitzant un mateix paracaigudes i agafat al voltant
d’aquest, l’inflin d’aire cap enlaire construint un iglú. Un cop baixa aquest, tots
els participants s’hi han de posar a dins ajupits.
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ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
A) Interdependència de finalitats

2

B) Interdependència positiva de rols

2

C) Interdependència positiva de tasques.

2

D) Interacció cara a cara

3

E) Habilitats socials bàsiques.

2

F) Autoavaluació

4

Índex de qualitat del Treball en equip

2’3

• Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.
2 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i
la distensió dins del grup:
-

La proximitat i interaccions generades a través de l’activitat han ajudat
als infants a relacionar-se entre si.

-

Amb l’activitat s’ha aconseguit generar oportunitats per a què cada infant
gaudís, a la vegada que establia proximitat amb companys/es amb qui
habitualment no tenen tracte, o amb qui no es porten bé.

3 Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun
company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement mutu:
-

L’activitat plantejada ha ajudat a que aquells educands que sovint
queden aïllats en la dinàmica general del grup, poguessin participar dins
de la normalitat en què ho fan la resta de companys, i que d’aquesta
manera no es trobessin exclosos.
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4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la
seva
-

eficàcia:

El fet que l’activitat només es pogués resoldre amb la coordinació i
cooperació de tot l’equip ajuda a demostrar la importància del treball en
equip, i com d’eficaç n’és aquest si tothom treballa en una mateixa
direcció.

5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa:
-

En la línia de l’activitat anterior, l’activitat realitzada demanava partir del
treball cooperatiu per a la seva resolució. L’activitat doncs, ha ajudat a
que els infants ampliessin la seva experiència de com treballar de forma
cooperativa.

• Identificació dels conflictes sorgits.
Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
-

Un dels infants, en S. (15), no parava de fer la guitza als seus companys
fins que ha tingut un conflicte verbal amb en J. (14) qui estava a l’altre
costat del paracaigudes. Per resoldre-ho se’ls ha avisat i se’ls ha
comentat que aquesta no era una conducta adequada i que estaven
impedint que l’activitat funcionés bé i els altres companys s’ho passessin
bé.

-

En R. (11), no volia fer l’activitat i anava a la seva, ha agafat la pilota i se
n’ha anat a jugar pel seu compte. Quan se li ha cridat l’atenció
convidant-lo a unir-se a l’activitat, no ha fet gens de cas i contestava de
forma despectiva. Per resoldre-ho una de les educadores ha parlat amb
ell i l’ha conduït a reflexionar sobre el seu comportament. En R. (11),
finalment a tornar a l’activitat.

-

Alguns dels infants més petits, com ara en M. (2) o la A. (4) s’han
mostrat descontents davant l’actitud de la resta dels seus companys. En
aquest sentit, han estat alguns dels mateixos infants del grup els que
han

cridat

l’atenció

dels

companys

que

no

estaven

actuant
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adequadament en benefici de l’activitat i reclamant que tenien ganes de
jugar.

ACTIVITAT 3
Els Intercanvis.
Es tracta d’inflar el paracaigudes i que els participants canviïn de posició
passant per sota d’aquest abans que torni a caure. Per tal de buscar el contacte
i relació entre els participants es pot dir algun tipus de premissa, com per
exemple: “Tots els qui portin ulleres s’han de fer una abraçada quan passin per
sota!” O bé: “Tots els que tenen els ulls blaus han de fer-se un petó quan passin
per sota!”
ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
A) Interdependència de finalitats

4

B) Interdependència positiva de rols

5

C) Interdependència positiva de tasques.

5

D) Interacció cara a cara

5

E) Habilitats socials bàsiques.

5

D) Autoavaluació

4

Índex de qualitat del Treball en equip
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• Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.
2 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i
la distensió dins del grup.
-

Les interaccions i relacions que l’educador pot provocar a través
d’aquesta activitat suposen una bona oportunitat per a què aquells
infants que no acostumen a jugar junts puguin establir contacte i trobar
afinitats amb la resta dels seus companys i companyes.
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3 Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun
company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement mutu.
-

L’activitat genera que aquells educands que sovint queden aïllats en la
dinàmica general del grup, puguin participar dins de la normalitat amb
que ho fan la resta de companys; tanmateix, els permet desenvolupar un
major coneixement mutu, i establir vincles i afinitats amb la resta de
companys.

• Identificació dels conflictes sorgits.
Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:

-

En la realització d’aquesta activitat no hi ha hagut conflictes, i els infants
han respost de manera positiva davant les tasques que se’ls havia
proposat. Com a aspecte positiu a destacar, davant el conjunt de les
múltiples interaccions provocades a través de l’activitat, alguns infants
que sovint entren en conflicte o que no es porten bé, han realitzat
accions conjuntes gaudint i diferint dels seus comportaments habituals.
Per exemple en J. (14) i en S.(15) davant la instrucció que s’abracin tots
aquells que portin els pantalons vermells, s’han fos en una abraçada i
amb un somriure a la cara, quan sovint són protagonistes de conflictes
mutus i amb d’altres companys de centre.

ACTIVITAT 4
Ara amb pilota.
(1) Fer rodar la pilota.
Consisteix en què tot el grup, agafat al voltant del paracaigudes, faci rodar la
pilota per la vora de la superfície d’aquest.
(2) Introduir la pilota pel forat
Consisteix en què tot el grup, agafat al voltant del paracaigudes, faci rodar la
pilota per la superfície d’aquest i la introdueixi pel forat del mig.
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ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
A) Interdependència de finalitats

5

B) Interdependència positiva de rols

2

C) Interdependència positiva de tasques.

2

D) Interacció cara a cara

2

E) Habilitats socials bàsiques.

5

D) Autoavaluació

4

Índex de qualitat del Treball en equip

3’3

• Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.
4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la
seva eficàcia.
-

Per tal d’aconseguir resoldre les tasques que plantegen aquestes
activitats es necessària la coordinació i collaboració de tots els
membres de l’equip. Sense que aquests treballin de manera conjunta, i
cooperin en un grau similar, la resolució no és possible.

5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa.
-

La necessitat que l’activitat genera al grup de treballar de forma
cooperativa per tal de ser resolta, suposa una nova oportunitat per
sensibilitzar i ajudar a aprendre als nens i nenes a treballar d’aquesta
forma.
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• Identificació dels conflictes sorgits.
Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:

-

Pràcticament no hi ha hagut conflictes en l’esdevenir d’aquesta activitat.
Només a l’hora de reflexionar sobre com creien que era més fàcil
resoldre l’activitat, si cooperant o fent-ho sols, en R. (11) ha dut la
contrària als seus companys responent que “era millor treballar sols”
expressament per tal de cridar l’atenció. En aquest sentit, he intentat
resoldre la situació explicant-li de nou els avantatges de treballar de
forma cooperativa enlloc de fer-o de forma individual en el context de
l’activitat com si no m’hagués adonat de que ho havia fet expressament
per tal que es posés d’acord amb els seus companys.

ACTIVITAT 5
Portar la pilota al nom.
Consisteix en què tot el grup, agafat al voltant del paracaigudes, faci rodar la
pilota i la portin fins que arribi a un company de qui s’ha dit el nom o alguna
qualitat positiva. Aquest l’ha de colpejar amb un part del cos i dir el nom o
qualitat positiva de qui vol que el grup li faci arribar la pilota.
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Factors de qualitat del treball cooperatiu
A) Interdependència de finalitats

4

B) Interdependència positiva de rols

2

C) Interdependència positiva de tasques.

2

D) Interacció cara a cara

2

E) Habilitats socials bàsiques.

2

D) Autoavaluació

4
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• Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.
2 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
-

L’activitat ha ajudat als infants a exterioritzar allò que valoren o els
agrada de si mateixos i que la resta de companys en fossin coneixedors,
afavorint el coneixement mutu i l’establiment de vincles i afinitats per
semblances.

3 Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun
company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement mutu.
-

L’activitat plantejada ha ajudat a que aquells educands que sovint
queden aïllats en la dinàmica general del grup, poguessin participar i
realitzar l’activitat de la mateixa manera que la resta dels seus
companys.

• Identificació dels conflictes sorgits.
Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
-

L’A. (1), l’A. (7), en R. (11), la P. (12), en J. (14) i en S. (15), se’n reien i
feien comentaris despectius dels seus companys quan aquests es
definien amb una qualitat. D’altres com en J. (13) o en R. (8) els seguien
la beta. Quan la N. (10) ha dit la seva qualitat, “treballadora” l’A. (1) no
només se n’ha rigut sinó que li ha dit que ella no era “treballadora”, sinó
que era “gitana”. Per resoldre aquestes situacions s’ha hagut de parar
varis cops l’activitat i recordar a aquests infants que cal respectar als
companys. Respecte a l’A. (1) se l’ha convidat a descansar una estona
per tal que reflexionés davant la seva conducta.

-

En S. (15) s’ha desvinculat del joc sense motiu aparent, i se n’ha anat a
jugar sol amb una pilota sense que hi hagués manera de reconduir-lo a
la dinàmica del grup. Tot i la insistència inicial per part meva i de les
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educadores per tal que es tornés a vincular a l’activitat finalment hem
optat per deixar-lo jugar al seu aire. Al final de la sessió hem parlat amb
ell i li hem intentat fer entendre que la seva conducta no havia estat
correcta a través d’una reflexió conjunta.

ACTIVITAT 6
Cap pel forat.
Consisteix en què tot el grup infli el paracaigudes per a que un d’ells pugui
passar per sota i treure el cap pel forat. Aquest haurà de dir el nom o una
qualitat d’un company per tal de passar-li el relleu.
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Factors de qualitat del treball cooperatiu
A) Interdependència de finalitats

2

B) Interdependència positiva de rols
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2
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2

E) Habilitats socials bàsiques.

2

D) Autoavaluació

4
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• Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.
2 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
-

Les interaccions generades a través de l’activitat, i el fet que cada infant
pogués ser protagonista d’aquesta per uns instants i sentir-se valorat per
la resta, ha permès afavorir la interrelació entre nens i nenes i millorar la
distensió dins del grup.
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3 Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun
company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement mutu.
-

L’activitat plantejada ha ajudat a que aquells educands que sovint
queden aïllats en la dinàmica general del grup, poguessin participar i
realitzar l’activitat de la mateixa manera que la resta dels seus
companys, ajudant-los a sentir-se part del grup i sentir-se valorats.

5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa.
-

Per tal de realitzar i resoldre les tasques que planteja l’activitat cal que el
grup treballi de forma cooperativa. En aquest sentit, aquesta suposa una
nova oportunitat per sensibilitzar i ajudar a aprendre als nens i nenes a
treballar d’aquesta forma.

• Identificació dels conflictes sorgits.
Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:

-

En J. (14) s’ha desvinculat de l’activitat i ha volgut anar a jugar a pilota
amb en S. (15), però en S.(15) no ha volgut. Aquests, s’han barallat de
forma verbal, i en J. (14) s’ha llençat al terra de la pista poliesportiva i no
es volia aixecar. Per resoldre la situació els hem fet descansar, i una
educadora (C.) se’ls ha endut al centre per parlar-hi.

-

L’A (7), s’ha llençat a sobre el paracaigudes un parell de vegades,
sembla que per cridar l’atenció, però després de repetir-li que allò que
estava fent no era adequat ha tornat al joc.

ACTIVITAT 7
Atrapar.
Consisteix en què el grup estigui repartit i agafat al voltant del paracaigudes i
doni voltes. Quan l’educador digui 2 noms, el primer ha d’anar a ocupar la
posició del segon i aquest l’ha d’atrapar abans que ho faci. Aquests poden anar
en totes direccions, però sempre al voltant del paracaigudes. La resta, que es
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manté agafada al voltant del paracaigudes dona voltes i gira en tal d’evitar que
el primer participant arribi al lloc del que la para.
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B) Interdependència positiva de rols

5

C) Interdependència positiva de tasques.

4

D) Interacció cara a cara

5

E) Habilitats socials bàsiques.

5

D) Autoavaluació

4

Índex de qualitat del Treball en equip

4’7

• Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.
2 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
-

Les interaccions generades a través de l’activitat quan els nens i nenes
s’havien d’atrapar, així com quan treballaven en grup per assolir la tasca
plantejada, han ajudat afavorir la interrelació entre nens i nenes i millorar
la distensió dins del grup.

4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.
-

La tasca de treball grupal plantejada en aquesta activitat ha ajudat a
demostrar als infants que actuant de forma coordinada i cooperativa
poden aconseguir assolir objectius que no podrien assolir de forma
individual.
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5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa.
-

El fet que l’activitat plantegi una tasca que impliqui la cooperació i la
experiència obtinguda a través de la seva realització ens ha permès
preparar i sensibilitzar als nens/nenes per a treballar d’aquesta manera.

• Identificació dels conflictes sorgits.
Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
-

No hi ha hagut cap conflicte. En aquest sentit, assenyalem que en J. (14)
i en S. (15) no han participat de l'activitat perquè han anat dins del centre
a parlar amb l’educadora (C), amb motiu d'un conflicte anterior.

EN SÍNTESI:

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU DE LA SESSIÓ 1
Factors de qualitat del treball cooperatiu per activitat.
ACT. 1

ACT. 2

ACT. 3

ACT. 4

ACT. 5

ACT. 6

ACT. 7

MITJA

A)

3

2

4

5

4

2

5

3’4

B)

5

2

5

2

2

2

5

3’2

C)

2

2

5

2

2

2

4

2’7

D)

3

3

5

2

2

2

5

3’1

E)

2

2

5

5

2

2

5

3’2
4

F)
Índex Q. T. E.

4

4

4

4

4

4

4

3’2

2’3

4’7

3’3

2’7

2’3

4’7

Mitja de l’Índex de qualitat del Treball en equip de la sessió

3.2

El paracaigudes és una eina pedagògica que dóna molt de joc per començar a
introduir sessions de joc cooperatiu per la seva versatilitat i pel fet que els jocs
que planteja són activitats que permet reunir molta gent al seu voltant i planteja
tasques que únicament es poden resoldre mitjançant la coordinació i la
cooperació entre tots els membres que hi participen. En aquest sentit una cop
analitzada les activitats, podem considerar els resultats de la sessió com a
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“moderadament” satisfactoris en relació als objectius del treball (justificar-ho) ja
que la valoració obtinguda es troba per sobre de 3, i per tant, tenint en compte
que els infants no estan acostumats a realitzar tasques cooperatives, i que es
tracta de la primera sessió, podem entendre que el treball proposat s'ha assolit
de manera prou satisfactòria, permetent treballant els objectius que ens havíem
plantejat.

D’altra banda, respecte als conflictes identificats en aquesta sessió, hem pogut
observar que l’A. (1) en R. (11) en algunes ocasions, i en J. (14) i en S. (15)
molt sovint són els que habitualment inicien els conflictes, la resta de nens i
nenes habitualment, els segueixen. trencant així la bona dinàmica de
funcionament del grup. Aquesta observació es confirmaria a l’ACTIVITAT 7, en
la que en J. (14) i en S. (15) no hi participen. En aquest cas, la qualitat del
treball cooperatiu s’incrementa.
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4. 4. 3. Anàlisi global del conjunt de sessions.
Un cop realitzat l’anàlisi qualitatiu de cadascuna de les sessions, es va fer una
anàlisi global del conjunt de sessions de la qual us presentem els resultats a
continuació. La taula 7 i la gràfica 1 recullen els resultats.
ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU DE LES SIS SESSIONS
SESSIÓ

SESSIÓ

SESSIÓ

SESSIÓ SESSIÓ SESSIÓ

1

2

3

4

5

6

1’9

3’2

4’3

5’2

4’3

MITJA

l’Índex de qualitat
del Treball en equip

3’2

3.7

de la sessió
TAULA 7. Anàlisi qualitativa del treball cooperatiu de les sis sessions.
GRÀFICA DE L’EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX DE QUALITAT DEL T. E. AL LLARG
DE LES SESSIONS

6
5
4
3

Índex de
qualitat del
T. E.

2
1
0
sessió 1

sessió 2

sessió 3

sessió 4

sessió 5

sessió 6

GRÀFICA 1. Evolució de l’índex de qualitat del treball en equip al llarg de
les sessions.
En general els resultats apunten una millora progressiva de l'índex de qualitat
de T. E. La gràfica ens mostra com l'índex de T.E. millora en ascendència,
arribant a uns valors numèrics força interessants i que podem considerar com a
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satisfactoris. Aquesta millora es veu directament relacionada amb una millora
de la cohesió de grup i de les relacions interpersonals entre els nens i nenes,
així com una millora de les habilitats socials que mantenen relació amb la
comunicació i el diàleg i el respecte pels companys i companyes, sembla que
arrel de tot allò positiu que els ha aportat la realització de les diferents tasques.
Parallelament, els conflictes també disminueixen al llarg de les sessions,
apareixent de forma més puntual i no com a un element directa i constant en
la dinàmica del grup, i que aquests impliquen un nombre reduït de membres del
grup enlloc de presentar-se de forma general.
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5. Conclusions

En aquest apartat del treball exposem algunes de les conclusions a les
que hem pogut arribar considerant el conjunt de resultats obtinguts24 i les
preguntes que ens havíem plantejat abans de realitzar la recerca. Els elements
teòrics ens serviran per a fer la discussió d’aquests resultats. La nostra intenció
és intentar donar una resposta a aquestes preguntes de recerca així com
plantejar algunes qüestions com ara quines són les limitacions del treball i
possibles propostes de millora i alguns del que pensem que són punts forts.
Així mateix es farà alguna reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge com a
resultat d’aquest treball.

1. ¿La implementació d’activitats i dinàmiques des d’una estructura
basada en l’aprenentatge cooperatiu a través de l’àmbit de
l’educació física en la programació i la rutina de la vida diària als
centres oberts, pot ajudar als infants que hi participen a
desenvolupar un sentiment de grup i millorar en les seves relacions
interpersonals?

Tal i com havíem pogut observar a través del marc teòric (Durán
Gónzalez et al., 2006) les pròpies característiques que composen els
continguts de l'educació física (el seu caràcter lúdic i atractiu; el seu caràcter
vivencial i les múltiples relacions que propicia; i la gran quantitat de situacions
conflictives i morals que se'n generen) fan que l'educació física i la pràctica
esportiva siguin poderosos instruments per generar un context extraordinari per
a l'educació ètica i l'ensenyament i aprenentatge de valors, actituds i normes.
L'aprenentatge dels continguts referents a l'educació física i les conseqüents
pràctiques educatives que en deriven (McHugh, 1995), aporten diferents
aprenentatges i beneficis per al desenvolupament integral de la persona en
aspectes com l'autoestima, l'autoconfiança, l'aprendre a confiar els uns dels
altres, la construcció d'un sentiment de responsabilitat o el treball en equip;
qualitats que la gran majoria de gent considera com a valors i habilitats socials i
24 Veure apartat 4. Resultats de l’anàlisi de dades, p. 79.
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que són necessàries per tal d'esdevenir un membre més de la societat actual
en la que vivim.

Així mateix, l'aprenentatge cooperatiu, i l’estructura d'activitat que el
composa, no únicament en un mètode o recurs per aprendre, sinó també en
una eina que ens permetrà i ens ajudarà a que els educands aprenguin els
valors i les habilitats socials pròpies del treball en equip, suposant un gran
benefici per a que els nens i nenes desenvolupin certes habilitats socials, valors
i competències bàsiques com ara: la comunicació i el diàleg, el respecte davant
dels altres i per les normes, a relacionar-se i conviure amb els altres, a mostrar
interès i saber esforçar-se, a oferir ajuda i ser solidaris, a ser altruistes, a saber
prendre decisions de forma conjunta..., Pujolàs (2008).

La intervenció que vam dissenyar en aquest treball plantejava activitats
en què es relacionaven aquests dos elements: l'educació física i l'aprenentatge
cooperatiu. En aquest sentit, una de les preguntes de recerca i problemàtica
que vam plantejar-nos era saber si el treball generat a través d'aquesta
intervenció podia ajudar els nens i nenes del centre obert en la millora de certes
habilitats socials i valors de convivència, així com en les relacions
interpersonals i la cohesió del grup de forma global.

Inicialment, les nostres preguntes, seguint la veu dels autors i revisant
algunes experiències i vivències personals anteriors, ens van fer creure que
aquest treball seria adequat per tal de promoure una millora progressiva
d'aquests valors i habilitats, així com d'un sentiment positiu perquè milloressin
les relacions interpersonals i que ajudés a aconseguir una millor cohesió
grupal, i a hores d'ara, un cop contemplats els resultats, creiem que ha estat
així.

Si revisem els resultats obtinguts a través de l'anàlisi de les activitats,
podem observar com al llarg de les sis sessions realitzades hi ha hagut una
millora progressiva de l'Índex de qualitat de treball cooperatiu, amb tots els
beneficis que treballar de forma cooperativa aporta en relació a l'adquisició
d'habilitats socials i a la millora les relacions interpersonals, així com en relació
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a la cohesió grupal. En relació a aquesta millora, també es denota una
davallada de les situacions conflictives que persistien de forma general en la
dinàmica del grup convertint-se en fets més puntuals i protagonitzats per
educands concrets.

En aquest sentit, a partir de l'anàlisi de les dades obtingudes a través de
les entrevistes realitzades amb els nens i nenes, vam poder observar que
aquests es mostraven força conscients dels problemes de convivència que
mantenien com a grup, i que s'adonaven de que el grup no acabava d'estar ben
avingut, identificant els elements que dificultaven aquesta convivència i una
millor cohesió grupal (baralles, agressions verbals i físiques, manca de diàleg i
escolta, etc.). També vam poder conèixer però, que havien percebut canvis en
el funcionament del grup després de la intervenció i que aquests canvis els
identificaven com una millora de les relacions amb els companys, així com del
funcionament del grup en les activitats. Els infants van esmentar que treballant
de forma cooperativa s'ho passaven més bé, jugaven tots junts i jugaven millor.

Si tenim també en compte les aportacions de les educadores, les quals
vinculen les activitats realitzades a una millora general del grup respecte a
habilitats socials com la comunicació i el diàleg, així com una millora de les
relacions entre els nens i nenes, sobretot entre els més grans i els més petits,
ho podem acabar de corroborar. En aquest sentit, les educadores són clares a
l’afirmar que: “Alguns infants que tenien dificultats per relacionar-se de manera
positiva, o que sovint es veien involucrats en conflictes, sembla que han après
a jugar i a treballar amb els seus companys”.

D'altra banda però, hem de tenir en compte que tant els nens i nenes
com les educadores, coincideixen en què tot i que hi ha hagut una millora en
les relacions interpersonals i el funcionament del grup, i que en ambdós casos
es fa una valoració positiva i satisfactòria del treball cooperatiu en els tallers
d’esport, encara continuen havent-hi baralles i conflictes, i en algunes
situacions encara es denoten certes mancances i necessitats respecte a
l'aprenentatge d'habilitats socials i es denota que el grup no està totalment
cohesionat.
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En aquest sentit, les educadores creuen que tot i que els nens i nenes
han acceptat treballar de forma cooperativa i han après a relacionar-se
cooperant a l'hora d'intentar assolir algunes de les tasques que se'ls planteja,
aquests encara mantenen conflictes i encara no són capaços de relacionar-se
tots amb tots no només als tallers d’esport sinó també en el marc de les
activitats més generals que es plantegen a nivell de centre.

Els resultats extrets a través del sociograma en els que podem observar
com el grup encara presenta una estructura general poc cohesionada, i com
existeixen una sèrie de sentiments negatius en relació a alguns companys,
corroboren les dificultats i necessitats educatives encara existents en referència
a les habilitats de relació interpersonal. Creiem, doncs, que potser seria
necessari plantejar-se la realització d'algun altre tipus d'intervenció per tal
d'ajudar a alguns educands a millorar aquestes habilitats de relació
interpersonal i la seva percepció personal en relació al grup, ja que sembla que
a nivell general el grup ha començat a millorar el seu funcionament però encara
hi ha alguns nens i nenes que presenten majors dificultats, que no són en
aquest sentit tant capaços de regular el seu comportament i que distorsionen la
dinàmica de grup general, dificultant-ne una bona cohesió. També ens
plantegem que fora important no només treballar amb els nens individualment
sinó amb el conjunt del grup per pensar maneres de millorar aquestes
relacions.

Com a conclusió doncs, podem entendre que les activitats d'educació
física amb tasques que impliquen treball cooperatiu i que conformen aquesta
intervenció, ens ha permès treballar allò que ens havíem proposat però que per
una banda, tal com ja apunten les educadores, caldria prosseguir amb aquest
treball per tal de seguir millorant i mica en mica introduir-lo a d'altres àmbits de
treball que no fos només el taller d’educació física sinó que, potser no
totalment, però si amb una presència considerable, també formés part de la
programació general de les activitats que es realitzen dia a dia al centre obert.
La qüestió doncs, seria com promoure aquesta generalització del treball
cooperatiu, essencialment de les actituds i valors que en conformen la base.
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D'altra banda, entenem que tot i que, tal i com demostren els resultats, la
intervenció plantejada ha servit per ajudar als nens i nenes a desenvolupar
aquelles habilitats davant les quals presentaven necessitats, i que els ha ajudat
a establir unes millors interaccions i relacions interpersonals, així com a
aconseguir una millor cohesió de grup a nivell general, potser caldria un treball
més específic que permetés que, de forma progressiva, els nens i nenes
assolissin un major control sobre el seu procés d'aprenentatge, i se'ls permetés
avaluar les situacions en què es veuen immersos, realitzar reflexions per si
mateixos, o simplement “incorporar-los” per tal d'aconseguir ser més autònoms
i ser més capaços de resoldre els conflictes i situacions negatives en les que es
poden trobar sense necessitar la presència d'un adult o si més no, sense
dependre de la seva intervenció. L’anàlisi de les situacions de conflicte, ens han
permès visualitzar que, en general, quan apareix el conflicte, s’actua sempre de
manera molt similar: és l’adult qui té en tot moment el control i la direcció de la
resolució de l’activitat, és qui s'encarrega d'induir la resolució dels conflictes així
com de promoure les reflexions en els moments necessaris i que per tant, el fet
que fossin els nens i nenes qui adquirissin aquest control possiblement els
ajudaria a seguir millorant i a aprendre a regular aquestes situacions més
autònomament, això no vol dir que l’educador no hagués d’actuar sinó que es
tractaria d’anar donant més responsabilitat i control als nens i nenes del grup.

2. ¿Quines són les sensacions i opinions dels infants que han viscut
aquesta intervenció i com creuen que els ajuda en el seu
desenvolupament personal?

A nivell general, els nens i nenes es mostren satisfets i valoren el treball
realitzat. Opinen que s'han sentit bé participant en les activitats que els
proposava la intervenció i treballant de forma cooperativa. Consideren que el
fet de treballar en equip suposa que tots estiguin més contents i s'ho passin
més bé, i reconeixen que treballar d'aquesta manera els ajuda a fer coses junts
i aconseguir uns mateixos objectius entre tots. Els educands són conscients de
que quan treballen de forma cooperativa són capaços d'establir millors
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interaccions amb els companys, d'ajudar-se els uns als altres i són capaços
d'aconseguir coses que sols no serien capaços de fer. L'evolució de la millora
que hem pogut observar respecte a l'índex de treball en equip al llarg de les
sessions ens pot ajudar a corroborar aquestes percepcions, entenent que els
nens i nenes cada cop s'han sentit més còmodes treballant de forma
cooperativa.

En aquest sentit, els nens i nenes també es mostren conscients de la
relació existent entre la millora que han experimentat respecte a les seves
conductes individuals i les seves relacions al grup amb el treball que s'ha
realitzat a través de la intervenció. Els mateixos infants doncs, tenen la
sensació de que hi ha hagut canvis en el funcionament del grup després
d'haver fet el Taller d'esports, canvis que han relacionat amb una millora de les
relacions interpersonals i amb una millora del funcionament del grup davant de
les activitats, reconeixent que ara s'ho passen més bé, juguen millor i que tenen
una major facilitat per jugar tots junts. En aquest sentit, la davallada de
conflictes que ens ha permès observar l'anàlisi de les dades que ens aportaven
les activitats, ens mostra com els nens i nenes a mesura que han anat passant
les sessions i han anat realitzant activitats de caire cooperatiu, han anat
aprenent a relacionar-se per a treballar de forma cooperativa i han millorat els
seves relacions interpersonals així com el seu funcionament davant les
activitats.

Els nens i nens també expliquen que es senten responsables del
funcionament del grup, i es mostren conscients dels problemes de convivència
existents en la dinàmica grupal i que dificulten les interaccions amb els
companys i companyes, impedint-los unes millors relacions interpersonals, així
com una millor cohesió de grup; els educands reconeixen que les relacions que
estableixen encara no són prou satisfactòries i que sovint encara es regeixen
per conductes negatives, amb presència de baralles i conductes agressives o
sentiments

negatius

envers

alguns

companys.

Aquestes

percepcions

coincideixen amb els resultats que hem extret a través del sociograma, els
quals ens mostren que el grup encara no presenta una estructura prou
cohesionada, i que el clima que es respira el dia a dia del centre reflexa que
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existeixen dificultats i necessitats educatives referents a les habilitats socials i a
les

relacions

interpersonals,

dificultant

la

convivència

al

centre

i

desenvolupament personal de cada infant.

En aquest sentit, els educands es mostren capaços d'identificar alguns
dels aspectes que caldria millorar i aporten diferents propostes per a millorar el
funcionament del grup. Els mateixos nens i nenes proposen que caldria millorar
les conductes individuals en les relacions interpersonals, mostrant un major
respecte entre companys; que caldria millorar les conductes individuals i
collectives en la realització de les activitats; i que caldria millorar el
comportament individual i collectiu pel que fa a la comunicació (diàleg i
escolta) amb les educadores, així com amb la resta de companys.

Tots aquests aspectes, coincideixen amb les percepcions de les
educadores, que tot i també considerar que a través de la intervenció i ha hagut
certes millores pel que fa a la convivència i a la cohesió del grup, ens expliquen
que encara es produeixen situacions de conflicte, com baralles, i es denoten
certes manques de respecte entre els nens i nenes, així com dificultats a l'hora
de relacionar-se i comunicar-se, considerant que les relacions encara no són
prou satisfactòries, que els nens i nenes encara no es relacionen tots amb tots,
i que a l'hora de comunicar-se s'escolten poc i no existeix el respecte per a
diversitat d'opinions.

Tanmateix entenem que les percepcions dels nens i nenes ens
segueixen mostrant que encara cal treballar més en profunditat aquelles
habilitats socials que els permetin millorar les seves conductes a l'hora
d'establir relacions interpersonals i millorar la seva comunicació per tal que
siguin capaços de resoldre els conflictes i problemes entre ells, sempre sota la
supervisió dels adults. En aquest sentit, seguint en la línia d'allò plantejat
anteriorment, considerem que caldria replantejar la intervenció per tal de
promoure que els infants vagin adquirint mica en mica el control d'aquestes
situacions i siguin capaços de resoldre-les de forma autònoma, tal i com
planteja Moreno (2005).
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Així mateix, considerem que caldria seguir treballant sobre les
interaccions entre membres del grup, ja que continuen sent un element clau on
cal incidir i per tant, el treball de valors i d’habilitats socials realitzat a través del
treball cooperatiu pot seguir sent una bona eina pensem doncs, que existeix
una necessitat de procurar intervencions més continuades en relació a les
dimensions que ens permet treballar l’àmbit A del programa CA/AC. Val a dir
que aquestes consideracions concorden amb les informacions que donen les
educadores en les entrevistes finals.

Donar una especial importància a les veus, opinions i percepcions dels
infants ja que, tal i com planteja Messiou (2006), escoltar als infants es
converteix no només en un imperatiu ètic, sinó també en una estratègia útil i
eficaç que ens permet aprendre sobre la nostra pròpia pràctica i millorar
aspectes d'aquesta; tanmateix, ens dóna l'oportunitat de conèixer les opinions
dels nostres educands sobre allò que senten i sobre el seu propi procés
d'aprenentatge. D'altra banda, tal i com sosté l'autora, aquesta estratègia també
manté una gran proximitat amb el plantejament d'una Educació Inclusiva, ja que
ofereix un gran potencial en termes de millorar l'experiència educativa dels
infants, així com el desenvolupament de la comprensió dels alumnes per part
dels seus professors.

En aquest sentit, encara que no els hem analitzat en detall, els dibuixos i
fotografies realitzades pels infants i l'activitat que va promoure aquestes
elaboracions, és una bona estratègia per tal d'obtenir més informacions de com
els infants valoren allò que succeeix; quines són les coses que els agraden
més, els fan sentir bé o els resulten significatives; així com un conjunt de pistes
que difícilment podríem obtenir de forma verbal i que ens poden ajudar a trobar
la resposta educativa adequada davant les dificultats i necessitats dels nostres
educands.
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3. ¿Quines són les sensacions i opinions de les educadores que han
format part i han participat en pràctiques aquesta experiència,
tenint en compte la tasca socioeducativa que realitzen al centre i les
finalitats que s’intenten promoure a través d’aquesta? S’ha
aconseguit iniciar un cert procés de reflexió a l’entorn del treball
cooperatiu? Hi ha hagut canvis en la percepció, del grup? Dels
infants que en formen part?

Les educadores opinen que a través de la intervenció realitzada hi ha
hagut una millora de la dinàmica general que caracteritzava el grup, millorantne diversos aspectes sobre els quals els nens i nenes presentaven dificultats i
necessitats com ara les seves conductes individuals i collectives; la forma
d'interaccionar i relacions interpersonals; la comunicació entre iguals i amb
l'adult; i la cohesió de grup a nivell general. En aquest sentit, consideren que
totes les millores i beneficis que s'han aconseguit a través del taller d'esport,
s'han extrapolat a la vida diària del centre, denotant-se en el clima que resideix
en aquest, i formant part en la resta de les activitats que s'hi realitzen. Aquestes
percepcions, tal i com hem pogut conèixer en la contestació de la pregunta de
recerca anterior, coincideixen amb les percepcions dels infants.

Les educadores consideren que el treball plantejat a través de la
intervenció realitzada en el taller d'esport els aporta una nova manera d'enfocar
el seu servei socioeducatiu al centre obert tot i mantenint els objectius que
aquest planteja25, ja que per elles eren força desconeguts els beneficis i
avantatges que proporciona estructurar les activitats de forma cooperativa, i
consideren que seria interessant procurar la inclusió d'aquesta estructura
d'activitat en la planificació general de treball al centre, incloent-hi algunes de
les dinàmiques específiques de l'àmbit A del programa CA/AC, per tal d'ajudar
als nens i nenes a coneixes millor entre ells i d'aquesta manera permetre's
millorar la distensió entre els membres del grup; ajudar a aquells educands que
es troben més exclosos en el sentit de més valorats negativament per la resta
del grup; i seguir amb la millora aconseguida en referència a les relacions

25 Veure apartat 3. 3. 1. 2. El Centre Obert “Xalesta”, p. 50
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interpersonals i a la comunicació a través del treball en equip per a promoure la
inclusió de tots els nens i nenes del grup millorant la cohesió del grup i el clima
del centre.

Aquestes consideracions, coincideixen amb algunes de les conclusions
exposades anteriorment, en les que considerem que caldria seguir promovent
el treball cooperatiu al Centre amb la intenció de potenciar una continuïtat en
les millores assolides fins ara.

Les educadores tenen en consideració que els nens i nenes es coneixen
força pel fet de compartir escola i barri, i creuen que aquest coneixement,
construït de forma negativa és el que dificulta les relacions interpersonals que
estableixen al centre, conseqüentment dificultant-ne la cohesió del grup i el
clima que s'hi respira. Aquestes consideracions les podem relacionar amb les
resultats obtinguts a través del sociograma, on es denota la presència de certs
sentiments negatius respecte alguns nens i nenes.

En aquest sentit, és possible pensar que mantenir el treball cooperatiu
en la planificació d’algunes de les activitats del Centre d’acord amb els
objectius de l'àmbit A del programa CA/AC, els pot ajudar a transformar aquest
coneixement mutu en una eina per millorar les interaccions i la dinàmica
general del grup, igualment els permetria noves maneres d’abordar les tasques
conjuntament.

D'altra banda, les educadores també han detectat que les tasques que
fins ara plantejaven als nens i nenes, a aquests no els agradaven, i que amb el
treball cooperatiu promogut a través de la intervenció s'ha aconseguit dels
educands:

− Una major participació en allò que se'ls proposa, i una major satisfacció
en la resolució de les tasques.
− Certes millores en aspectes com l'assoliment de responsabilitat davant
les tasques.
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− Que els educands es sentin més capaços per a la resolució d'aquestes –
individualment i en grup-.
− Veure com els infants han començat a oferir-se ajuda mútua, a ser més
solidaris, i a animar-se entre ells, fent-se comentaris positius.
− El fet de que mica en mica s'hagin anat mostrant més autònoms,
independents i implicats per a resoldre-les.
− Així mateix, el fet que sembla que poc a poc els infants, els quals es
regien per conductes de caire més aviat individualista i competitiu, hagin
après a ser més altruistes.

Respecte a aquest últim aspecte, les educadores consideren que els
nens i nenes encara tenen una percepció poc conscient del que és treballar en
equip degut a la seva “maduresa”, així mateix que encara no són massa
capaços d'assumir responsabilitats compartides. Des del nostre punt de vista, i
tenint en compte la veu dels infants, considerem que les educadores podrien
estar parcialment equivocades, ja que sembla que els nens i nenes es mostren
força conscients dels beneficis i millores que han aconseguit amb només sis
sessions de treballar de forma cooperativa. Els resultats aconseguits a través
del gràfic de l’Índex de qualitat permet visualitzar les millores i per tant pot ser
una primera eina per canviar les representacions i expectatives de les
educadores que a través de les seves respostes en ocasions semblen ser poc
optimistes respecte a les possibilitats dels nens i nenes que acudeixen al
Centre. Aquest aspecte es pot observar també en alguns dels comentaris que
les educadores realitzen en les fitxes d’incidències.

Respecte a les limitacions que hem trobat en la realització d'aquest treball,
ens agradaria comentar els següents aspectes:

− Un dels aspectes que poden haver limitat la detecció de millores en el
treball cooperatiu pot haver estat el nombre reduït de sessions que ha
tingut la proposta d’intervenció, pensem que amb més sessions
haguéssim pogut provocar i potser consolidar, alguns canvis
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− Malgrat la recerca qualitativa permet introduir canvis en els processos i
els instruments de recollida de dades en funció de com es produeixen
els processos, cal senyalar que hagués estat interessant disposar dels
registres en vídeo de totes les sessions per tal de poder-ne fer una
anàlisi més detallada sense perdre informació.

-

També considerem la necessitat d’usar més instruments per recollir
canvis sobre en els comportaments dels nens i les nenes respecte al
treball cooperatiu al llarg del procés, al no haver aplicat més instruments
de recollida de dades entremig del procés dut a terme, resulta més difícil
poder observar millor els canvis que s'han aconseguit durant l'aplicació
de la intervenció i valorar les millores.

− D'altra banda, pel que fa a l'anàlisi de dades, en relació a la utilització del
sociograma, cal esmentar que les dades obtingudes a través de les
preferències i sentiments dels alumnes responen a un moment temporal
determinat i que per tant, poden ser variables. Aquestes ens serveixen
per a la realització de la investigació present però caldria anar-les
actualitzant per tal de poder

anar valorant amb certa continuïtat els

canvis en el funcionament i la cohesió del grup. També que la limitació
d’eleccions possibles pot ser un aspecte que limiti els resultats del
sociograma, ja que l’educand s’ha de cenyir a triar tres companys o
companyes per pregunta quan possiblement en podria escollir més.

Malgrat aquestes limitacions, destaquem com a punts forts que el treball
realitzat ens ofereix un conjunt de pistes sobre el funcionament del grup en
relació a la cohesió, els sentiments i actituds que condicionen les relacions
interpersonals, i les necessitats dels infants respecte al desenvolupament
d'aquelles habilitats socials que els poden ajudar a millorar els aspectes
anteriors. En aquest sentit, considerem que haver tingut l’oportunitat de
contrastar les informacions obtingudes amb les perspectives dels nens i nenes i
de les educadores, a banda de les pròpies com a educador del taller d’esports i
com a recercador, es converteix en un enfocament que dóna com a resultat una
potent eina d'estudi.
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D'altra banda, també tenim molt en compte de manera satisfactòria la
potencialitat l'àmbit A del programa CA/AC en relació a un context educatiu no
formal i en relació a una continguts relacionats amb l’educació física i la
pràctica de l'esport. Aquesta potencialitat, ens dóna pistes de com intervenir en
casos semblants als que ens planteja el context que sustenta aquest treball. En
aquest sentit, l'anàlisi de les activitats a través dels Índex de qualitat de treball
en equip, ens ha permès comprovar que les activitats plantejades són realment
cooperatives i útils pel treball educatiu plantejat.

Respecte a com donar continuïtat al treball començat al Centre Obert,
entenem que el treball proposat i tot allò aconseguit gràcies aquest, pot ser
pràcticament efímer si aquest treball si aquesta estructura desapareix de la
planificació de les activitats del centre. És per això que creiem que en la
mesura del possible, seria adequat programar activitats que permetessin als
infants seguir treballant de manera cooperativa, ja sigui des de l'àmbit de la
Educació física, o des de qualsevol altre àmbit.

Igualment pensem que seria interessant prosseguir la investigació
encaminant-la cap a un anàlisi més profund de les estructures afectives que
conformen les interaccions i relacions interpersonals dels nens i nenes, amb la
intenció de trobar els motius que fa que aquestes relacions no siguin prou
satisfactòries, i amb la finalitat d'oferir una resposta educativa que ajudi als
infants a millorar les seves habilitats socials, aquestes relacions i la convivència
i cohesió del grup.

Per acabar, en relació al meu propi procés d’aprenentatge, considero
que l’experiència viscuda amb la realització d’aquest treball m’ha donat,
principalment, l’oportunitat d’ampliar i realitzar nous coneixements referents a
l’àmbit de la investigació educativa des d’una perspectiva qualitativa i posar-los
en pràctica. Tot i que a les pràctiques de recerca realitzades al Màster vaig tenir
l’ocasió de treballar amb doctors i professors investigadors, i d’establir un
primer contacte amb algunes metodologies i tècniques d’investigació, la
responsabilitat d’haver de pensar, planificar i dissenyar la meva pròpia recerca,
i el fet d’haver de posar en pràctica algunes d’aquestes metodologies i
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tècniques i d’haver-ne d’aprendre de noves, m’ha permès adquirir una bona
base de coneixement que penso que més endavant em serà molt útil i em
permetrà seguir aprofundint en l’àmbit de la recerca educativa, proporcionantme una bona formació per tal d’encaminar la meva figura com a investigador i
possiblement endinsar-me en la realització d’un doctorat. En aquest sentit, la
realització d’aquest treball m’ha ajudat a veure amb una major claredat el meu
interès per aquest àmbit i per seguir treballant en aquesta direcció.

D’altra banda, la realització d’aquest treball també m’ha permès
reafirmar, aprofundir i realitzar nous coneixements en relació a alguns marcs
conceptuals com el de <<d’Educació inclusiva>>, <<els Centres Oberts>>,
<<l’Educació física per a l’aprenentatge de valors i habilitats socials>> o
<<l’Estructura d’aprenentatge cooperativa i el programa CA/AC>>, i d’altres
conceptes que hi mantenen una estreta relació. En referència a aquest últim
marc teòric, la intervenció dissenyada per tal de realitzar la investigació m’ha
permès posar en pràctica alguns aspectes del programa, concretament,
“l’Àmbit A”. D’altra banda considero que fins ara només havia treballat
l’estructura d’aprenentatge cooperativa des d’una perspectiva teòrica i no havia
tingut l’ocasió d’aplicar-la en un context educatiu real, així que la intervenció
pedagògica dissenyada per a la realització de la recerca m’ha permès aplicar
l’estructura de forma pràctica, cosa que m’ha donat l’oportunitat de comprovar
de primera mà el beneficis d’aprenentatge que aporta aquesta als educands,
essencialment en la manera de fer-ho.
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ANNEX 1.
 Descripció dels nens i nenes del Centre.

•

A. (1)

L’A. (1) és un nen d’origen autòcton de 12 anys amb un nucli familiar
desestructurat a nivell afectiu i econòmic. Es tracta d’un infant que sembla que
entén força bé les coses, i es mostra capaç d’adaptar-se a les diferents
situacions en les que es troba i d’actuar de manera autònoma quan la situació
ho requereix. Es tracta d’un nen molt observador, a qui li agrada estar pendent
d’allò que succeeix al seu voltant, i sembla que té ganes d’aprendre i descobrir
allò que desconeix. L’A. (1) mostra dificultats a nivell emocional i
afectiu/relacional. A nivell emocional, en determinades situacions es mostra
incapaç de controlar i regular les seves emocions i el seu comportament es
regeix segons aquestes;

respecte a l’afectivitat, es mostra insegur i sense

massa autoestima; aparentment és un infant fred a qui sovint se’l veu trist. Pel
que fa a les relacions, es mostra com un nen a qui li costa interaccionar de
forma positiva i relacionar-se amb els companys, i que per fer-ho acaba
recorrent a mètodes com el desafiament o l’enfrontament, tant amb
companys/es com amb els educadors/es, o accions fora de lloc davant de la
resta del grup per tal de cridar l’atenció. Sovint la seva curiositat l’acaba
conduint a situacions conflictives i baralles amb la resta dels seus companys ja
que moltes vegades es fica on no el demanen.

• M. (2)
En M. (2) és un nen d’origen magrebí de 7 anys provinent d’una família que
presenta problemes a nivell econòmic. És tracta d’un infant que mostra la
curiositat pròpia d’un nen de la seva edat, i té iniciativa i moltes ganes
d’aprendre. Es mostra com un infant segur de si mateix, alegre, actiu i
cohesionador, que sap regular força bé els seus actes, mostrant-se
responsable, i a qui li agrada molt jugar i relacionar-se amb els companys/es.
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En relació a aquest aspecte, tot i que acostuma a jugar més amb els nens i
nenes del centre que ratllen la seva edat, sap establir relació i interaccionar
amb tothom, i no acostuma a tenir problemes ni conflictes amb ningú. Destaca
la seva facilitat per comunicar-se i exterioritzar allò que pensa. És un dels
infants que aporten positivisme a la dinàmica del centre i que ajuden a que el
clima d’aula sigui millor.

• R. (3)
La R. (3) és una nena de 10 anys d’origen autòcton amb un nucli familiar força
corrent tot i les seves mancances econòmiques. Es tracta d’una nena a qui li
costa entendre les coses que presentin una certa complexitat cognitiva. La R.
(3) presenta sobretot dificultats a nivell afectiu i emocional. A nivell afectiu, es
mostra com una nena amb molta inseguretat i amb una autoestima baixa. Pel
que fa a les emocions, li costa controlar-les i es mostra impulsiva en moltes
ocasions. Tot i que intenta relacionar-se amb els seus companys/es, sobretot
amb les nenes d’edat similar, no acaba de trobar la manera de fer-ho i moltes
vegades acaba frustrada o tancant-se en si mateixa, aspectes que li fan treure
una mica de mal geni i que afecten la resta de les seves conductes al centre
fent que a vegades es trobi immersa en alguns conflictes o realitzi actuacions
fora de to i fora de lloc per cridar l’atenció. En aquest sentit, les relacions que
aconsegueix establir són completament de dependència, en les que ella es
mostra sense iniciativa i dependent dels seus companys.

• A. (4)
L’A. (4) és una nena d’origen ghanès de 8 anys. El seu nucli familiar és sòlid i
presenta certes mancances econòmiques. D’altra banda, el seu entorn cultural
encara es regeix força per la seva cultura autòctona. És una nena que sap
adaptar-se molt bé a les diverses situacions que sorgeixen al centre. Es mostra
com una nena pacient i seriosa, però alegre a la vegada, que té ganes de
passar-s’ho bé, jugar i aprendre, però a qui en certa mesura li costa relacionarse amb els companys/es ja que és una mica tímida i li costa comunicar-s’hi. Tot
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i que moltes vegades passa desapercebuda per la resta del grup, cada cop
interacciona més i millor amb els nens i nenes que ratllen la seva edat, sent
capaç de relacionar-se amb tothom. D’altra banda, es mostra com una nena
molt segura i responsable, i en ocasions sembla que tingui una edat major de la
que la li pertoca ja que les seves accions, i fins i tot algunes de les expressions
verbals que exterioritza, no corresponen a les d’una nena de la seva edat.
També es tracta d’un dels infants del centre que ajuden a cohesionar el grup i a
millorar-ne el clima.

• O. (5)
L’O. (5) és una nena de 10 anys amb pare d’origen magrebí i mare d’origen
autòcton. El seu nucli familiar presenta mancances sobretot a nivell econòmic.
El pare mostra actituds i conductes masclistes i autoritàries i entén la disciplina
com a càstig físic. La pròpia nena, acostuma a mostrar-se cohibida i prudent
davant la presència dels seus pares, conductes que canvien, però, en relació a
la seva manera d’actuar al centre, on sembla que se sent alliberada i segura, i
desenvolupa conductes més obertes, comunicatives i dialogants, mostrant-se
capaç d’interaccionar i relacionar-se amb la resta de companys de forma
positiva. A nivell emocional, mostra inseguretat, i li costa bastant controlar les
seves emocions; sovint es mostra impulsiva i es deixa endur per aquestes,
cosa que acaba afectant tant en les seves conductes positives com negatives.
En relació a les relacions, també cal dir que tot i que sap interaccionar amb una
actitud positiva vers els seus companys/es i els educadors/es, algunes vegades
es veu immersa en alguns conflictes com discussions i baralles en les que treu
mal geni. Tot i no ser la nena més gran, exerceix el rol de líder dins del grupet
de nenes. D’altra banda, val a dir que també moltes vegades se li denota una
certa manca d’afecció i se la veu trista i apagada, i que aquesta condiciona la
seva manera de fer i la seva vida al centre. Es mostra també com a una nena
molt més madura del que li pertocaria per la seva edat.
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• A. (6)
L’A. (6) és una nena d’origen autòcton d’11 anys, qui presenta un nucli familiar
força sòlid però amb certes mancances a nivell econòmic. Té facilitat per
entendre les coses i adaptar-se a les situacions que se li presenten al dia a dia,
i sap prendre decisions per ella mateixa i actuar de forma autònoma i amb
iniciativa. Es tracta d’una nena que sap regular les seves emocions i que
presenta un bon nivell afectiu, mostrant-se segura, i amb autoestima i confiança
amb si mateixa. A nivell relacional, té facilitat per relacionar-se amb tothom de
forma positiva, mostrant-se com una nena força amigable i cohesionadora. El
seu tarannà és alegre i li agrada ajudar als altres i collaborar sempre en tot allò
que pot.

• A. (7)
L’A. (7) és una nena de 10 anys d’Europa de l’est, amb un nucli familiar força
sòlid però amb certes mancances econòmiques. És la germana gran d’en R.
(8). Comprèn bé les coses i actua de manera força autònoma. Les seves
dificultats giren entorn els àmbits emocional, afectiu i relacional. Respecte a les
emocions, li costa bastant regular-les i sovint es mostra insegura, impulsiva i
ansiosa en les seves conductes, sent capaç de canviar d’estat d’ànim amb una
relativa facilitat. D’altra banda, tot i que sembla que mostra certes manques
afectives, doncs necessita cridar l’atenció dels demès i fer-se notar perquè li
facin cas, aquestes no li impedeixen relacionar-se amb tothom; amb qui ho fa
més és amb les nenes del centre que ratllen la seva edat. Amb aquestes manté
principalment relacions de dependència en les que és ella qui es mostra
dependent. La seva principal manera d’interaccionar es basa en el contacte
físic. És una bona nena i sempre intenta estar pendent del seu germà i ajudarlo amb tot allò que pot.
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• R. (8)
L’R. (8) és un nen de 7 anys d’Europa de l’est amb un nucli familiar força sòlid
però amb certes mancances econòmiques. És el germà petit de l’A. (7). Es
tracta d’un nen que comprèn les coses amb facilitat, i que és capaç d’actuar de
manera força autònoma respecte a la seva edat. A nivell afectiu se’l veu segur i
amb confiança en si mateix, doncs sembla que el fet que la seva germana (A.
(7)) també sigui present al centre li dóna seguretat. És un nen que sap controlar
les seves emocions i el seus impulsos, tot i que a vegades treu una mica de
mal geni. Tot i que sap relacionar-se amb la majoria de companys/es del centre,
sempre busca establir relació amb els nens i nenes més propers a la seva edat.
Les relacions que estableix però, acostumen a ser relacions dependents en les
que intenta obtenir el control de la situació i on es mostra amb un cert caràcter
autoritari. En aquest sentit, es relaciona sobretot amb els infants de la seva
edat, que són els que aconsegueix dominar amb més facilitat, ja que amb els
més grans hi troba dificultats.

• M. (9)
En M. (9) és un nen de 9 anys de pare magrebí i mare gitana que conviu en un
nucli familiar marcat sobretot pel fet que els pares estan separats i l’existència
de mancances econòmiques i d’habilitats socials. Es mostra com un nen que
actua de forma poc autònoma; sembla força indecís i amb poca iniciativa. A
nivell afectiu sembla que no presenta altres mancances que les d’haver de
conviure sense la figura del pare, i tot i que passa força desapercebut pels
companys del centre, a nivell relacional sembla que sap relacionar-se amb els
seus companys/es, sobretot amb els que tenen una edat similar a la seva,
encara que ho fa amb poc iniciativa i subordinant-s’hi.
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• N. (10)
La N. (10) és una nena d’ètnia gitana de 6 anys. És la nena més petita del
centre i va arribar-hi al gener, quan ja havia començat el curs. El seu nucli
familiar està força desestructurat, ja que els pares estan separats i presenta
greus mancances econòmiques i d’habilitats socials. D’altra banda té 2
germans i una germana més grans i un de més petit. En referència als
germans grans i la germana, aquests sovint se’n fan càrrec, la mare és una
persona poc autònoma i poc responsable i està més pendent del germà
petit que de la resta. Utilitzen mètodes disciplinaris força autoritaris, basats
sobretot en l’amenaça i l’agressió verbal i física. Aquests aspectes es
denoten en la manera que té la N. (10) d’interaccionar i relacionar-se amb
els demès ja que sovint reprodueix el tracte que ella rep amenaçant,
insultant o agredint els companys. Sembla que és una nena amb unes
bones capacitats i es mostra força autònoma per l’edat que té, però per
contra utilitza aquestes capacitats de forma negativa transgredint les
normes o amb conductes en que, de forma conscient, realitza algunes
accions per perjudicar els seus companys/es i els educadores/es. A nivell
emocional, no es tracta d’una nena que exterioritzi gaire les seves
emocions, sinó que es mostra més aviat com una nena tancada i freda, i
que constantment està enfadada i de mal humor. Denota una gran manca
d’afectivitat, i sembla que s’ha traçat una barrera de sobreprotecció que li fa
rebutjar les mostres afectives que rep. Des de que va arribar al centre ha
anat millorant aquest aspecte i poc a poc es va obrint als companys/es i els
educadors/es, accepta mostres afectives com petons i abraçades i se la veu
més contenta. A nivell relacional, li costa bastant relacionar-se amb els
demès i busca fer-ho a través d’agressions verbals i físiques. Es mostra
desafiant sobretot amb els més grans, amb qui sovint protagonitza
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enganxades i baralles. Amb els nens i nenes de la seva edat s’hi porta millor
encara que busca tenir el control de la situació en tot moment, i si no és així
agredeix verbalment o físicament.

• R. (11)
En R. (11) és un nen de 10 anys d’origen dominicà per part de pare i
autòcton per part de mare. És el germà gran de la K. (19). El seu nucli
familiar

està

desestructurat

per

mancances

d’habilitats

socials

i

econòmiques, sustentant-se sobretot per la figura materna, ja que el pare és
a la presó per robatoris i tràfic de drogues. Una tieta i els avis materns
també se’n fan càrrec. Es tracta d’un infant que sap adaptar-se als diferents
contextos que es va trobant, tenint capacitat per actuar de forma autònoma.
En aquest sentit és un nen molt anàrquic qui acostuma actuar de manera
individualista. Utilitza les seves capacitats per transgredir normes i realitzar
males conductes constants. A nivell emocional, es mostra com un nen a qui
li costa controlar les seves emocions, sobre tot en referència a les
negatives, les quals exterioritza amb crits o de manera violenta, però a
l’hora actua com un nen fred. A nivell afectiu, tot i que intenta mostrar-se
amb seguretat i confiança en si mateix denota certes dificultats i sovint se’l
veu descollocat i trist. Pel que fa a les relacions, és un nen que busca
relacions de dependència en les que ell pugui establir el control sobre els
seus companys/es; es relaciona sobretot amb els nens i nenes de la seva
edat. Amb aquelles persones o companys que no cedeixen al seu control,
les tracta de manera desafiant i sovint buscant-hi l’enfrontament, sobretot
amb els educadors/es i alguns companys concrets. Sovint es veu immers en
alguns dels conflictes que succeeixen al centre obert.
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• P. (12)
Es tracta d’una nena d’origen autòcton i amb un nucli familiar amb notables
mancances socials i econòmiques. Es mostra com una nena que comprèn
les coses amb facilitat i que és molt autònoma. És la nena més gran del
centre i es troba en plena entrada a l’adolescència, amb tots els canvis que
això suposa, cosa que implica que moltes vegades es torni rebel davant els
educadors/es i els companys/es. A nivell afectiu, és una nena que tot i que
intenta aparentar un caràcter segur i fort, sovint se la veu descollocada,
feble i trista, tancant-se en si mateixa. Li costa regular les seves emocions,
les quals exterioritza amb molta facilitat, i té constants canvis d’estat d’ànim.
Respecte a les relacions, acostuma a relacionar-se amb els nens i nenes
que ronden la seva edat, però sovint i té conflictes ja que és una nena molt
anàrquica i feta molt a la seva, i la manera que té de relacionar-se és força
agressiva. D’altra banda, li costa relacionar-se amb els nens i nenes més
petits, i sovint ho evita per demostrar que ella és la més gran.

• J (13)

En J. (13) és un nen de 8 anys d’origen autòcton que té un nucli familiar
desestructurat per mancances socials i econòmiques. Els pares estan separats,
i només se’n fa càrrec la mare amb l’ajuda de l’àvia. Es tracta d’un nen amb
unes bones capacitats cognitives, però a qui li costa actuar de forma autònoma.
A nivell emocional, sap regular i controlar les seves emocions. Pel que fa al
nivell afectiu, se’l veu una mica descollocat. Les relacions són força properes i
positives amb la majoria dels nens i nenes, tot i que en relació a alguns
companys concrets, moltes vegades es deixa endur i es subordina a les seves
conductes. Li agrada molt jugar i es mostra com un infant amb molta curiositat i
ganes d’aprendre.
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•

J. (14)

En J. (14) és un nen d’11 anys d’origen autòcton qui conviu en un nucli familiar
en que els pares estan separats, fent-se’n càrrec la mare, i presenta dificultats
econòmiques. Té una germana bessona que no acudeix al centre. És tracta
d’un infant molt anàrquic, és indecís i té poca iniciativa, sent poc autònom. A
nivell emocional no és capaç de regular les seves emocions, i les exterioritza
de forma efusiva, tant si són positives com negatives, deixant-se endur de
forma ansiosa pels seus impulsos. En relació a les emocions més negatives,
acostuma a exterioritzar-les de forma agressiva i violenta, tan a nivell verbal
com físic, cridant o colpejant objectes o companys/es. Té facilitat per canviar
d’estat d`ànim, tot i que habitualment es mostra ensopit i trist. Respecte a
l’afectivitat, se li denoten grans necessitats, i sovint se’l veu descollocat sense
saber com contrarestar-les. És un nen a qui se’l veu patir però que el seu
caràcter anàrquic el porta a posar barreres per ajudar-lo ja que no es deixa
aconsellar i li costa fer cas. D’altra banda, es tanca molt en si mateix i li costa
interaccionar amb la resta de nens i nenes. La seva manera de relacionar-s’hi
és a través de la coacció verbal i el contacte físic, i acostuma a desafiar-los i a
enfrontar-s’hi amb conductes violentes i agressives, cosa que fa que gran part
dels infants del centre no vulguin relacionar-s’hi. Respecte a la figura dels
educadors/es, és amb qui té una mica més de complicitat i busca establir
relació amb la figura adulta, però quan realitza males conductes i se’l renya es
rebella contra aquests.

• S. (15)

En S. (15) és un nen de 10 anys d’origen africà, concretament senegalès, que
forma part d’un nucli familiar amb dificultats socials, econòmiques i encara amb
forces diferències culturals. Té dos germans més grans. El pare, que és qui
acudeix al centre quan les educadores ho reclamen, té grans dificultats de
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llenguatge, i té molt arrelats alguns trets culturals com el masclisme o la
disciplina a través del càstig físic. Sovint l’infant explica que aquest el maltracta
verbalment i físicament insultant-lo i pegant-lo, i que també ho fa amb la seva
mare i germans. Té diagnosticats alguns trets d’autisme que en dificulten el seu
desenvolupament i que fan que sovint s’aïlli o li costi molt comprendre les
coses, presentant dificultats en el seu aprenentatge. A nivell emocional, té
dificultats per regular i controlar les seves emocions, les quals exterioritza de
forma verbal i física amb pujades del to de veu, repeticions, o colpejos als
objectes amb les extremitats i el cap. Sovint es deixa portar pels seus impulsos
i desitjos negatius, i això el porta a transgredir normes i ser poc respectuós amb
els que l’envolten, sigui infant o adult. Canvia d’estat d’ànim amb facilitat.
També presenta notables necessitats a nivell afectiu i se’l veu trist i apagat, i
força descollocat. Respecte a les relacions, té moltes dificultats per relacionarse amb els companys i companyes, i acostuma a fer-ho a través de
l’enfrontament verbal i físic, i agredint als nens i nenes. Amb les nenes els fa
comentaris masclistes i les tracta pitjor que als nens, entenent que pot ser a
causa de les seves experiències. Es un dels focus dels conflictes del centre, i
en aquest sentit, els nens i nenes eviten relacionar-s’hi, i quan ho fan és de
forma despectiva.

•

M. (16)

En M. (16) és un nen de 9 anys d’origen colombià. El seu nucli familiar és força
sòlid tot i que presenta necessitats a nivell econòmic. Té facilitat per
comprendre les coses i es mostra amb una bona capacitat per raonar,
tanmateix per exterioritzar allò que pensa. Té una bona capacitat per actuar
autònomament. A nivell emocional es mostra com un infant que sap controlar i
regular les seves emocions i els seus impulsos i desitjos. Respecte l’àmbit
afectiu, se li denota una certa manca d’afectivitat ja que es mostra insegur i
amb poca autoestima, i sovint se’l veu trist i ensopit. És un nen que intenta
interaccionar i relacionar-se amb els demès, possiblement buscant una
resposta afectiva, però que té dificultats per fer-ho ja que sembla que no
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desperta afinitat amb els altres nens i nenes i se’l veu descollocat perquè
sovint acaba jugant sol. També cal dir que és un dels nens que no acudeixen
tota la setmana al centre, perquè juga a futbol i hi ha dos dies en que va a
entrenar.

• N. (17)
En N. (17) és un nen de 9 anys d’origen magrebí que conviu en un nucli familiar
que presenta necessitats a nivell econòmic, social i cultural. Es tracta d’un nen
a qui li costa comprendre les coses que presenten una mínima dificultat, i que
es mostra poc autònom i sense gaire iniciativa. Pel que fa a l’afectivitat, se’l
veu un nen una mica insegur i amb poca confiança amb si mateix, tot i que no
sembla que presenti necessitats específiques. Es un nen que sap regular i
controlar les seves emocions i es caracteritza per ser més aviat pacífic i
tranquil. Es relaciona principalment amb els nens i nenes de la seva edat, amb
qui interacciona de forma positiva i manté una bona afinitat, tot i que a vegades
es veu immers en relacions de dependència en les que ell es subordina als
seus companys. D’altra banda, sembla que evita les interaccions amb els
companys/es més grans, pels qui passa força desapercebut i amb qui hi té el
mínim contacte a no ser que la situació o activitat ho requereixi. No acostuma a
estar immers en conflictes.

• A. (18)
L’A. (18) és un nen de 9 anys d’origen magrebí per part de pare i autòcton per
part de mare que conviu en un nucli familiar que presenta necessitats a nivell
econòmic. Es tracta d’un nen que té facilitat per comprendre les coses; tot i així
es mostra poc autònom. Pel que fa a l’afectivitat, se’l veu una mica insegur però
sembla que no presenta mancances ja que es relaciona positivament amb els
companys/es i se’l veu alegre i feliç. Es un nen que sap regular i controlar les
seves emocions. Manté molt bones relacions els nens i nenes de la seva edat,
amb qui interacciona de forma molt positiva i sembla que troba afinitats, però
160

també passa desapercebut pels més grans, amb qui no acostuma a relacionarse. No acostuma a estar immers en conflictes.

• K (19)
La K. (19) és un nena de 8 anys d’origen dominicà per part de pare i autòcton
per part de mare. És la germana petita d’en R (11). El seu nucli familiar està
desestructurat per mancances socials i econòmiques, sustentant-se sobretot
per la figura materna, ja que el pare és a la presó per robatoris i tràfic de
drogues. Una tieta i els avis materns també se’n fan càrrec. Té facilitat per
comprendre les coses i adaptar-se a les situacions que se li presenten al dia a
dia. És capaç de prendre decisions per ella mateixa i actuar de forma autònoma
i amb iniciativa. Es tracta d’una nena alegre i amb una gran vitalitat, que sap
controlar i regular les seves emocions i que malgrat la situació familiar en la
que es veu immersa no denota necessitats afectives (a diferència del seu
germà, R. (11)). Es mostra segura de si mateixa i amb confiança, i sembla que
té una bona autoestima. A nivell relacional, té facilitat per relacionar-se amb
tothom de forma positiva, mostrant-se com una nena força amigable i
cohesionadora. Té un tarannà alegre i li agrada ajudar als altres i collaborar
sempre en tot allò que pot.
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ANNEX 2.
 Model de qüestionari emprat per a l’entrevista amb les educadores.
COMUNICACIÓ
1. Hi ha alumnes que no parlen mai o molt poc amb alguns companys de classe.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
2. Hi ha alguns alumnes que només es comuniquen –s’adrecen i parlen- amb altres quan el professor proposa un activitat.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
3. Els alumnes es coneixen poc entre ells.// mostren poc interès per saber coses els uns dels altres (es pregunten i s’interessen poc per qüestions
personals)
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
4. Els alumnes es comuniquen//parlen de forma natural i espontània entre ells, tan a l’hora de treballar com en els temps de descans.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
5. Els alumnes permeten expressar l’opinió dels seus companys sense interrompre’ls.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
6. Els alumnes més tímids i introvertits// que els costa més parlar o donar la seva opinió s’expressen amb naturalitat.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
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RESPECTE
1. Hi ha alumnes que es burlen d’altres.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □

2. Hi ha alumnes que s’enfronten –verbalment o físicament- entre ells.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
3. Alguns alumnes es senten marginats// senten que no es compte amb ells, que se’ls deixa de banda.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
4. Alguns alumnes només es relacionen amb alguns alumnes concrets.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
5. Els alumnes habitualment, escolten i accepten l’opinió dels seus companys.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
6. Els alumnes escolten i valoren els punts de vista diferents dels seus.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
7. Tots els alumnes reconeixen el valor de les aportacions de cadascú.
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Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
8.

es promouen espais per a que els alumnes pugin parlar i discutir les seves idees

Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □

RELACIÓ
1. Habitualment, hi ha alumnes que es neguen a treballar amb companys de la classe.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
2. Habitualment, hi ha discussions i baralles entre alumnes.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
3. Les discussions o baralles entre alumnes són mínimes.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
4. Alguns alumnes tenen poca relació entre els companys. (preguntes si es relacionen poc amb els seus companys/es de grup en general?)
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
5. Tots els alumnes treballen indistintament amb uns o altres companys del grup.
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Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
6. Es pot afirmar que La relació entre els companys de grup es satisfactòria.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
7. Es promouen espais per al coneixement mutu
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □

MOTIVACIÓ
1. Els alumnes, generalment, mostren desgrat per les tasques que els proposa el professor.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
2. Els alumnes, generalment, es senten amb poca capacitat de fer les tasques que els proposa el professor.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
3. Els alumnes, generalment, consideren que les tasques que els proposa el professor són excessivament fàcils.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
4. Els alumnes es mostren satisfets amb l’esforç realitzat.
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Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
5. Els alumnes generalment, s’organitzen// planifiquen per a l’activitat que han de fer.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
6. Els alumnes aporten idees i propostes d’activitats a realitzar.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
7. Es fomenta que els alumnes assumeixin més responsabilitat i control en el disseny i en el desenvolupament de les activitats
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □

AJUDA MÚTUA: Individualisme / Solidaritat
1. Hi ha alumnes que es neguen a treballar en equip i dinamiten qualsevol situació de treball cooperatiu.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
2. El treball individual és predominant, dificultant així el treball cooperatiu
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
3. S’aprecien certes actituds tolerants envers el treball en equip dins d’un clima on encara hi predomina l’individualisme.
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Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
4. S’aprecien moments on tots els alumnes posen en comú les seves idees propiciant així treball collaboratiu.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
5. Els alumnes es mostren receptius amb aquells alumnes que presenten més dificultats a l’hora de fer les activitats i procuren que s’impliquin i
segueixin, ni que sigui a diferent ritme, l’activitat.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
6. Tots els alumnes es responsabilitzen en graus diferents, del procés aprenentatge dels seus companys i valoren el treball en equip com una font
d’enriquiment del propi procés aprenentatge.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
7. Els alumnes s’ajuden els uns als altres de manera natural i espontània
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
8. Es fomenta que els alumnes s’ajudin els uns als altres
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
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AJUDA MÚTUA: Egoisme / Altruisme
1. Els alumnes es neguen a treballar en equip perquè tenen la sensació de que la resta de companys/es només s’aprofiten de la seva feina.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
2. L’ individualisme marca les relacions dins del grup de treball i la manca de confiança en els altres impedeix qualsevol tipus de treball cooperatiu.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
3. Dins del grup apareixen diversitat d’opinions respecte a la resolució conjunta i al fet de compartir un mateix procés aprenentatge
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
4. Els alumnes tenen interès per arribar a acords per tal de fer avançar el seu aprenentatge
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
5. Els alumnes comencen a prendre consciència de la importància del treball en equip i els beneficis que n’extreuen a nivell individual.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
6. El treball resultant dels processos aprenentatge compartits a través del treball cooperatiu és concebut com un èxit de i per a tots els integrants del
grup.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
7. Els alumnes esdevenen conscients de la necessitat de coresponsabilitzar-se del procés aprenentatge dels seus companys per tal d’enriquir i
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desenvolupar al màxim el de tot el grup (i, en conseqüència, el seu).
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □

AJUDA MÚTUA: Aprofitar-se / Implicar-se
1. Hi ha alumnes que es mostren indiferents i gents participatius en relació amb la presa de decisions conjunta del grup per tal d’assolir les fites
proposades pel mestre.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
2. Els alumnes es limiten a escoltar i cedeixen tota la responsabilitat als seus companys més actius, propositius i participatius.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
3. Els alumnes comencen a ser conscients de la importància i els beneficis que suposa pel grup el fet de posar-se d’acord i de la participació de tots
els seus membres
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
4. Els alumnes exigeixen la participació de tots els membres de l’equip per tal de resoldre la tasca proposada.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
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5. Tots els alumnes s’impliquen i adopten un rol actiu a l’hora de treballar en equip.
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □
6. La implicació de tots els membres del grup és total i la tasca proposada pel mestre és resolta a través d’una participació equitativa per part de tots
els alumnes
Molt en desacord □ en desacord □ ni d’acord ni en desacord □ d’acord □ molt d’acord □

TAULA 8. Model de qüestionari emprat per a l’entrevista amb les educadores.
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ANNEX 3.
 Model de registre narratiu.
1 de Juny de 2011
Un cop acabat el berenar els nens i nenes es van asseient amb mi a la
porta d’entrada del Centre. Amb els que van arribant juguem al joc de passar la
corrent. Alguns infants no volen asseure’s al costat d’altres ni donar-se la mà.
Per exemple, en S. (15) no vol asseure’s al costat d’en N. (17). L’O. (5) i la R.
(3) tampoc ho volen fer al costat de la N. (10). En J. (14) no vol donar la mà a
ningú. Finalment, li dóna la mà a l’A. (4) i al M. (2). No ha calgut explicar el joc
perquè ja hi havíem jugat d’altres vegades i ha funcionat prou bé però els he
explicat que si s’asseuen al costat de nens i nenes amb qui no estan
acostumats a jugar potser descobreixen coses d’ells que els agraden i poden
trobar un nou amic.
Ja hi ha tots els infants a l’entrada. Els demano que formin una fila per
tal de sortir al carrer però no fan gaire cas. Estan esverats i corren pel centre.
L’A. (7) avui passa de tot. En R. (11) encara està enfadat i la C. Parla amb ell.
Finalment, aconseguim fer la fila amb silenci i sortim al carrer. Anem cap a la
pista poliesportiva. En R. (11) es queda a dins amb l’educadora.
Avui la sessió funcionarà de forma diferent, doncs per escalfar farem un
joc que no forma part de la programació que engloba el treball de camp, és a
dir que no implica treball cooperatiu. El motiu és que els nens i nenes porten
molts dies demanant-la. Després, introduirem una activitat cooperativa per tal
d’afavorir la interrelació dels infants, demostrar la eficàcia del treball en equip i
sensibilitzar els infants a treballar de forma cooperativa; tanmateix, per tal de
afavorir la distensió dins del grup.
La primera activitat que fem és el joc del “futbol xinès”. Es tracta d’un joc
en que els nens i nenes es posen en rotllana amb les cames obertes i tocant el
peu dels companys/es de cada costat. Cadascú, de forma individual ha
d’intentar fer entrar colpejant amb les mans la pilota per sota les cames d’un
company/a, i evitar també colpejant amb les mans que li entri la pilota per sota
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les seves cames. Si li entra la pilota una vegada només pot utilitzat una mà; si li
entra dos vegades no pot utilitzar cap mà; si li entra tres vegades s’ha de posar
d’esquena a la rotllana; i si li entra quatre vegades queda eliminat i s’asseu al
seu lloc amb les cames mirant cap a l’interior de la rotllana. L’últim nen o nena
que queda sense eliminar és qui guanya el joc.
Inicialment es fa difícil de començar perquè els nens i nenes van a la
seva; no es predisposen a escoltar les explicacions del joc, i mentre que alguns
juguen entre ells, d’altres s’empipen o es barallen. Al cap de 5 minuts
aproximadament, aconsegueixo que els infants em facin cas. Per tal d’iniciar el
joc se’ls diu que es posin en rotllana i sorgeixen alguns conflictes. Alguns no
volen estar al costat dels altres. Després de molt insistir en que no passa res i
que tots hem de jugar amb els altres, cadascú es posa al costat d’algun
company i podem començar. L’A. (7) s’ha volgut posar al meu costat i el M. (2)
també. Comencem el joc. Sorprenentment sembla que tots els infants
participen i que funciona força bé a nivell general, però la K. (19), l’A. (7), l’O.
(5), en J. (14) i la N. (10) no respecten les normes del joc, (agafen la pilota i la
retenen enlloc de colpejar-la, fan trampes quan els han fet un gol i continuen
utilitzant les dues mans, empenyen als companys del voltant, etc.) tot i la meva
insistència i la de les educadores, i això produeix que sorgeixin alguns
conflictes.
En S. (15) s’enfada i abandona el joc. Aquest se’n va a l’altre extrem de
la pista i s’estira al terra. La L., qui intenta que s’hi torni a incorporar es queda
amb ell. En J. (14) es discuteix amb l’O. (5), ja que un acusa a l’altre de
“trampós” i l’acaba insultant: - Tu niña eres tonta! La resta de nens i nenes que
sembla que tenen ganes de passar-ho bé, recriminen als seus companys la
seva actitud i els diuen que segueixin jugant i no facin trampes.
L’O. (5) s’enfada i se’n va cap al Centre on encara hi ha la C.; a en J.
(14), conjuntament amb les educadores, li intentem fer veure que això no ho ha
de fer perquè ningú es mereix que el tractin d’aquesta manera i pot ferir la
sensibilitat de l’O. (5). Sembla que a la N. (10) li costa jugar amb els altres nens
i nenes i quan els altres li diuen que intenti fer-ho bé ella es posa a la defensiva
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i els insulta. En R. (8) i la K. (19) li han volgut explicar com havia de fer-ho per
situar-se a la rotllana i colpejar la pilota, i ella els ha dit: “Yo lo hago como
quiero ¿que sois tontos?”, jo intentant fer veure que no ho havia sentit, per tal
de no seguir la via del conflicte i intentant reconduir la situació, li he explicat a la
Natàlia com havia de jugar.
Al cap d’una estona, uns 10 minuts, arriba en R. (11) després de quedarse una estona al centre parlant amb la Cristina. Ve una mica malhumorat, però
s’incorpora al joc. En J. (14) després del conflicte que ha mantingut amb l’O. (5)
sembla que es troba una mica més calmat, però durant el joc sembla que es
mostra molt competitiu. Quan perd fa trampes perquè vol guanyar. A en R. (11)
li passa el mateix. La L. avisa en R. (11) perquè està abusant de les normes i
ell s’enfada. La L. intenta fer-lo entrar en raó i en R. (11) li llença un crit:
Déjame!
La L. parla amb ell i sembla que en R. (11) entra en raó. L’O. (5) torna
acompanyada de la C. i s’incorpora al joc. Aquest finalitza i passem a la
següent activitat, la cooperativa, farem el “joc del rescat”.
El joc consisteix en fer 2 o més equips, i situar-los en l’espai formant una
línia humana, cadascun de forma separada. Cada infant de l’equip que forma la
fila està separat per un metre i mig del següent. Un nen o nena de cada equip
es posa en un punt de sortida que situarem a uns metres davant de la línia que
formen els seus companys, i que serà a on s’han de fer arribar els rescatats
(casa). Quan el monitor dóna la senyal,

aquest nen/nena ha d’iniciar uns

relleus que consisteixen en anar a buscar el primer membre de l’equip que
forma la fila, i portar-lo a “casa” agafat de la mà. Un cop l’ha portat a “casa”,
aquest es queda i l’infant a qui havia rescatat ha d’anar a buscar el següent de
la fila. Així consecutivament fins que tot l’equip arriba a casa. L’equip que hi
arriba primer és el que guanya.
El joc demana de la participació i collaboració de tots els membres de
l’equip per tal d’assolir-ne l’objectiu de forma conjunta: que tot l’equip sigui
rescatat i que s’acabi de rescatar els companys abans que els altres equips.
Implica un alt grau d’interacció entre els diferents infants ja que constantment
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mantenen contacte físic i verbal. L’objectiu d’aplicar aquest joc és que els
infants s’interrelacionin entre si sense que sorgeixin barreres, i s’adonin de la
importància del treball en equip; tanmateix perquè tots aquells infants qui
resulten exclosos tinguin la oportunitat de participar i establir vincles amb els
altres, i els altres tinguin la oportunitat de valorar-los i conèixer-los millor.
Passen uns 5 minuts fins que puc agrupar els infants i aquests es
disposen a escoltar les explicacions; finalment, aconsegueixo fer-me escoltar.
He hagut de començar a explicar el joc sense que em paressin atenció però a
mesura que l’explicava han anat escoltant; després, he hagut de repetir
l’explicació. Distribueixo els nens i nenes en 2 equips, i intento posar junts
aquells infants qui tenen dificultats per a relacionar-se per tal que tinguin la
oportunitat d’interaccionar, tanmateix perquè tinguin la oportunitat de fer coses
de forma conjunta, és a dir de treballar en equip. Com en l’activitat anterior, jo i
les educadores també hi participarem, i en aquest cas, cadascú formarem part
d’un dels 2 equips.
Alguns infants no estan contents amb l’equip que els ha tocat anar. En
un dels dos equips la N. (10) diu: - Yo no quiero ir con estos niños.
I en R. (11) li contesta: - Nosotros tampoc te queremos aquí.
La R. (3) hi afegeix: - Es que esta niña da asco.
I en J. (14) li contesta: - Y tú más.
A l’altre equip, l’A. (1) diu que no vol anar amb l’A. (7) ni l’O. (5).
Els intento convèncer de que aquest joc demana de la collaboració de
tots els companys i que per tant, han de valorar allò que cadascú aporta a
l’equip. L’A. (4) diu: - En M. (2) corre molt.
Sembla que tenen ganes de jugar i es posen en posició d’inici.
La primera ronda de joc la fem agafant-se de la mà i serà de prova. En J.
(14) i l’A. (1), un per cada equip són els que inicien el rescat. Al principi
s’observa que alguns infants els costa donar la mà als seus companys. En J.
(14) per exemple li ha donat la mà a la N. (10) però llençant-li una mala mirada.
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Quelcom semblant és el que ha passat entre l’A. (1) i l’A. (7). D’altres, sembla
que han entès el joc i corren com esbojarrats quan els rescaten o bé quan han
de fer ells el rescat. L’equip de l’A. (7) perd i ell, el R. (8) i la R. (3) es queixen
de que els altres han fet trampa. Els explico que ho han fet bé i que a la
pròxima vegada sortirà millor.
A la segona ronda ho provem agafats pels colzes per incrementar la
dificultat. Sembla que els nens i nenes han entès com funcionava el joc i que
comencen a estar més pendents de passar-ho bé que no pas de qui han de
donar la mà o qui no. La ronda funciona bé i els infants criden i riuen. Ara ha
guanyat l’equip de l’A. (1) i aquests ho celebren saltant i abraçant-se.
En una tercera ronda els infants realitzen l’activitat a cavallet (més
dificultat). El rescatador va fins al rescatat i aquest li puja a sobre. Els infants
estan immersos en el joc i sembla que s’obliden dels conflictes o desavinences
que tenen amb alguns companys. Aquest cop guanya l’equip d’en J. (14).
Després d’aquesta tercera ronda i un temps de joc total d’uns 15 minuts
aproximadament, decidim tancar el joc.
L’activitat ha funcionat força bé i ara passem a fer la següent, “el relleu
de les sabates”. Es realitzen 2 equips i aquests es treuen les sabates i les
colloquen en un punt determinat fent un pila. Els equips es situen en un punt
de sortida, al fons de la pista, i han de fer uns relleus de la següent manera:
Aquests comencen quan l’animador dona la senyal i surt un membre de cada
equip que va corrent fins la pila de les sabates, busca les seves, se les posa i
va a donar el relleu al següent company de l’equip xocant-li la mà. L’equip que
acaba primer amb les sabates collocades correctament guanya.
Fem una primera variant en que els infants corren i es posen les sabates
d’una en una. Un altra en que corren a peu coix fins a les sabates. Una altra
variant en que corren d’esquena. Intento buscar un increment de la dificultat
motriu. Finalment realitzem una variant en la que deixo que els infants facin
una estratègia per decidir quin és l’ordre de sortida i poder realitzar millor la
tasca i ser l’equip més ràpid. La intenció principal és que els infants consensuïn
i prenguin decisions conjuntes. Al llarg del joc i de les respectives diferents
175

variants els nens i nenes s’ho passen bé, riuen, criden i s’animen. Cada equip
crida el nom del membre que fa la tasca d’anar a buscar les sabates per tal
d’animar-lo.
Al final de l’activitat en R. (8), qui ha guanyat conjuntament amb la resta
del seu equip, topa sense voler amb en J. (14), que formava part de l’equip que
ha perdut, i en J. (14) l’insulta. L’A. (7) ho sent i li diu que no insulti al seu
germà, i en J. (14) li diu “Tu eres imbécil”. L’O. (5) i fica cullerada incitant a l’A.
(7) perquè insulti i piqui al J. (14). En J. (14) li diu “Tramposo de mierda” i “Fill
de p...” a en R. (8), i a l’A. (7) li sap tant de greu que es posa a plorar. En J. (14)
marxa de l’activitat i la L. el va a buscar. Decidim d’acabar amb la sessió ja que
sembla que a arrel del conflicte la resta de nens i nenes comencen a esvararse, i marxem cap al Centre Obert. En J. (14) no vol entrar-hi i es queda a fora;
tot i la nostra insistència per parlar amb ell i intentar reflexionar sobre el que ha
passat no hi ha manera. Amb en R. (8) i l’A. (7) els expliquem que en J. (14) és
un nen que a vegades fa i diu coses sense pensar-se-les bé i que es troba
immers en una situació difícil que el porta a realitzar alguns actes que no estan
bé però dels qual ell no n’és conscient. També parlem de la seva reacció i
intentem transmetre’ls tranquillitat per tal que no li donin importància al que ha
passat i perdonin a en J. (14).
A dins demano als infants si s’ho han passat bé, i que han observat amb
les activitats. En R. (8), que ja està més calmat, diu “Hem fet les coses junts”, I
la N. (10) comenta “Yo he subido a caballito del J. (14), i me ha subido la A. (4)
encima”. En J. (14) encara és a fora llençant pedres a la porta. Se’l convida a
entrar de nou però no vol.
A través del que ha passat amb en J. (14), en R. (8) i l’A.(7), explico als
infants que s’ha de saber valorar els membres de l’equip, i que no passa res si
es perd, que el que és important es participar i passar-ho bé, i que no ens hem
d’enfadar. L’A. (4)comenta “Jo també he perdut i m’ho he passat molt bé”.
Després de la reflexió les educadores expliquen algunes coses referents
a la organització del centre, i els infants marxen cap a casa. En J. (14) encara
és a fora i se li diu que entri per parlar però aquest no vol i s’escapa corrent cap
a casa.
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ANNEX 4.
 Model de diari de camp.
04/05/2011
La sessió d’avui es tractava d’una sessió amb la que es volia
promoure que els nens i nenes establissin vincles i interaccions a través
del joc. El paracaigudes es tracta d’una eina pedagògica que permet
aplicar diferents jocs cooperatius que ajuden a que els infants facin
coses junts i treballin en equip per assolir uns mateixos objectius de joc
a la vegada que s’ho passen bé. D’altra banda, aquests jocs també
ajuden a afavorir un bon ambient i la distensió entre els diferents
membres que hi participen. En aquest sentit, els nens i nenes sovint es
troben immersos en un clima en el que constantment sorgeixen
conflictes, cosa que els suposa una situació que viuen de forma
desagradable i influeix en el seu benestar, i en la seva manera d’actuar.
La intenció i el principal objectiu dels jocs doncs, era que els infants
s’adonessin de que poden jugar i fer coses junts a la vegada que s’ho
passen bé, i que s’adonessin de les qualitats d’alguns dels seus
companys amb qui moltes vegades tenen conflictes o a qui no saben
valorar.

Al principi de la sessió els ha costat força entrar en la dinàmica de
joc i han sorgint alguns conflictes, però a mesura que han anat passant
els minuts la majoria d’infants han anat deixant de banda les seves
diferències i s’ho han passat bé jugant i relacionant-se entre ells, i fent
tot allò que els exigia els jocs aplicats. En els jocs que se’ls demanava
una interacció més directe, hi ha hagut varis nens i nenes qui en d’altres
situacions no mantenen contacte, o que si el mantenen es de forma
negativa, que interaccionat positivament. Ha semblat que s’havien
oblidat de les seves diferències i conflictes; com si mai hagués passat
res i amb un somriure a la cara. A nivell general, m’ha donat la sensació
de que cada cop s’han anat trobant més còmodes dins del context de joc
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que s’ha creat. Un context on tothom jugava amb tothom, i on tothom era
important. Ha semblat que s’adonaven de que per tal que els jocs
sortissin bé calia que els seus companys hi fossin presents. Quan s’ha
intentat indagar reflexions perquè els infants valoressin el que estava
succeint, la gran majoria han valorat que s’ho passaven bé junts i que
per tal que els jocs funcionessin havien de fer les coses de forma
conjunta; que havien de treballar en equip. D’altra banda, quan hem
realitzat la reflexió de final de sessió en la que els nens i nenes deien la
seva sobre allò que havien viscut durant l’estona de joc, he trobat
interessant la majoria de valoracions que han fet. He tingut la sensació
de que els nens i nenes tenen coneixement de quins són alguns dels
motius que fan que existeixi una mala dinàmica en el context grupal.

Trobo que la sessió d’avui pot haver potenciat una millora de les
relacions dels nens i nenes, i en conseqüència una millora de la
dinàmica i el clima en que habitualment es troben immergits en el seu
dia a dia al Xalesta. Trobo que tampoc es poden fer unes grans
valoracions perquè ha estat solament una sessió, però que treballar
d’aquesta manera, és a dir a través de jocs que demanin la relació i la
cooperació entre els infants, pot ser una bona manera perquè aquests
millorin algunes de les seves conductes i habilitats socials, com ara el
diàleg o la conversa, o el respecte pels seus companys/es; així com
perquè els ajudi a desenvolupar certs valors que són imprescindibles per
a la convivència al centre i en la vida quotidiana.
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ANNEX 5.
 Model d’entrevista semiestructurada amb els nens i nenes.
QÜESTIONARI

//

GUIÓ

D’ENTREVISTA

SEMIESTRUCTURADA

QUE

PROMOGUI LA REFLEXIÓ PER A LA VALORACIÓ DE LA COHESIÓ
GRUPAL DELS INFANTS DEL CENTRE OBERT XALESTA.
La informació s’obtindrà a través d’entrevistes individuals, per parelles o
en grups de discussió de fins a 4 infants. A través d’una previsió de
durada d’entre 10 i 15 minuts, la intenció d’aquesta entrevista o discussió
és poder escoltar i registrar la veu i les reflexions dels infants, i que
aquesta ens permeti valorar conèixer i entendre, més aviat quin és la seva
valoració de com es senten, com es senten en relació al grup i quines
aportacions, tanmateix propostes, tenen per millorar la dinàmica d’aquest.
Explorant com els nens construeixen coneixement sobre ells mateixos i,
en aquest cas essencialment, sobre els altres nens, podem també obtenir
més informació sobre què vol dir sentir-se dins o fora d’un grup.
1. ÀMBIT RELACIONAL
Que opineu del grup?
Com us hi trobeu?
Com us sentiu en relació amb els companys?
Amb qui us agrada més jugar, (digues 3 noms)?
I amb qui t’agrada menys fer-ho, (digues 3 noms)?
Pots dir el per què de la teva tria? (en cada cas)
I en el cas dels educadors i educadores, amb qui t’agrada més parlar, jugar o
relacionar-te?
Amb qui menys? Podries dir el per què ? (Que t’agrada més o menys per
exemple, de cada nen i nena)
I dels Educadors/es)?
179

Quan tens/teniu un problema a qui demanes/eu ajuda, habitualment i si la
demanes, eh?
Sents que pots comptar amb l’ajuda dels companys? I dels Educadors/es?
Creus que el grup podria funcionar millor, passar-vos-ho molt més bé, que les
activitats sortissin millor?
Digues Dues una o dues coses que se t’acudeixin per aconseguir-ho?
Tu podries fer alguna cosa al respecte, creus? (animar als companys, escoltarlos, ajudar-los si tenen cap problema a l’hora de fer l’activitat...)
Te’n sents un mica responsable de com funciona el grup?

2. RESPECTE LES TASQUES REALITZADES
Com us heu sentit en relació a les activitats realitzades (esport)
Podries explicar-me que és per a tu treballar en equip?
Podries dir quines diferències hi ha entre fer coses en equip i fer-les sols?
Quan fas alguna cosa en equip esteu més contents que fent-les sols? O igual o
al revés, més quan les fas sol que en equip. Què prefereixes?

3. ÀMBIT COMUNICATIU
Trobeu que podeu expressar les vostres idees de forma natural dins del grup?
Heu trobat dificultats algunes vegades per fer-ho? Perquè?
Hi ha companys que no us deixen parlar o que es posen amb vosaltres quan ho
feu?
A l’hora de fer coses en grup parleu de com fer-les i preneu decisions
conjuntament?
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4. RESPECTE
Explica un exemple de situació en que et sentits malament o no respectat per
als altres companys, deixa’t de banda. Què fa que et sentits d’aquesta manera?
Creus que els teus companys saben que et sents d’aquesta manera?
Creus que tractes malament a algun company/a? De vegades, molt sovint?
Podries dir perquè ho fas?

5. A NIVELL GENERAL
Heu notat canvis des del principi fins ara en el funcionament del grup, en les
vostres relacions en com surten les activitats? (Principi del procés aplicat a
través dels esports fins ara)
Pensa alguna cosa que pugui ajudar al grup a funcionar millor.

ACTIVITAT
Feu un dibuix o fotografia d’alguna cosa que ha passat a les activitats o d’algun
lloc relacionat amb el Centre que sigui significatiu per a tu, o d’allò que us ha
agradat més o que us ha agradat menys.
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ANNEX 6
 Dibuixos i fotografies.
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ANNEX 7
-

Annex 7a

 FACTORS DE QUALITAT DEL TREBALL COOPERATIU
Factor A) Interdependència de finalitats

Els membres de l’equip, o la majoria, saben quins objectius
persegueixen, i per aconseguir-ho, s’esforcen...

... molt.

6

... bastant.

5

... molt poc o poc.

4

En general, els membres de l’equip no tenen clars, o no tenen suficientment presents, els
objectius que la tasca els ha plantejat (resoldre l’activitat junts, participar ajudar-se

3

mútuament).
Els membres de l’equip no tenen clars els objectius que la tasca els
ha plantejat, o bé els tenen més o menys clars, però com a mínim un ... algunes vegades.

2

membre de l’equip, d’una manera conscient i expressa, no només no
contribueix a que el seu equip aconsegueixi els seus objectius, sinó
que:
-

Actua per perjudicar al seu equip...

-

O

bé

“desconnecta”

de

l’equip

per

1

... moltes vegades

0

cansament,

nerviosisme, falta d’atenció, hiperactivitat...
-

... força sovint.

O bé s’entossudeix a treballar sol, de forma individualista,
és a dir no vol treballar en equip.

TAULA 9. Interdependència de finalitats.
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Factor B) Interdependència positiva de rols
S’han definit els rols i les funcions de cada rol dins l’equip (si fos el cas, ja que habitualment
tots tenen el mateix rol i han de coordinar les seves accions per resoldre la tasca de forma
eficaç) i tots els membres de l’equip, o la majoria d’ells, saben quin és el seu rol i les

6

seves funcions, i a més a més, en general les exerceixen amb una eficàcia significativa.
S’han definit els rols i les funcions de cada rol dins l’equip (si fos el cas, ja que habitualment
tots tenen el mateix rol i han de coordinar les seves accions per resoldre la tasca de forma
eficaç) i com a mínim la majoria dels membres de l’equip saben quin és el seu rol i les

5

seves funcions, però en general les exerceixen amb una eficàcia regular.
S’han definit els rols i les funcions de cada rol dins l’equip (si fos el cas, ja que habitualment
tots tenen el mateix rol i han de coordinar les seves accions per resoldre la tasca de forma
eficaç), però els membres de l’equip, o la majoria, no coneixen ( o no són suficientment

4

conscients de) quin és el seu rol i/o funcions, i per tant, els exerceixen amb una eficàcia
baixa o molt baixa.
El grup classe i el mestre o la mestra no han definit ni distribuït els rols/funcions a exercir
dins de l’equip per cada membre, o, si els han definit i distribuït els alumnes no els

3

exerceixen o no ho tenen en compte.
El grup classe i el mestre o la mestra, no han definit ni distribuït

... algunes vegades.

2

... força sovint.

1

... moltes vegades

0

els rols/funcions a exercir dins l’equip per cada membre, o, si els
han definit i distribuït com a mínim un membre de l’equip que
ja te un rol/funció/funcions assignat adopta un rol negatiu que
dificulta el funcionament del seu equip (posa pegues, crea
problemes, no fa cap de les funcions del seu rol, etc.) ...

TAULA 10. Interdependència positiva de rols.
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Factor C) Interdependència positiva de tasques
S’han distribuït les tasques entre tots els membres de l’equip amb un alt grau d’autonomia
de forma que tothom fa una aportació més o menys rellevant al producte final de l’equip, i
a més a més, dins de l’equip s’ha discutit l’aportació de cadascú de manera que no hi ha
contradiccions entre les diferents aportacions i el producte final es coherent i fruit de

6

la interacció entre tots els membres (no és una simple juxtaposició de la part del treball
que ha fet cada membre de l’equip, sinó que és fruit de l’ajuda mútua, la coherència i la
coordinació dels membres, és a dir d’un treball equitatiu).
S’han distribuït les tasques entre tots els membres de l’equip amb un cert grau d’autonomia
de forma que tothom fa una aportació més o menys rellevant al producte final de l’equip, i
a més a més, dins de l’equip s’ha discutit l’aportació de cadascú de manera que no hi ha
contradiccions entre les diferents aportacions i el producte final es bastant coherent

5

(no és una simple juxtaposició de la part del treball que ha fet cada membre de l’equip, sinó
que en cert grau és fruit de l’ajuda mútua, la coherència i la coordinació dels membres, és a
dir d’un treball en cert grau equitatiu).

S’han distribuït les tasques, d’una manera com a mínim bastant equitativa, però els
integrants de l’equip no discuteixen l’aportació de cada membre, i si ho fan, discuteixen
només l’aportació d’un o dos d’ells. El producte final es més o menys coherent, però no és

4

fruit de les aportacions de tots i de la seva interacció.

Es distribueixen les tasques però el treball resultant es una simple juxtaposició del

3

treball més o menys correcte de cada membre.

Encara que saben que no ho han de fer, els
Encara quan s’hagin distribuït les tasques, com a membres de l’equip no s’han distribuït les
tasques entre tots o no se les han distribuït de
mínim un membre de l’equip:
forma adequada: alguns (un o dos)
- No fa res o es nega a fer la seva part.
- O bé interfereix en la labor dels seus s’atribueixen totes les tasques, o la majoria, o
les més rellevants, i la resta no fan res o fan les

companys.

tasques més irrellevants.

... algunes vegades.

2

... algunes vegades.

2

... força sovint.

1

... força sovint.

1

... moltes vegades

0

... moltes vegades

0
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TAULA 11. Interdependència positiva de tasques.

Factor D) Interacció cara a cara
... molt/tots.

6

Quan treballen junts els membres de l’equip:
... bastant/ quasi tots,
-

Interactuen, s’ajuden, s’encoratgen i es feliciten...

-

A l’hora de decidir com s’ha de fer alguna cosa parlen
entre si, aporten la seva opinió...

alguns
... poc/ molt pocs

5

4

Els membres de l’equip, tot i saber que ho han de fer, no interactuen, o ho fan molt poc,
cadascú fa la seva feina (o no la fa) al marge dels altres, no parlen, no es poden d’acord
sobre quina és la millor manera de fer la tasca.
Els membres de l’equip, en general, tot i tenir la consigna de fer-ho, no s’ajuden entre ells
(hi ha qui no demana ajuda encara que la necessiti, o qui no en dona encara que n’hi

3

demanin...), o ho fan molt poc.
Els membres de l’equip, tot i saber que ho han de fer, no s’encoratgen, no s’animen
mútuament, no es feliciten, o ho fan molt poc.
En general, els membres de l’equip (o la majoria d’ells) no
interactuen, no s’ajuden ni s’encoratgen o animen, no es ... algunes vegades.

2

feliciten, o encara que ho facin, hi ha com a mínim un membre
de l’equip que:
-

Es marginat, menyspreat o ignorat per algun o alguns ... força sovint.
dels seus companys.

-

O bé, s’automargina de manera pertinaç de la resta dels
seus companys.

-

... moltes vegades

1

0

O bé, imposa el seu punt de vista i , si no li fan cas,
bloqueja el funcionament de l’equip.

TAULA 12. Interacció cara a cara.

192

Factor E) Habilitats socials bàsiques (*)
Els membres del grup, en general, tenen assumides les habilitats socials bàsiques i les
practiquen habitualment i de forma automàtica (amb una freqüència alta)
Els membres del grup, en general, tenen assumides gairebé totes les habilitats socials
bàsiques i cada vegada les practiquen les practiquen més (amb una freqüència mitjana)
Els membres del grup, en general, tenen assumides les habilitats socials bàsiques però no les
practiquen o les practiquen amb poca freqüència.

6

5

4

Els membres del grup no tenen assumides, en general, les habilitats socials bàsiques
contemplades en aquest factor, o pràcticament no les practiquen d’una manera encara molt

3

incipient.
Els membres del grup no practiquen, en general, les habilitats socials bàsiques contemplades
en aquest factor o ja les practiquen en general, però en tot cas alguns membres del grup, o

2

algun, sovint mantenen de forma conscient comportaments contraris a aquestes habilitats.
Els membres del grup no practiquen, en general, les habilitats socials bàsiques contemplades
en aquest factor o ja les practiquen en general, però en tot cas alguns membres del grup, o
algun, força sovint mantenen de forma conscient comportaments contraris a aquestes

1

habilitats.
Els membres del grup no practiquen, en general, les habilitats socials bàsiques contemplades
en aquest factor o ja les practiquen en general, però en tot cas alguns membres del grup, o
algun, molt sovint mantenen de forma conscient comportaments contraris a aquestes

0

habilitats.

TAULA 13. Habilitats socials bàsiques.
(*) Podem agrupar les habilitats socials bàsiques en tres categories:
EMPATIA:
1. Valorar i acceptar les persones tal i com són.
2. Animar i felicitar als companys.
COMUNICACIÓ i DIÀLEG:
3. Respectar els torns a l’hora de fer qualsevol cosa: parlar (torn de paraula; no parlar més d’un
a la vegada), escriure, moure’s, llençar, córrer...
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4. Cuidar el to de veu ( no aixecar massa el to de veu ni cridar)
5. Dirigir-se als altres de manera respectuosa i assertiva.
7. Realitzar i acceptar critiques constructives.
8. Mediar, negociar entre igualtats, en la resolució d’algun conflicte.
9. Exposar o explicar el seu punt de vista o la seva proposta (no imposar-la).
10. Acceptar el punt de vista i les propostes dels altres si són millors que les pròpies.
11. Conservar les decisions presses per l’equip, en relació amb les explicacions o els
arguments donats ( fusió de la 7 i la 8 de la primera relació).
12. Ser capaços de repartir-se els rols i acceptar i fer el rol que li toca fer dins de l’equip (fusió
de la 9 i la 10 de la primera relació).
AJUDA:
13. Demanar ajuda, si la necessita.
14. Donar ajuda, si li demanen.
15. Oferir ajuda (explícitament, sense que li demanin).
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Factor F) Autoavaluació com a equip (adequada a les activitats i a l’edat dels nens i nenes
del Centre Obert de 6 a 12 anys)
L’equip accepta fer (de manera raonada, assertivament, críticament...) i fa una
reflexió/revisió sobre el seu funcionament i ja són capaços de parlar amb claredat i
confiança per corregir-se mútuament, reconèixer el que fan bé i allò en que han de millorar, i

6

això serveix per prendre compromisos de millora del seu funcionament i els compleixen.
L’equip accepta fer (de manera raonada, assertivament, críticament...) i fa una
reflexió/revisió sobre el seu funcionament i cada vegada són més capaços de parlar amb
claredat i confiança, reconèixer allò que encara no fan prou bé i establir objectius de millora,

5

tot i que encara els costa complir els compromisos de millora.
L’equip accepta fer (de manera raonada, assertivament, críticament...) i fa una
reflexió/revisió sobre el seu funcionament però encara els costa força parlar amb claredat, 4
reconèixer allò que encara no fan prou bé i establir objectius de millora.
L’equip no accepta (o no veu clar) fer una reflexió/revisió sobre el seu funcionament com
a equip, no fa aquesta reflexió/revisió del seu funcionament o si la fa, els membres no diuen
les coses amb claredat, no identifiquen el que fan bé i el que encara poden millorar i no

3

estableixen, a partir d’aquí, objectius per millorar el funcionament de l’equip.

Hi ha com a mínim un membre de l’equip que:
-

Es nega, de forma

conscient,

a fer

2

... força sovint.

1

... moltes vegades

0

aquesta

reflexió/revisió...
-

... algunes vegades.

O bé, no contribueix amb cap compromís personal a
la milloria del funcionament del seu equip...

TAULA 14. Autoavaluació com a equip.
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ANNEX 7b
 GRAELLA D’ANÀLISI DELS FACTORS DE QUALITAT PER ACTIVITAT

ANÀLISI QUALITATIU DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu

A) Interdependència de finalitats
B) Interdependència positiva de rols
C) Interdependència positiva de tasques.
D) Interacció cara a cara
E) Habilitats socials bàsiques.
D) Autoavaluació
Índex de qualitat del Treball en equip

TAULA 15. Anàlisi qualitatiu del treball cooperatiu.
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ANNEX 8.
 Anàlisi de les activitats de les diferents sessions.
Sessió 2
ACTIVITAT 1
La cursa de tots amb tots.
Consisteix en fer una cursa per equips de 5 o 6 participants. Cada equip té un
cèrcol o una pilota grossa, i cadascun dels seus membres ha d’aguantar el
material amb una part del cos diferent dels seus companys (cap, mà, peu,
espatlla). Els membres de cada equip decidiran com es colloquen de forma
consensuada per tal que els sigui més fàcil realitzar l’activitat i aconseguir-ne
l’objectiu principal: es tracta d’arribar d’un punt de sortida a un punt d’arribada
collaborant tots junts sense deixar de tocar el material amb la part del cos
triada, ni que el material caigui pel camí, i procurant que tots els membres del
grup arribin alhora.

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
1. Interdependència de finalitats

1

2. Interdependència positiva de rols

1

3. Interdependència positiva de tasques.

1

4. Interacció cara a cara

1

5. Habilitats socials bàsiques.

3

D) Autoavaluació

4

Índex de qualitat del Treball en equip

1’9
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•

Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.

1 Fomentar el consens i la presa de decisions de forma conjunta.
•

El fet que una de les tasques que planteja l’activitat sigui que cada equip
decideixi de forma consensuada cop es distribuiran els membres per
acomplir l’objectiu principal del joc, suposa una oportunitat per al treball
d’aquesta dimensió.

3 Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun
company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement mutu.
•

L’activitat plantejada permet que aquells educands que sovint queden
aïllats en la dinàmica general del grup, puguin participar, fer aportacions
i resoldre l’activitat de la mateixa manera que la resta dels seus
companys, ajudant-los a sentir-se part del grup i sentir-se valorats.

4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.
•

Per tal d’aconseguir resoldre les tasques i assolir els objectius que
planteja aquesta activitat és necessària la presa de decisions conjunta,
la coordinació i cooperació de tots els membres de l’equip. Sense que
aquests treballin de manera conjunta i cooperin en un grau similar, la
resolució no és possible.

5 Preparar i sensibilitzar els nens i nenes per a treballar de forma
cooperativa.
•

La necessitat que l’activitat genera al grup de treballar de forma
cooperativa per tal de ser resolta suposa una nova oportunitat per
sensibilitzar i ajudar a aprendre als nens i nenes a treballar d’aquesta
forma.
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•

Identificació dels conflictes sorgits.

Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
•

Cal insistir i que a l’igual que a la sessió anterior, tant al moment
d’explicar les activitats com en les transicions entre activitats, la gran
majoria d’infants del grup, sobretot els més grans, no són capaços de
regular el seu comportament i saber estar.
En aquest sentit doncs, es denota de nou una certa mancança
d’habilitats socials vinculades a la comunicació i el diàleg, ja que no són
capaços de respectar el torn de parla de l’altra, cuidar el to de veu o
dirigir-se als altres de forma respectuosa. Així mateix, els costa molt
parar atenció a les explicacions que se’ls proposen, aspectes que
acaben suposant un element pertorbador per al bon funcionament del
grup. Per tal de resoldre aquestes situacions s’intenta fer reaccionar als
infants primer avisant-los i, en el supòsit de que no facin cas fent silenci
fins que s’adonen que la seva conducta no és l’adequada i que aquesta
no els permet gaudir de la sessió. Posteriorment, un cop calmats i en
silenci, abans d’iniciar les activitats, es condueix el grup a fer una petita
reflexió sobre el tema. Tot els procés el gestionen els educadors.

•

En R. (11) no ha volgut participar amb el seu equip, i s’ha “retirat” de
l’activitat. Sembla que no ha sabut consensuar amb els seus companys i
al no poder imposar el seu punt de vista, ha preferit no participar,
boicotejant el seu equip. Tot i insistir-li, demanant-li que provés de jugar i
de treballar en equip i explicar-li que s’ho passaria més bé jugant amb
els altres, no hi hagut manera de reconduir la situació. Amb en S. (15) ha
passat el mateix la segona vegada que s’ha realitzat l’activitat.
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ACTIVITAT 2
La pilota caçadora.
Dos dels participants comencen parant. Aquests disposen d’una pilota que
s’han d’anar passant sense que caigui a terra i que els servirà per tocar als
companys. En aquests només se’ls pot tocar amb la pilota però sense llençarla. El que té la pilota no es pot desplaçar ni llençar-la als contraris pel que ha de
passar la pilota al company i ambdós cooperar per atrapar als demès. Els
demès s’escapen per l’espai. Cada cop que l’equip que la para toca algú amb
la pilota, el participant a qui han tocat s’adhereix al grup fins que només en
quedi un sense tocar.

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
1. Interdependència de finalitats

1

2. Interdependència positiva de rols

1

3. Interdependència positiva de tasques.

1

4. Interacció cara a cara

1

5. Habilitats socials bàsiques.

3

D) Autoavaluació

4
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•

Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.
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2 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
•

L’activitat demana als infants treballar de forma cooperativa i relacionarse per assolir-ne l’objectiu principal: que no quedi ningú sense atrapar.
Aquests aspectes ajuden a que nens i nenes que no estan acostumats a
fer coses junts o directament no tenen tracte, s’interrelacionin per
aconseguir-lo.

3 Facilitar la participació dels nens i nenes en la inclusió d’algun
company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement mutu.
•

L’activitat plantejada permet que aquells educands que sovint queden
aïllats en la dinàmica general del grup, puguin participar i resoldre
l’activitat de la mateixa manera que la resta dels seus companys,
ajudant-los a sentir-se part del grup i sentir-se valorats.

4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.
•

L’activitat plantejada demana i implica un treball conjunt i cooperatiu en
que l’equip que atrapa: que s’ajudi i collabori per atrapar la resta. Sense
treballar d’aquest forma i propiciar-se ajuda es fa més difícil que els nens
i nenes puguin atrapar els seus companys, mostrant-los que és més fàcil
fer-ho actuant de forma cooperativa.

5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa.
•

El fet que l’activitat impliqui la collaboració dels seus membres, suposa
una nova oportunitat per sensibilitzar i ajudar a aprendre als nens i
nenes a treballar d’aquesta forma.

•

Identificació dels conflictes sorgits.

Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
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•

En S. (15) no ha comprès les normes del joc i s’ha negat a participar en
l’activitat. S’ha llençat a terra sense fer res i ha estat molestant als
companys que passaven per allà dificultant el joc. Inicialment els
educadors hem fet veure que no ens n’adonàvem i després, quan hem
vist que molestava als companys l’hem avisat demanant-li que canviés
de comportament. Finalment, ha decidit tornar a jugar amb la resta.

EN SÍNTESI:

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU DE LA SESSIÓ
Factors de qualitat del treball cooperatiu per activitat.
ACT. 1

ACT. 2

MITJA

1.

1

1

1

2.

1

1

1

3.

1

1

1

4.

1

1

1

5.

3

3

3

4

4

4

1’9

1’9

F)
Índex Q. T. E.

Mitja de l’Índex de qualitat del Treball en equip de la sessió
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Cal comentar que la realització i el funcionament de les activitats ha anat força
bé i que els infants majoritàriament, han sabut treballar de manera cooperativa i
han aconseguit resoldre els objectius que els proposaven les diferents tasques
plantejades. En aquest sentit, el fet que alguns infants hagin desconnectat de
les activitats o no hi hagin participat de la manera adequada, fa que l’índex de
qualitat de T.E. de la sessió sigui força baix.
Sessió 3
ACTIVITAT 1
El joc de passar el corrent.
Tots els participants seuen a terra en rotllana menys un que es posa al mig de
la rotllana dret. Els nens i nenes que fan rotllana, s’han d’anar passant un
corrent imaginari per fer-ho han d’estar agafats de les mans: quan rebin el
corrent del company o companya del costat els apretarà la mà, i per passar-la
hauran d’apretar els la mà del company que tenen a l’altre costat. L’educador
dirà qui comença passant el corrent picant-li l’ullet. El corrent ha de donar la
volta a la rotllana sense que qui està dret al mig endevini qui el té. Si aquest ho
endevina, substituirà en la rotllana a qui tenia el corrent i decidirà qui el
continua passant.

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
1. Interdependència de finalitats

5

2. Interdependència positiva de rols

5

3. Interdependència positiva de tasques.

5

4. Interacció cara a cara

4
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5. Habilitats socials bàsiques.

4

D) Autoavaluació

4
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•

Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.

2 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
•

L’activitat promou que aquells infants qui sovint no mantenen relació o si
la mantenen la mantenen d’una forma no adequada o negativa, puguin
establir relacions positives i passar-s’ho bé collaborant els uns amb els
altres, afavorint un major coneixement mutu i la cohesió grupal.

3 Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun
company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement mutu.
•

L’activitat plantejada permet que aquells educands que sovint queden
aïllats en la dinàmica general del grup, puguin participar i resoldre
l’activitat de la mateixa manera que la resta dels seus companys,
ajudant-los a sentir-se part del grup i sentir-se valorats.

4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.
•

Per tal que la persona que la para no pugui descobrir qui té la corrent és
necessari que els membres que formen la rotllana actuïn de forma
conjunta i treballin en equip. En aquest sentit, tot i que la activitat en si ja
ho implica, aquest treball resulta molt més eficaç que no pas un treball
individual.
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5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa.
•

El fet que l’activitat només es pugui resoldre a través de la cooperació i
l’acció conjunta permet als infants obtenir una nova experiència de
treball en equip.

•

Identificació dels conflictes sorgits.

Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
•

L’activitat s’inicia sense massa dificultats. Només hi ha conflicte en la
primera volta. Sembla que en general, estàvem més ben disposats a
jugar junts.

•

A l’A. (1) i en S. (15) els ha tocat per atzar seure l’un al costat de l’altra a
la rotllana i no han volgut fer-ho. El mateix ha passat amb la N. (10) i en
J. (14). Hem parlat amb tot el grup i els hem explicat que hem d’aprendre
a valorar les persones que tenim al voltant i que podem aprendre coses
de tothom, i que per tant, si ens tocava asseure’ns al costat d’algú amb
qui no volíem o amb qui sovint no ho fèiem, que no passava res dolent.
Excepte l’A. (1) que ha seguit fent la guitza als seus companys del
costat, la resta s’ha comportat correctament durant l’activitat amb
independència de quin era el company que tenien al costat. A l’A. (1),
l’he fet seure’s al meu costat per intentar mitigar el conflicte.

ACTIVITAT 2
Desfer el nus.
Tots els participants fan una rotllana agafats de les mans menys un que es
queda fora. Amb les mans al davant els participants que formen la rotllana
avancen cap al centre amb els ulls tancats i cadascuna de les seves mans ha
d’agafar una altra mà, la primera que trobin. El grup queda lligat de mans i han
d’aconseguir desfer-se i formar de nou una rotllana però sense deixar-se mai
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de les mans. El participant que s’havia quedat fora els ha d’ajudar i ha de guiar
el grup perquè ho pugui aconseguir.

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
1. Interdependència de finalitats

2

2. Interdependència positiva de rols

2

3. Interdependència positiva de tasques.

2

4. Interacció cara a cara

2

5. Habilitats socials bàsiques.

2

D) Autoavaluació

4
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•

Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.

1 Fomentar el consens i la presa de decisions de forma conjunta.
•

L’activitat implica que els infants discuteixin i consensuïn quina és la
millor manera de desfer-se de l’embolic en què es troben. És a dir han
de prendre decisions conjuntes i collaborar per aconseguir-ho. El paper
del nen que els guia és ajudar-los en la presa de decisions, i a realitzar
la tasca.
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2 Afavorir la interrelació entre els nens i nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
•

L’activitat demana als infants treballar de forma cooperativa i relacionarse per assolir-ne l’objectiu principal: desfer el nus. Aquests aspectes
ajuden a que nens i nenes que no estan acostumats a fer coses junts o
directament no tenen tracte, es relacionin per aconseguir-los.

3 Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun
company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement mutu.
•

L’activitat plantejada promou que aquells educands que sovint queden
aïllats en la dinàmica general del grup, puguin participar i resoldre
l’activitat de la mateixa manera que la resta dels seus companys,
ajudant-los a sentir-se part del grup i sentir-se valorats.

4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.
•

La tasca que planteja l’activitat només es pot assolir si es prenen
decisions conjuntes i tot el grup coopera i treballa en equip. En aquest
sentit, l’activitat ajuda a mostrar als educands l’eficàcia del treball en
equip i els beneficis que aquest treball pot procurar.

5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa.
•

El fet que l’activitat només es pugui resoldre a través de la cooperació i
l’acció conjunta permet als infants obtenir una nova experiència de
treball en equip i dels beneficis que aporta aquest treball.

•

Identificació dels conflictes sorgits.

Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
•

Inicialment l’activitat estava pensada per fer-la en gran grup, però els
nens i nenes estaven força esverats i això ha dificultat les explicacions i
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que els infants poguessin comprendre i realitzar el joc adequadament. El
rebombori causat a l’intentar realitzar l’activitat en gran grup també ha
suposat que alguns infants entressin en conflicte per poder ocupar un
mateix lloc en la rotllana, i davant la previsió de conflictes majors, i veient
que l’activitat amb un major nombre de participants no funcionava, els
educadors hem decidit realitzar-la en grups reduïts.
•

Hi ha hagut nens i nenes que no volien formar grup amb algun dels seus
companys ni donar-los la mà quan ha estat necessari. Per exemple en J.
(13) no volia donar-li la mà a la N. (10). Inicialment, tot i demanar-los que
collaboressin, els hem deixat participar sense complir aquest requisit.
Sembla que al veure que s’ho passaven bé, han deixat enrere les seves
diferències i després ja han collaborat i han donat la mà als seus
companys. En relació a això, cal dir que alguns d’aquests grups no eren
a l’atzar i eren formats per nens i nenes als quals els costa interaccionar;
per exemple hi havia un grup format per en J. (14), la N. (10) en R.
(11),entre d’altres, que sovint tenen conflictes entre ells i els costa
interaccionar, i tot i que al principi els ha costat arrancar, han realitzat
l’activitat i han dut a terme les collaboracions necessàries per assolir els
objectius del joc i passar-s’ho bé.

ACTIVITAT 3
La serp.
Es fan grup de 3, 4 o 5 participants. En un mateix grup, els seus membres es
posen l’un darrera l’altre agafant-se per la cintura formant el que denominarem
com a una “serp petita”. Es tracta de que cada serp petita intenti atrapar-ne una
altra per fer-ne una de més gran fins a fer-ne una de gegant però que no es
deixi atrapar a si mateixa. Els membres del grup mai poden deixar-se anar de
la cintura.
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ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
1. Interdependència de finalitats

2

2. Interdependència positiva de rols

2

3. Interdependència positiva de tasques.

2

4. Interacció cara a cara

2

5. Habilitats socials bàsiques.

4

D) Autoavaluació

4

Índex de qualitat del Treball en equip

2’6

•

Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.

2 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
•

L’activitat promou que aquells infants qui sovint no mantenen relació o si
la mantenen la mantenen d’una forma no adequada o negativa, puguin
establir relacions positives i passar-s’ho bé collaborant els uns amb els
altres, afavorint un major coneixement mutu i la distensió grupal.

2. Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la
seva eficàcia:
•

El fet que l’activitat només es pogués resoldre amb la coordinació i
cooperació de tot l’equip ajuda a demostrar la importància del treball en
equip, i com d’eficaç n’és aquest si tothom treballa en una mateixa
direcció.
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2. Preparar i sensibilitzar els nens i nenes per a treballar de forma
cooperativa:
•

L’activitat realitzada demanava partir del treball cooperatiu per a la seva
resolució. L’activitat doncs, ha ajudat a que els infants adquirissin una
nova experiència de com treballar de forma cooperativa.

•

Identificació dels conflictes sorgits.

Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
•

Tant en S. (15) com la P. (12) no han volgut participar a l’activitat i han
desconnectat del grup. En S. (15) ha anat a jugar pel seu compte
prenent una pilota d’uns nens que corrien per allà, i fins i tot després una
bicicleta. Les educadores l’han empaitat i han parlat amb ell intentant-li
fer veure que les seves conductes no eren positives. Respecte a la P.
(12) sembla que avui no tenia un bon dia i estava enfadada amb tot i
amb tothom. A la primera activitat ha participat força bé però després en
la segona ja no ha sabut aguantar el seu malestar i enfadada amb el seu
grup s’ha desvinculat de l’activitat. L’estratègia per reconduir-la ha estat
la mateixa que amb en S. (15).
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EN SÍNTESI:

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU DE LA SESSIÓ
Factors de qualitat del treball cooperatiu per activitat.
ACT. 1

ACT. 2

ACT. 3

MITJA

1.

5

2

2

3

2.

5

2

2

3

3.

5

2

2

3

4.

4

2

2

2’7

5.

4

2

4

3’3

4

4

4

4

4’5

2’3

2’6

F)
Índex Q. T. E.
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Sessió 4
ACTIVITAT 1
El rescat.
Consisteix en fer 2 equips i situar-los a l’espai formant una línia humana,
cadascun de forma separada. Cada infant de l’equip que forma la fila està
separat per un metre i mig del següent. En cada equip hi ha un nen o nena que
és qui comença a rescatar. Aquest, quan l’educador dóna el senyal, ha d’iniciar
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uns relleus que consisteixen en anar a buscar el primer membre de l’equip que
forma la fila, i portar-lo a un espai que assignarem com a casa agafats de la
mà. Un cop l’ha portat a casa aquest es queda, i l’infant a qui havia rescatat ha
d’anar a buscar el següent de la fila. Així consecutivament fins que tot l’equip
arriba a casa. L’equip que hi arriba primer és el que guanya. El joc demana de
la participació i collaboració de tots els membres de l’equip per tal d’assolir-ne
l’objectiu de forma conjunta, i implica un alt grau d’interacció entre els diferents
infants. Es poden fer variants com portar el rescatat d’altres formes: a coll i be,
agafats pels colzes, etc. També que cada vegada tots els membres rescatats
hagin d’anar a buscar els següent fins a formar una gran cadena humana en
l’arribada. Els infants poden preparar una estratègia d’equip i decidir com volen
encarar el rescat.

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
1. Interdependència de finalitats

5

2. Interdependència positiva de rols

6

3. Interdependència positiva de tasques.

5

4. Interacció cara a cara

5

5. Habilitats socials bàsiques.

2

D) Autoavaluació

4
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•

Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.

1 Fomentar el consens i la presa de decisions de forma conjunta.
•

L’activitat promou la presa de decisions conjunta i consensuada ja que
demana que cada equip plantegi una estratègia que els permeti acabar
el rescat abans que l’altre equip.

2 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
•

El sentiment d’equip que es crea en la realització d’aquesta activitat
suposa una bona manera d’afavorir la distensió del grup. Els nens i
nenes animen als seus companys durant la cursa de relleus i
s’encoratgen per tal de guanyar la cursa. D’altra banda, l’activitat
demana contacte permanent entre els membres de l’equip i ajuda a que
aquells infants amb qui no tenen tracte o no es porten massa bé, puguin
relacionar-se per aconseguir alguna cosa junts.

3 Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun
company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement mutu.
•

L’activitat plantejada promou que aquells educands que sovint queden
aïllats en la dinàmica general del grup, puguin participar i resoldre
l’activitat de la mateixa manera que la resta dels seus companys,
ajudant-los a sentir-se part del grup i sentir-se valorats.

4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.
•

La tasca que planteja l’activitat només es pot assolir si els membres de
l’equip prenen decisions conjuntes i tot el grup coopera i treballa en
equip. Si cadascú va per la seva banda no es pot aconseguir. En aquest
sentit, l’activitat ajuda a mostrar als educands l’eficàcia del treball en
equip i els beneficis que aquest treball pot procurar.
213

5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa.
•

El fet que l’activitat només es pugui resoldre a través de la cooperació i
l’acció conjunta permet als infants obtenir una nova experiència de
treball en equip i dels beneficis que aporta aquest treball.

•

Identificació dels conflictes sorgits.

o

Tot i que en relació a l’anterior sessió, als nens i nenes els ha costat una
mica més regular el seu comportament i saber estar per tal de començar
la sessió i escoltar les explicacions d’aquesta primera activitat, en les
transicions entre activitats han sabut regular-se millor i s’han mostrat
atents a les explicacions i predisposats davant les activitats.

o

Alguns infants com la N. (10), en R. (11) o en J. (14) no han volgut
compartir equip amb alguns dels seus companys. Tot i així, tant les
educadores com jo hem parlat amb ells i els hem convençut de que
podien passar-s’ho bé i descobrir coses positives d’aquests companys i
han cedit.

o

A en J. (14) o l’A. (1) tot i seguir el joc correctament, els ha costat
establir primers contactes amb alguns dels companys amb qui no es
porten bé, però desprès han deixat enrere les seves diferències i han
jugat passant-ho bé i interaccionant-hi de forma positiva.
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ACTIVITAT 2
El relleu de les sabates.
Es realitzen 2 o més equips i aquests es treuen les sabates i les colloquen en
un punt determinat fent un pila. Els equips es situen en un punt de sortida i han
de fer uns relleus de la següent manera: aquests comencen quan l’educador
dóna el senyal i surt un membre de cada equip que va corrent fins a la pila de
les sabates, busca les seves, se les posa i va a donar el relleu al següent
company de l’equip xocant-li la mà. L’equip que acaba primer amb les sabates
collocades correctament guanya. Es poden fer diferents variants, com posarse les sabates d’una en una, anar a peu coix, córrer d’esquena, o bé que cada
cop que un participant doni el relleu digui una qualitat del company a qui li
donarà. També es pot promoure la presa de decisions conjunta fomentant que
els grups preparin estratègies de qui surt primer, qui surt al mig o qui surt l’últim
per tal de guanyar amb rapidesa.

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
1. Interdependència de finalitats

5

2. Interdependència positiva de rols

5

3. Interdependència positiva de tasques.

5

4. Interacció cara a cara

5

5. Habilitats socials bàsiques.

1

D) Autoavaluació

4
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•

Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.

1 Fomentar el consens i la presa de decisions de forma conjunta.
•

L’activitat promou la presa de decisions conjunta i consensuada ja que
demana que cada equip plantegi una estratègia que els permeti guanyar
la cursa de relleus.

2 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
•

El sentiment d’equip que es crea en la realització d’aquesta activitat
suposa una bona manera d’afavorir la distensió del grup. Els nens i
nenes animen els seus companys durant la cursa de relleus i
s’encoratgen per tal de guanyar la cursa.

4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.
•

La tasca que planteja l’activitat només es pot assolir si els membres de
l’equip prenen decisions conjuntes i tot el grup coopera i treballa en
equip. Si cadascú va per la seva banda no es pot aconseguir. En aquest
sentit, l’activitat ajuda a mostrar als educands l’eficàcia del treball en
equip i els beneficis que aquest treball pot procurar.

5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa.
•

El fet que l’activitat només es pugui resoldre a través de la cooperació i
l’acció conjunta permet als infants obtenir una nova experiència de
treball en equip i dels beneficis que aporta aquest treball.

•

Identificació dels conflictes sorgits.
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o

En R. (8) ha topat amb en J. (14) i aquest, que havia perdut al joc, s’ha
enfadat i l’ha començat a insultar. L’A. (7), la germana del R. (8), l’ha
intentat defensar i llavors en J. (14) també l’ha començat a insultar. L’O.
(5) ha incitat a l’A. (7) perquè s’encarés amb en J. (14) i en J. (14) els ha
seguit insultant i dient tramposos. L’ A. (7) s’ha posat a plorar i en J. (14)
s’ha acabat d’enfadar i ha marxat de l’activitat. Una educadora, la L., l’ha
anat a buscar per parlar amb ell i l’altre educadora (C) i jo hem parlat
amb els 2 germans. En ambdós casos l’estratègia ha estat buscar la
causa del conflicte per tal que els educands s’adonessin de que havien
actuat de forma negativa i els hem ajudat a reflexionar sobre el seu
comportament i a fer les paus. En J. (14) no ha volgut entrar en raó i ha
marxat cap a casa.

EN SÍNTESI:
ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU DE LA SESSIÓ
Factors de qualitat del treball cooperatiu per activitat.
ACT. 1

ACT. 2

MITJA

1.

5

5

5

2.

6

5

5’5

3.

5

5

5

4.

5

5

5

5.

2

1

1’5

4

4

4

4’5

4’1

F)
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En aquesta sessió hi ha hagut un increment de l’índex de qualitat del treball en
equip en relació a la sessió anterior. Sembla que els nens i nenes comencen a
entendre que és treballar en equip, i que tot i que no sembla que sigui de forma
conscient encara, comencen a valorar els beneficis d’aquest treball. D’altra
banda, tot i que encara sorgeixen alguns conflictes puntuals, als infants els
resulta més fàcil interaccionar amb companys amb qui sovint no ho fan o amb
qui de vegades protagonitzen un conflicte i, a nivell general, tant la pràctica
d’aquelles habilitats socials en què presenten més dificultats, com el clima del
grup està millorant.

Sessió 5
ACTIVITAT 1
Posa ordre al banc.
Es tracta de que el grup pugi sobre un banc suficientment llarg o sobre unes
cadires en fila, i s’ordenin i/o es canviïn de lloc a través d’un espai molt estret
sense parlar. Les orientacions per a ordenar-se poden ser diverses: l’edat,
coses que tinguin en comú o els diferenciïn...

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
1. Interdependència de finalitats

5

2. Interdependència positiva de rols

5

3. Interdependència positiva de tasques.

5

4. Interacció cara a cara

5
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5. Habilitats socials bàsiques.

5

D) Autoavaluació

5
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•

Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.

1 Fomentar el consens i la presa de decisions de forma conjunta.
•

Tot i que una de les premisses de l’activitat és que han d’aconseguir
assolir les tasques que se’ls proposen sense parlar, en aquest cas la
presa de decisions conjunta es duu a terme des de la complicitat de les
mirades i els gestos que es fan per posar-se d’acord.

2 Afavorir la interrelació entre els nens i nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
•

Aquesta activitat és una bona manera de promoure que els nens i nenes
puguin establir relació a través del joc, i que a la vegada tinguin una
major coneixença dels companys que els envolten, ajudant-los a trobar
vincles comuns i afinitat amb aquests.

3 Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun
company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement mutu.
•

L’activitat facilita que tots aquells nens i nenes que sovint queden aïllats
en la dinàmica general del grup puguin participar i resoldre l’activitat amb
les mateixes oportunitats que els seus companys i procurant-los un
context de relació i interacció amb aquests.
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•

Identificació dels conflictes sorgits.

o

No hi ha hagut conflictes en la realització d’aquesta activitat.

ACTIVITAT 2
Peixos a l’aigua.
Es delimita un espai, el mar, i a dins s’hi posa un participant que farà de tauró.
Els altres participants són peixos que estan en un riu, aquest es situa en un
dels extrems de l’espai delimitat. Es tracta que els peixos arribin al riu que hi ha
a l’altre extrem del mar passant per dins del mar sense que el tauró se’ls mengi
(els atrapi). Si el tauró els atrapa, aquests es converteixen en taurons i ajuden a
atrapar a la següent passada. L’últim membre que sigui atrapat és qui guanya.
Els participants que fan de peixos poden pensar una estratègia conjunta per tal
d’evitar que el tauró els atrapi. De la mateixa manera, un cop hi ha més d’un
tauró, es poden deixar espais de temps per a que aquests pensin en una
estratègia conjunta per atrapar els seus companys.
ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
1. Interdependència de finalitats

5

2. Interdependència positiva de rols

6

3. Interdependència positiva de tasques.

5

4. Interacció cara a cara

6

5. Habilitats socials bàsiques.

5

D) Autoavaluació

5
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•

Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.

1 Fomentar el consens i la presa de decisions de forma conjunta.
•

El joc demana als infants que pensin estratègies per no ser atrapats pel
tauró o bé per atrapar els seus companys en el cas de parar-la. Suposa
doncs, una bona oportunitat per a que els nens i nenes prenguin
decisions conjuntes i consensuïn quina és la millor estratègia per tenir
èxit en el joc.

2 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
•

La interaccions generades a través de l’activitat, tant a l’hora de construir
una estratègia, com durant el joc i el treball conjunt, suposen una bona
oportunitat perquè nens i nenes que sovint no interactuen puguin
relacionar-se entre si i fer coses conjuntament, tanmateix perquè
descobreixin i valorin qualitats noves dels seus companys i hi trobin
afinitats.

4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.
•

Quan els nens i nenes treballen de forma conjunta, aconsegueixen amb
més facilitat no ser atrapats, o atrapar els seus companys, depenent del
rol que tinguin en el joc. En aquest sentit, el joc ajuda als infants a veure
com d’eficaç pot resultar el treball en equip davant les conductes
individualistes.

5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa.
•

El joc brinda als nens i nenes una nova oportunitat per a treballar en
equip i observar-ne els beneficis i la seva eficàcia.
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•

Identificació dels conflictes sorgits.

Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
o

No hi ha hagut conflictes en la realització d’aquesta activitat.

ACTIVITAT 3
La cadena llarga.
Semblant al joc interior, tots els participants estan dins d’un espai delimitat i ni
ha un que la para. Aquests s’escapen, i cada cop que el que la para atrapa
algun company aquest se li agafa de la mà formant una cadena, o de la mà del
membre de la cadena que l’hagi tocat, fins a formar una cadena llarga
protagonitzada per tots els participant menys l’últim que s’atrapi. Podem
proposar als infants que integren la cadena que decideixin una estratègia
conjunta per atrapar la resta de companys.

ANÀLISI QUALITATIU DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
1. Interdependència de finalitats

5

2. Interdependència positiva de rols

6

3. Interdependència positiva de tasques.

5

4. Interacció cara a cara

6

5. Habilitats socials bàsiques.

5

D) Autoavaluació

5
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•

Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.

1 Fomentar el consens i la presa de decisions de forma conjunta.
•

El nens i nenes, quan participen en aquest joc, realitzen espontàniament
estratègies per atrapar als seus companys. En aquest cas, construir una
estratègia es també un dels objectius del joc, suposant una bona
oportunitat perquè els nens i nenes prenguin decisions conjuntes i
consensuïn a qui volen atrapar, quina és la millor opció, o de quina
manera ho faran.

2 Afavorir la interrelació entre els nens i nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
•

El joc plantejat implica un treball conjunt de tots amb tots, ja que els
infants atrapen a qui tenen més possibilitats d’atrapar, però després han
de treballar-hi per tal d’atrapar als altres participants. Això, implica que
nens i nenes que sovint no mantenen relació o la mantenen de forma
negativa, hagin de relacionar-se i cooperar per tal d’atrapar als seus
companys, suposant una oportunitat d’establir proximitat i conèixer
virtuts dels companys que es desconeixien.

4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.
•

Resulta pràcticament impossible que els nens i nenes que la paren
puguin atrapar els seus companys sinó treballen de forma conjunta, i per
contra cadascú va a la seva. La necessitat que es genera de treballar en
equip, i la facilitat que s’aconsegueix a mesura que l’equip és més gran,
suposa una bona oportunitat per demostrar-ne la seva eficàcia.
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5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa.
•

El joc brinda als nens i nenes una nova oportunitat per a treballar en
equip i observar-ne els beneficis i la eficàcia que aquest treball ofereix.

•

Identificació dels conflictes sorgits.

Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
o No hi ha hagut conflictes en la realització d’aquesta activitat.

EN SÍNTESI:
ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU DE LA SESSIÓ
Factors de qualitat del treball cooperatiu per activitat.
ACT. 1

ACT. 2

ACT. 3

MITJA

1.

5

5

5

5

2.

5

6

6

5’7

3.

5

5

5

5

4.

5

6

6

5’7

5.

5

5

5

5

F)

5

5

5

5
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En aquesta sessió no hi havia els nens i nenes més grans ja que havien anat
d’excursió amb l’escola i no havien acudit al centre. Els nens i nenes més petits
que han assistit i han participat en la sessió programada, han jugat tranquils,
passant-s’ho d’allò més bé i sense protagonitzar cap mena de conflicte. La N.
(10) que sovint es veu immersa amb conflictes amb els grans, avui ha pogut
jugar amb tranquillitat i establint relacions positives amb la resta dels seus
companys. D’altres com en M. (9) o l’A. (18), que sovint passen desapercebuts
al grup, han sigut protagonistes en els jocs portant el lideratge de les
estratègies que han construït amb els seus companys i deixant-se anar durant
el joc.

Sessió 6.
ACTIVITAT 1
Portar el tresor.
Es fan dos equips. Uns són els tresorers i els altres els pirates. En un espai
ampli es situen dos punts estratègics als extrems d’aquest. Aquests punts
seran l’illa dels tresorers és a dir, des d’on comencen el joc i on estan salvats, i
l’altre punt serà l’illa del tresor és a dir, la zona on els tresorers hauran de portar
el seu tresor. La resta d’espai serà el mar on hi haurà situat l’equip dels pirates.
Es tracta doncs, que els tresorers facin arribar el tresor a l’illa del tresor passant
pel mar sense que els pirates els atrapin. Per fer-ho, el tresor serà un objecte
petit que càpiga a la mà amb el puny tancat i un dels membres dels tresorers
se’l posarà a la mà; la resta també anirà amb els punys tancats per tal que els
pirates no sàpiguen qui té el tresor. Quan els pirates atrapin algun tresorer
aquest es quedarà quiet allà on l’hagin atrapat i només podrà ser salvat si un
altre tresorer el toca. El joc acaba si el tresorer que duu el tresor arriba a l’illa
del tresor i crida tresor. També si els pirates atrapen al tresorer que duu el
tresor, qui ho haurà de dir, o bé atrapen a tots els tresorers. Aquest joc resulta
sobretot interessant, a part de tota la part cooperativa que suposa, per tal que
els participants de tots dos equips realitzin estratègies i prenguin decisions de
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forma conjunta sobre com encararan el joc, de tal manera que es decideixi qui
durà el tresor i quina funció tindrà cadascú.

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
1. Interdependència de finalitats

2

2. Interdependència positiva de rols

2

3. Interdependència positiva de tasques.

5

4. Interacció cara a cara

5

5. Habilitats socials bàsiques.

5

D) Autoavaluació

5
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•

Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.

1 Fomentar el consens i la presa de decisions de forma conjunta.
•

L’activitat implica que ambdós equips decideixin una estratègia conjunta
per tal d’aconseguir els seus objectius. En el cas dels tresorers fer
arribar el tresor a l’illa del tresor, i en el cas dels pirates recuperar-lo.
Aquesta estratègia tan sols pot ser fruit del diàleg i la presa de decisions
conjunta.

2 Afavorir la interrelació entre els nens i nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
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•

Els nens i nenes es troben en un equip agrupat a l’atzar i han de prendre
decisions per treballar de forma conjunta. Aquests aspectes són una
bona manera d’ajudar els infants a coneixes millor i aprendre coses
noves els uns dels altres.

3 Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun
company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement mutu.
•

Tots els membres de l’equip són protagonistes per tal d’aconseguir
assolir un objectiu comú. Tots participen en un grau similar per tal de
resoldre les tasques i fan les seves aportacions per a l’èxit de cada
equip.

4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.
•

L’activitat demana la construcció d’una estratègia conjunta i el treball en
equip. Que algun membre de l’equip actuï de forma individual només pot
servir per perjudicar l’equip i que aquest no resolgui la tasca plantejada.
En aquest sentit, l’activitat ajuda als infants a comprovar com si treballen
conjuntament tenen més possibilitats d’èxit.

5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa.
•

L’activitat suposa una nova experiència de treball cooperatiu.

•

Identificació dels conflictes sorgits.

Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
o

En R. (11) en moments puntuals de l’activitat desconnectava del seu
grup i treballava de forma més individual, anant al seu aire, o bé deixava
de jugar. Alguns dels seus companys d’equip li han cridat l’atenció i han
estat ells mateixos els que l’han reconduït al joc novament.

o

En J. (14) s’ha enfadat quan ha perdut però les educadores, amb l’ajuda
dels seus companys d’equip, li han dit que no passava res i que el que
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era important és que havien realitzat bé l’activitat, construint una bona
estratègia conjunta i ajudant-se els uns altres, i que s’ho havia passat
bé. En J. (14) ha recapacitat i ha seguit jugant en lloc de desvincular-se
de l’activitat com feia anteriorment.
ACTIVITAT 2
Mata conills cooperatiu
Es tracta del joc del mata conills de sempre. Els participants juguen
individualment tots contra tots i han d’aconseguir agafar la pilota i matar els
contraris llançant-los-la per sota el cap i tocant-los sense que aquesta boti a
terra. La dimensió més cooperativa s’aplica a l’hora de salvar-se. Quan un
participant és tocat s’asseu a terra i només es pot salvar si aconsegueix agafar
la pilota des de terra sense desenganxar-ne el cul i li passa sense que boti, a
un altre company que està mort i assegut a terra. Aquest joc ajuda molt a
sensibilitzar els participants per a treballar de forma conjunta per a un mateix
objectiu: salvar-se.

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
1. Interdependència de finalitats

1

2. Interdependència positiva de rols

5

3. Interdependència positiva de tasques.

5

4. Interacció cara a cara

1

5. Habilitats socials bàsiques.

5

D) Autoavaluació

5
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•

Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.

2 Afavorir la interrelació entre els nens/nenes, el coneixement mutu i la
distensió dins del grup.
•

L’activitat demana als infants treballar de forma cooperativa per d’assolir
uns dels objectius que planteja: salvar--se. Aquests aspectes ajuden a
que nens i nenes que no estan acostumats a fer coses junts o
directament no tenen tracte, s’ajudin per aconseguir-los.

4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.
•

Els nens i nenes solament es poden salvar si actuen de forma
cooperativa, sent el treball cooperatiu una part molt important del joc i
imprescindible per seguir jugant i tenir possibilitats de guanyar-lo. El fet
que el que la para (que actua seguint patrons individualistes) hagi de
competir amb els que es volen salvar i collaborin per fer-ho (normalment
sempre aconseguint-ho) suposa un bon exemple per demostrar com el
treball en equip pot ser més efcaç que el treball individual.

5 Preparar i sensibilitzar els nens i nenes per a treballar de forma
cooperativa.
•

L’activitat promou el treball en equip i permet als infants viure’n una nova
experiència.

•

Identificació dels conflictes sorgits.

Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
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o

En J. (14) i en S. (15) s’han enfadat i han abandonat l’activitat uns
instants. Els educadors hem parlat amb ells sobre la seva conducta i, a
diferència d’altres vegades, hem aconseguit reconduir-los cap al joc. Els
infants han reconegut que no havien actuat de manera adequada.

ACTIVITAT 3
Conduir el tren.
Consisteix en què el grup es divideixi en grups de 5 i que es posin en fila
agafats per les espatlles o per la cintura. Els 4 primers van amb els ulls tapats
amb cintes, i l’últim té els ulls oberts. Es tracta de que l’últim guiï als seus
companys fins a un punt d’arribada només tocant-los i sense parlar. Per fer-ho
el grup ha de decidir quins senyals faran servir per dir la direcció en què s’ha
d’anar. Per exemple, tocar l’espatlla dreta és anar cap a la dreta, tocar el clatell
anar cap endavant, tibar l’orella anar cap enrere, etc. L’últim de la fila traspassa
el senyal al del seu davant per tal de guiar-lo i així consecutivament fins al
primer de la fila, qui ha d’avançar i arrossegar als seus companys. Podem
traçar un circuit que els educands hagin de realitzar o fer una cursa.

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU
Factors de qualitat del treball cooperatiu
1. Interdependència de finalitats

5

2. Interdependència positiva de rols

6

3. Interdependència positiva de tasques.

5

4. Interacció cara a cara

5
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5. Habilitats socials bàsiques.

5

D) Autoavaluació

5
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•

Dimensions i objectius que es treballen.
L’activitat realitzada principalment ens ha permès treballar els següents
objectius.

1 Fomentar el consens i la presa de decisions de forma conjunta.
•

Els diferents equips han parlat, discutit i decidit de forma conjunta, com
es distribuiran i com ho faran per avançar. En aquest sentit doncs,
l’activitat implica la pràctica d’aquesta habilitat.

3 Facilitar la participació dels nens/nenes en la inclusió d’algun
company/a amb dificultats, i afavorir el coneixement mutu.
•

L’activitat promou que aquells educands que sovint queden aïllats en les
activitats puguin participar-hi i resoldre-la amb un grau similar al dels
seus companys, podent-se sentir majorment útil i valorat per la resta.

4 Demostrar la importància del treball en equip, i demostrar-ne la seva
eficàcia.
•

Sense que l’equip es posi d’acord en com ho farà per dirigir el tren i
quins senyals són els que utilitzaran per moure’s, i sense que durant
l’activitat posin en pràctica de forma coordinada aquest aspectes, les
tasques que planteja l’activitat no es poden resoldre. En aquest sentit es
demostra una vegada més la força i l’eficàcia que té el treball en equip
per davant de les individualitats.
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5 Preparar i sensibilitzar els nens/nenes per a treballar de forma
cooperativa.
•

L’activitat, i tot allò que implica, permet als infants adquirir una nova
experiència de treball en equip, així com l’oportunitat d’observar-ne els
beneficis que poden extreure de treballar de manera cooperativa.

•

Identificació dels conflictes sorgits.

Durant la realització de l’activitat han sorgit els següents conflictes:
o

Durant la realització d’aquesta activitat no han sorgit conflictes i els nens
i nenes han sabut treballar en equip primer decidint com ho farien per
moure’s en grup i després, realitzant l’activitat amb una bona actitud,
cooperant i ajudant-se mútuament.
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EN SÍNTESI:

ANÀLISI QUALITATIVA DEL TREBALL COOPERATIU DE LA SESSIÓ
Factors de qualitat del treball cooperatiu per activitat.
ACT. 1
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5
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