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RESUM 

La recerca que es presenta té com a eix vertebrador la implementació d’alguns 

àmbits d’intervenció del Programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a 

Cooperar) en un estudi de cas específic.  

Concretament, pretén verificar com la millora de la cohesió de grup esdevé una 

de les principals potencialitats de l’aprenentatge cooperatiu i com la 

implementació de diferents dinàmiques i estructures cooperatives causen un 

impacte en els alumnes.  

Val a dir que la investigació focalitza l’atenció en el canvi de percepció que els 

alumnes mostren envers la funcionalitat del treball en equip, així com en les 

transformacions a nivell actitudinal o competencial que, al llarg del procés, 

s’han pogut detectar en els nois i noies en les propostes d’aprenentatge 

cooperatiu.   

Paraules clau: aprenentatge cooperatiu, Programa CA/AC, estructura 

cooperativa, dinàmica de grup, cohesió de grup. 

RESUMEN 

La investigación que se presenta tiene como eje vertebrador la implementación 

de algunos ámbitos de intervención del Programa CA/AC (Cooperar para 

Aprender / Aprender a Cooperar) en un estudio de caso específico. 

Concretamente, pretende verificar como la mejora de la cohesión de grupo se 

convierte en una de las principales potencialidades del aprendizaje cooperativo 

y como la implementación de diferentes dinámicas y estructuras cooperativas 

causan un impacto en los alumnos. 

Cabe decir que la investigación focaliza la atención en el cambio de percepción 

que los alumnos muestran hacia la funcionalidad del trabajo en equipo, así 

como en las transformaciones a nivel actitudinal o competencial que, a lo largo 

del proceso, se han podido detectar en los chicos y chicas en las propuestas de 

aprendizaje cooperativo. 
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Palabras clave: aprendizaje cooperativo, Programa CA/AC, estructura 

cooperativa, dinámica de grupo, cohesión de grupo.  

ABSTRACT 

The research is based on the implementation of certain areas of intervention of 

the CA/AC Program (Cooperate to Learn / Learn to Cooperate) in a specific 

case study. 

Specifically, it aims to verify that the improvement in group cohesion becomes 

one of the most important cooperative learning characteristics and how the 

implementation of various cooperative structures and dynamics has a positive 

impact in the students. 

What’s more, the investigation pays attention to change perception that 

students show towards the functionality of teamwork, as well as changes in the 

level of competence or attitude that, throughout the process, have been 

detected in boys and girls in the proposed cooperative learning. 

Key words: cooperative learning, CA/AC Program, cooperative structure, group 

dynamics, group cohesion.  
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Introducció general 

Realment, la societat esdevé diversa i canviant i, com a conseqüència, també 

cal replantejar els nous principis i metodologies educatives com és el cas de la 

importància de l’aprenentatge cooperatiu en l’actualitat en contrast amb 

aquelles metodologies tan individualistes i competitives que poc es vinculen 

amb la importància d’oferir el suport entre el grup d’iguals.  

Tant és així que sota aquest enfocament és un fet palès que els mitjans de 

comunicació i la societat en el seu conjunt cada vegada fan més ressò de les 

realitats educatives que giren entorn la inclusió i la importància de vetllar per un 

sistema educatiu que contempli la diversitat com quelcom enriquidor.  

De fet, si realitzem una mirada introspectiva a les aules, ens adonem que la 

diversitat és un fet present, malgrat que no sempre es potencia aquesta realitat 

com un fet enriquidor, element que caldria tenir en compte com a professionals 

de l’educació si volem ajudar als infants a créixer segons les seves 

potencialitats. D’aquesta manera, cal percebre la rellevància social que aquesta 

recerca pot significar, en el moment que detectem que moltes de les 

ocupacions laborals infravaloren el treball cooperatiu, mentre que, en 

contraposició, els alumnes i futurs ciutadans, al llarg de la seva vida, hauran de 

prendre decisions que requeriran establir un consens juntament amb altres 

membres. Tant és així que l’aprenentatge cooperatiu pot ajudar els infants a 

desenvolupar valors tan necessaris a la societat com l’escolta activa, el 

respecte envers la diversitat, la responsabilitat o la confiança envers l’altre que 

s’aconsegueixen quan es presencia un clima favorable.  

Tampoc podem oblidar que en el context escolar són habituals els casos 

d’assetjament o d’exclusió escolar i posteriorment social, fet que caldria tenir en 

compte i intentar pal·liar en la mesura que es troba en el nostre abast. És per 

aquest motiu que la recerca se sustenta en un context d’estudi molt detallat i 

específic: una aula de primària en què s’ha detectat alguna situació de conflicte 

entre l’alumnat. Realment, la importància de què un individu se senti que 

pertany a una comunitat és tan necessari com el fet que un infant se senti que 

forma part d’un col·lectiu, en aquest cas del seu grup d’iguals.   
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És de fet en aquest context que va sorgir el meu interès personal per realitzar 

el Màster en Educació Inclusiva, a partir del qual em vaig poder aproximar a la 

importància de l’aprenentatge cooperatiu reflectit en el Programa CA/AC 

(Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar) i endegat pel Grup de Recerca 

d’Atenció a la Diversitat de la Universitat de Vic.  

Tant és així que el present treball, el qual té com a eix vertebrador 

l’aprenentatge cooperatiu i el programa CA/AC, presenta com a propòsit i 

objectiu l’anàlisi de diferents pràctiques educatives cooperatives, per tal de 

detectar si aquestes reflecteixen una presència menor de conflictes a l’aula i en 

conseqüència, hi afloren majors valors socials.    

Per últim, i pel que fa a l’àmbit organitzatiu, cal dir que el treball s’estructura en 

dues parts. Per una banda, el treball s’inicia amb un bloc de caràcter 

conceptual o teòric, en el qual es reflecteixen els principals conceptes o 

aspectes que esdevindran necessaris en el procés de recerca. Així, en aquesta 

primera part es conceptualitza el terme d’aprenentatge cooperatiu i les 

potencialitats que, dins l’enfocament de la diversitat, ofereix. De la mateixa 

manera, en aquest apartat es puntualitza el Programa CA/AC, en el qual es fa 

especial esment als tres àmbits d’intervenció.  

Per altra banda, la segona part constitueix el Disseny metodològic de la 

investigació, en el qual s’emmarquen aquells criteris metodològics previs i 

posteriors que han vertebrat el procés de recerca. És així com es detalla el 

paradigma de la recerca, la perspectiva metodològica o els instruments per a la 

recollida de dades emprats, per passar seguidament al procés de presentació, 

anàlisi i discussió dels resultats obtinguts.  

Per últim, el treball finalitza amb unes conclusions, en les quals s’emmirallen 

possibles propostes d’ampliació del tema tractat, així com s’esmenten les 

referències bibliogràfiques en què se sustenta el present treball i que 

esdevenen cabdals per al procés d’anàlisi i reflexió posterior. Val a dir que el 

treball ha estat constituït a partir de l’anàlisi de documents que provenen de 

fonts bibliogràfiques de caràcter rellevant, sigui en l’àmbit internacional com 

nacional, com els germans Johnson (1999, 2006), Mel Ainscow (2011), 
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Jacques Delors (1996) o Àngeles Parrilla (2002, 2010). Així mateix, la recerca 

se sustenta en les aportacions d’autors vinculats al Programa CA/AC com són 

el Dr. Pere Pujolàs (2003, 2005, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015), el Dr. José 

Ramón Lago (2005, 2011, 2013, 2015) o la Dra. Gemma Riera (2010, 2011).  
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BLOC 1. FONAMENTACIÓ TEÒRICA 
 

1. L’aprenentatge cooperatiu des de la mirada de l’educació 

inclusiva 

En el marc legal, ens trobem una sèrie de lleis, com ara la LOE, que vetllen per 

l’assoliment d’una educació cada vegada més inclusiva, aspecte que ja fou 

destacat pels germans Johnson i l’autor Smith (2006) en definir que un context 

de relació positiu entre alumnes és el que es deriva quan treballen de manera 

conjunta i es regeixen per uns interessos i objectius comuns. Una 

conceptualització que posteriorment fou desplegada en les anomenades 

comunitats d’aprenentatge, les quals es basen en la importància de compartir i 

assolir per part de tots els membres de l’equip unes mateixes fites o objectius, 

motiu pel qual aquelles actituds com la por al fracàs o al ridícul, o a la inversa, 

l’assoliment d’un èxit, són sentiments que es viuen de manera igualitària per 

part de tots els membres protagonistes (Riera, 2010).  

De fet, cal recordar que els humans es desenvolupen de manera social, és a 

dir, a partir de les relacions i interaccions que es deriven quan estan en 

contacte amb altres membres, tenint en compte que l’heterogeneïtat és un fet 

inherent a la naturalesa humana (Pujolàs, 2008).    

És de fet en aquesta situació que s’emmarca l’aprenentatge cooperatiu, i que, 

en el context escolar, estem d’acord en les aportacions realitzades per Ainscow 

(2011) en considerar que els mateixos alumnes esdevenen un recurs potencial 

molt important que permet treballar de manera inclusiva i fomentar així 

l’eliminació d’aquelles barreres que impedeixen la presència, la participació, el 

progrés i l’autonomia d’alguns alumnes. 

Al llarg de les darreres dècades, el sistema educatiu i els processos 

d’ensenyament i aprenentatge han estat concebuts per enfocaments educatius 

diferenciats, els quals s’han encaminat progressivament envers una pedagogia 

centrada en l’infant (Lago, Pujolàs, 2005) i per una educació cada vegada més 

inclusiva.  
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Així doncs i si tenim en compte Parrilla (2002), podem dir que la inclusió 

esdevé un fenomen social, i, com a tal, Booth (1998), citat a Parrilla (2002), el 

vincula als conceptes de comunitat i participació, és a dir, defensa la 

importància de què els ciutadans puguin participar de manera activa en tots els 

àmbits de la societat. És en aquest context que es desprèn una mirada 

comunitària de l’educació, és a dir, es percep el valor de l’escola com el nucli i 

eix vertebrador que permet crear societats inclusives (Lago, Pujolàs, 2005).  

“Si volem avançar cap a una societat inclusiva, necessitem avançar, 

més que mai, cap a una escola inclusiva, que no exclogui ningú, perquè 

és el lloc –entre altres- on s’eduquen les futures generacions i on han 

d’aprendre a conviure” (Lago, Pujolàs, 2005: 12). 

Fins i tot, Slee (2012), citat a Lago i Pujolàs (2005), considera que l’educació 

inclusiva és una denúncia contra la pobresa i de la indiferència col·lectiva 

envers els grups que pateixen exclusió. Així, la societat hauria de vetllar pel fet 

de valorar i aprendre de la diferència (Parrilla, 2002) i no tenir una actitud de 

rebuig envers aquell que és diferent, tal com sustenta Canevaro (1985), citat a 

Lago i Pujolàs (2005).  

És per aquesta raó que l’aula i l’escola haurien de ser el reflex de la societat, 

motiu pel qual la diversitat, entesa per Pujolàs (2008) com un valor i un repte 

actual, hauria de ser una realitat present a les aules dels nostres alumnes, a 

partir de la qual s’haurien d’endegar una sèrie de recursos, metodologies i 

propostes d’aprenentatge que fossin el motor per a l’aproximació a valors 

socials vinculats a la inclusió. És de fet en aquest context que es percep la 

necessitat de fomentar, no només la presència de l’alumnat a les aules 

inclusives, sinó que també cal vetllar per la seva participació i progrés (Lago et 

al., 2015).  

Val a dir que conviure en la diversitat, sempre que no derivi en situacions de 

desigualtat, esdevé un context ric en aprenentatges, ja que Pujolàs (2008) 

descriu la investigació portada a terme pel professor Nicola Cuomo, el qual va 

arribar a la conclusió que la presència d’un alumne amb discapacitat no afecta 

el rendiment global del grup, sinó tot el contrari, estimula l’aprenentatge dels 
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nois i noies i potencia la capacitat de comunicació, raonament i d’elaboració 

d’hipòtesis.  

En aquest context, Pujolàs (2008) concreta que una aula inclusiva s’ha de 

construir a partir d’un dispositiu pedagògic que contempli els tres pilars 

següents: 

 Personalització de l’ensenyament: cal adaptar els continguts i les 

metodologies a les múltiples maneres de ser i d’aprendre dels alumnes. 

 Autonomia de l’alumnat: com més autònoms siguin els alumnes, major 

atenció pot oferir el docent a aquells infants que més ho necessiten.  

 Estructuració cooperativa de l’aprenentatge: els alumnes són els 

protagonistes del procés d’ensenyament i aprenentatge, cooperen i 

s’ajuden.  

 

1.1. L’aprenentatge cooperatiu com a context d’atenció a la 

diversitat i a la inclusió 

Són diverses les aportacions teòriques que autors d’àmbit nacional i 

internacional ofereixen al voltant del concepte d’aprenentatge cooperatiu, el 

qual es contextualitza, de manera el més detallada i precisa possible, i es 

vincula al context educatiu de la inclusió i la diversitat. Concretament, Johnson, 

Johnson i Holubec (1999), així com Kagan (1999), citats a Lago et al. (2015) 

defineixen l’aprenentatge cooperatiu com:  

“El uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, generalmente de 

composición heterogénea en rendimiento y capacidad aunque 

ocasionalmente pueden ser más homogéneos, utilizando una estructura de la 

actividad tal que asegure al máximo la participación equitativa (para que 

todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de 

participar) y potencie al máximo la interacción simultánea entre ellos, con la 

finalidad de que todos los miembros del equipo aprendan los contenidos 

propuestos, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades, y aprendan, 

además, a trabajar en equipo” (Lago et al., 2015: 75).  
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En aquest sentit, autors com Parrilla (2002) i Pujolàs (2011) coincideixen en la 

importància del treball cooperatiu com un context d’aprenentatge idoni o com 

una manera d’estructurar una proposta didàctica en el  procés d’ensenyament i 

aprenentatge que afavoreix la convivència, el diàleg i la solidaritat en la creació 

d’una societat inclusiva. Recordem doncs la necessitat d’establir una sèrie de 

normes socials en contextos d’aprenentatge cooperatiu, les quals potencien un 

major respecte dels alumnes envers el seu grup d’iguals i per tant, que tots i 

cadascun d’ells tinguin una igualtat d’oportunitats (Lago et al., 2015).  

Per tant, l’aprenentatge cooperatiu, sorgit arran de l’enfocament inclusiu de 

l’educació, és un context òptim a partir del qual es pot atendre la diversitat de 

tots els alumnes siguin quines siguin les característiques individuals i personals 

(Riera, 2010), motiu pel qual les exclusions o les classificacions segons les 

capacitats o rendiment dels alumnes no hi tenen cabuda (Pujolàs, 2008): 

“Las escuelas con una orientación inclusiva –que conlleva una estructuración 

cooperativa del aprendizaje- representan el medio más eficaz para combatir 

las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una 

sociedad inclusiva y lograr la educación para todos” (Pujolàs, 2008: 15).   

Focalitzant l’atenció en la definició anterior, queda clar que l’aprenentatge 

cooperatiu contempla el valor de la diversitat com un fet enriquidor que 

potencia que els alumnes s’ajudin mútuament i es respectin, per tal que tots i 

cadascun d’ells se senti acceptat i valorat des de la seva individualitat (Duran, 

Blanch, 2008). Per tant, mitjançant l’aprenentatge cooperatiu es visualitzen de 

manera positiva les diferències i potencialitats de cada individu (Riera, 2011), 

sense oblidar l’amplitud que abasta el concepte de diversitat: “Podem definir la 

diversitat com el conjunt de les diferències individuals (estils, ritmes 

d’aprenentatge, habilitats, pensaments…).” (Riera, 2010: 27). 

Així, no podem obviar que més enllà de l’assoliment de continguts merament 

teòrics, cal que els docents ajudin els alumnes a esdevenir futurs ciutadans 

crítics, empàtics i respectuosos envers la diversitat tan present en la nostra 

societat. Es tracta de fet d’un aspecte que queda perfectament reflectit en el 

Decret d’ordenació dels ensenyaments a l’educació Primària (Decret 119/2015, 
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de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària), en el 

qual es constata que:  

“La formació de ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i 

responsables és consubstancial al progrés en l’escolarització i a l’èxit escolar. 

L’educació en el compromís individual i col·lectiu amb l’entorn social, cultural 

i natural afavoreix l’arrelament a la comunitat i contribueix a la construcció 

d’estils de vida més lliures, justos i saludables.” (Generalitat de Catalunya, 

2015: 1).  

Així doncs es tracta de valors que, tal com apunta Pujolàs (2008), queden 

reflectits en l’estructura cooperativa de l’activitat: “Los métodos de enseñanza 

cooperativos favorecen la aceptación de las diferencias y su respeto entre los 

alumnos corrientes y los integrados” (Pujolàs, 2008: 304).  

Per tant, l’aprenentatge cooperatiu ens recorda al fet que cada alumne esdevé 

essencial en el procés d’ensenyament i aprenentatge, és a dir, es percep com 

si fos una peça de trencaclosques necessària per obtenir el resultat final. Dit 

amb altres paraules, i segons sosté Riera (2010), citada a Vilarrasa (2014), 

l’aprenentatge cooperatiu esdevé una metodologia didàctica en la qual tots i 

cadascun dels alumnes participen de manera activa i al màxim de les seves 

possibilitats en el procés d’aprenentatge, així com garanteix un progrés 

acadèmic i personal de tots els discents. Queda clar doncs que l’aprenentatge 

cooperatiu contribueix a la inclusió de tots aquells alumnes que presenten 

barreres per a la participació i l’aprenentatge (Lago et al., 2015; Pujolàs, Lago i 

Naranjo, 2013).   

D’aquesta idea se’n deriva la importància de la diversitat i que, tal com apunten 

les autores anteriors, “No pot haver-hi aprenentatge cooperatiu sense 

diversitat” (Duran, Blanch, 2008: 8) i, fins i tot, queda palès que només 

mitjançant l’aprenentatge cooperatiu podem fer front a aquesta realitat tan 

diversa (Lago, Pujolàs, 2005).  No oblidem que la diversitat és un fet natural, és 

la normalitat: el més normal és que siguem diferents (Pujolàs, 2011). A més, i 

per tal que puguin aflorar valors com la solidaritat o el respecte per les 

diferències cal que tots els alumnes juntament amb les seves particularitats i 
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característiques individuals puguin aprendre junts en una mateixa aula (Pujolàs, 

2008).  

Per tant, caldria organitzar equips el més heterogenis possible, tant en 

rendiment com en capacitat, tenint en compte els beneficis que aquesta 

distribució comporta en els alumnes: “La heterogeneidad de los equipos – la 

diversidad de los miembros de un mismo equipo- se considera una fuente de 

nuevos conocimientos y un estímulo para el aprendizaje” (Pujolàs, 2008: 191).  

Val a dir que el valor de la diversitat ens remet a les tan preuades i cada 

vegada més habituals comunitats d’aprenentatge, en les quals tots els 

membres d’un col·lectiu esdevenen una peça única i indispensable necessària 

per avançar i, en definitiva, per percebre un benefici en la societat (Pujolàs, 

2011). És més, tenint en compte les aportacions realitzades per Wenger 

(2006), cal esmentar que les comunitats d’aprenentatge es caracteritzen pel fet 

que totes les persones que en formen part comparteixen un interès comú, 

motiu pel qual esdevé primordial que els diferents membres que hi formen part 

procedeixin a una habitual negociació de significats o acords previs en els 

processos de presa de decisions. En aquest sentit, no és d’estranyar la 

definició d’aprenentatge cooperatiu que ens ofereix Coll (1984), citat a Riera 

(2011): “Una organización es cooperativa cuando la recompensa que recibe 

cada uno de los participantes es directamente proporcional al trabajo en grupo, 

y no a los resultados individuales” (Riera, 2011: 141). Fins i tot, els germans 

Johnson (1985), citats a Riera (2011), consideren que els objectius individuals 

estan estretament vinculats als col·lectius, de manera que només s’assoleixen 

els propis objectius, només si la resta de l’equip també ha assolit els seus.     

És evident doncs que l’aprenentatge cooperatiu permet que els alumnes puguin 

aprendre i ajudar-se mútuament entre ells, motiu pel qual es posen en joc 

valors i actituds tan necessaris per viure en una societat canviant i dinàmica. És 

de fet un aspecte que queda reafirmat per Lago et al. (2015) en constatar que: 

”Una estructura de la actividad cooperativa lleva a los alumnos a contar unos 

con otros, a colaborar, a ayudarse mutuamente a lo largo del desarrollo de la 

actividad” (Lago et al., 2015: 75). A la vegada, i seguint amb les aportacions 

dels autors anteriors, cal dir que l’estructura de l’activitat cooperativa permet 
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que el docent pugui ajustar el seu suport a les necessitats dels alumnes, motiu 

pel qual pot destinar més atenció a aquells infants que presenten més 

necessitats, sense menystenir que el mateix grup d’iguals esdevindrà un suport 

òptim i potencial per aquest col·lectiu.  

És així com Pujolàs (2008) constata que l’aprenentatge cooperatiu comporta 

que els alumnes se sentin valorats, enfortint així la seva autoestima i 

autoconcepte; situacions necessàries i indispensables per tal que els alumnes 

puguin construir els propis aprenentatges de manera funcional i significativa. A 

la vegada, alguns estudis, citats a Pujolàs, Lago i Naranjo (2013) afegeixen que 

l’aprenentatge cooperatiu també ha ocasionat un major sentiment de pertinença 

dels alumnes amb risc d’exclusió, així com s’ha detectat un augment de la 

qualitat dels treballs acadèmics i majors puntuacions en aquest col·lectiu. Riera 

(2011) afegeix que les interaccions entre el grup d’iguals que sorgeixen  en 

contextos cooperatius permeten que els alumnes, a més de desenvolupar 

habilitats comunicatives, es vegin obligats a organitzar les seves idees, a 

estructurar el seu coneixement i percebre els propis errors; processos cognitius 

que afavoreixen l’aprenentatge.   

És important esmentar que, tal com sustenta Pujolàs (2011), cooperar i 

col·laborar no poden ser utilitzats com a sinònims, ja que la cooperació es 

vincula a alguns dels valors tan necessaris en la nostra societat, com la 

solidaritat, l’ajuda mútua o la generositat: “La colaboración supone que trabajen 

en común los diferentes miembros de un equipo y la cooperación añade a este 

trabajo en común un matiz de solidaridad y ayuda mutua que otorga un plus 

cualitativo al equipo” (Pujolàs, 2008: 224). Per tant, segons Martí i Solé (1997) 

o Roselli (1997), citats a Riera (2011), per tal que hi hagi col·laboració, les 

diferències en el rendiment o en les capacitats de les persones implicades han 

d’ésser mínimes.   

Tant és així que la cooperació s’allunya de la tendència competitiva de l’escola 

tradicional i vetlla perquè els alumnes aconsegueixin assolir els reptes 

plantejats ajudant-se mútuament i aportant al màxim segons les seves 

potencialitats. Per tant, i seguint amb les idees de Puig et al. (1997), podem dir 

que el que caracteritza el treball cooperatiu és el fet que s’aprofiten al màxim 
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els esforços de tots els infants per tal de millorar els èxits de cada alumne i del 

grup. De fet, autors com Johnson i Johnson (1999), citats a Ainscow (2011), 

defensen que l’aprenentatge cooperatiu permet desenvolupar nivells de 

participació superiors, fins i tot en aquells alumnes que són considerats com a 

“excepcionals”. Tant és així que segons les aportacions realitzades per Pujolàs 

(2009), citat a Vilarrasa (2014), el que caracteritza l’aprenentatge cooperatiu és 

que els alumnes aprenen a ser solidaris, augmenta el seu sentiment de 

pertinença al grup i, consegüentment s’enforteixen els vincles i les relacions 

positives entre ells, fet que esdevé propici per a tot procés d’aprenentatge. 

Davant aquesta constatació, no és d’estranyar que un ampli ventall d’estudis, 

com els que ens presenta Díaz-Aguado (2003), citat a Lago et al. (2015), 

emfasitzin la importància de l’aprenentatge cooperatiu per al desenvolupament 

de determinades habilitats personals i prosocials necessàries per a la millora de 

la convivència en contextos educatius interculturals.    

1.2. L’aprenentatge cooperatiu en l’àmbit del treball per 

competències 

Tal com ha quedat justificat en l’apartat anterior, l’aprenentatge cooperatiu 

esdevé un context d’aprenentatge potencialment significatiu pels alumnes, ja 

que “Saber cooperar implica aprendre dels altres i amb els altres, competència 

que ens permetrà aprendre durant tota la vida” (Duran, Blanch, 2008: 7). De fet, 

Pujolàs, Lago i Naranjo (2013) constaten que saber treballar en equip és una 

competència necessària en el món actual.  

A més, en una situació cooperativa els alumnes tenen una visió més àmplia i 

realista de les competències pròpies i dels altres (Pujolàs, 2008), les quals són 

definides per Delors (1996) a partir dels quatre pilars de l’educació:      

 Saber conèixer: consisteix a disposar dels coneixements necessaris per 

a comprendre el món i, tal com apunta Pujolàs (2008), per viure amb 

dignitat, desenvolupar les pròpies capacitats professionals i interactuar 

amb l’entorn. 

 Saber fer: comporta posar en pràctica els coneixements adquirits dins un 

món variable i dinàmic (Bauman, 2007). 
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 Saber ser: per tal que un individu es comporti de manera responsable i 

justa, Pujolàs (2008) considera que ha de desenvolupar la llibertat de 

pensament, de judici, de sentiments i d’imaginació. 

 Saber conviure: per tal de cooperar, participar en l’entorn i evitar 

situacions d’exclusió, les persones han de desenvolupar valors i actituds 

com la comprensió, el respecte per les diferències i el pluralisme, entre 

d’altres.  

De fet, si adoptem una visió analítica del currículum d’Educació Primària 

(Generalitat de Catalunya, 2009), podem copsar que es fa especial èmfasi en 

l’adquisició de les habilitats socials necessàries per relacionar-se, cooperar i 

treballar en equip. Paral·lelament, cal destacar que el Decret d’ordenació dels 

ensenyaments a l’Educació Primària (Decret 119/2015, de 23 de juny, 

d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària) estableix que al final de 

l’Educació Primària els alumnes han de disposar d’una competència social i 

ciutadana, la qual és definida com:  

“La capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la 

convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i 

pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi i 

sentit crític, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia i mantenint 

una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels 

drets i obligacions cívics.” (Generalitat de Catalunya, 2015: 13) 

Així mateix, es valora la importància de l’empatia i l’assertivitat, valors que 

també són defensats per Pujolàs (2008):  

“Desarrollar las habilidades sociales y la asertividad equivale a desarrollar 

otras formas de inteligencia, como por ejemplo la inteligencia interpersonal 

(que es la capacidad de relacionarse con los demás y de ponerse en su 

lugar), y la inteligencia intrapersonal (entendida como la capacidad de 

comprenderse a uno mismo y de autocontrolarse” (Pujolàs, 2008: 263).   

A més, l’aprenentatge cooperatiu permet el desenvolupament de diferents 

habilitats vinculades no només a la competència social i ciutadana, sinó també 

a les competències bàsiques comunicatives, metodològiques i personals que 
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difícilment es poden desenvolupar quan s’organitza l’activitat de manera 

individualista o competitiva (Pujolàs, 2008). Així doncs i tal com apunta el 

mateix autor, l’aprenentatge cooperatiu afavoreix el desenvolupament integral 

de totes les capacitats dels alumnes, com ara que els nois i noies aprenguin a 

valorar les aportacions dels altres o que dialoguin i negociïn acords en la presa 

de decisions, entre altres.  

Val a dir que el currículum d’Educació Primària (Generalitat de Catalunya, 

2009) fa especial èmfasi en la importància de l’autonomia i la iniciativa personal 

com a promotores per a la imaginació, el desenvolupament i posterior avaluació 

de projectes individuals i col·lectius amb creativitat, confiança en un mateix i en 

els altres. També es valora la responsabilitat individual i col·lectiva, el 

desenvolupament del sentit crític i l’esperit de superació, l’organització del 

temps i de les tasques, la capacitat d’afirmar i defensar drets o l’assumpció de 

riscos. 

En definitiva, en el currículum queda reflectida la importància del treball 

cooperatiu per al desenvolupament d’una major cohesió social i del respecte en 

la diversitat, així com de tots els valors, actituds, habilitats o competències que 

hi són implícits:  

“Si volem més cohesió social i una actitud responsable i participativa de les 

noies i els nois envers la comunitat escolar i l’àmbit local cal, entre d’altres, la 

conscienciació de la pertinença social i comunitària, el coneixement dels 

valors en què es fonamenta la societat democràtica i el dels drets humans, el 

respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el 

funcionament participatiu de la institució escolar, el treball en equip, l’ús del 

diàleg en la resolució de conflictes, el plantejament crític dels hàbits de 

consum i dels estils de vida i el desenvolupament de projectes en comú” 

(Generalitat de Catalunya, 2009: 26).  

1.3. Els pressupòsits bàsics i els elements essencials de 

l’aprenentatge cooperatiu  

Diferents autors de referència com Johnson, Johnson i Holubec (1999), Pujolàs 

(2008) o Duran i Blanch (2008) citen i defineixen els elements bàsics i 
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essencials que han de quedar reflectits en una proposta didàctica per tal que 

sigui considerada cooperativa i, en darrer terme, per tal que es pugui valorar el 

grau de cooperativitat d’un equip determinat. 

 

Figura 1: Elements essencials de l’aprenentatge cooperatiu (Duran, Blanch, 2008).  

En primer lloc, cal que es doni una interdependència positiva que significa que 

l’èxit de cada membre de l’equip va lligat amb l’èxit de tot l’equip, és a dir, que 

cada component del grup ha de ser conscient que el seu èxit individual depèn 

de l’èxit dels altres. Per tant, tot l’equip ha d’assolir els objectius i aprendre els 

continguts de manera individual per tal de contribuir en aquell esforç compartit i 

de caràcter comú. A més, Pujolàs (2008) distingeix diferents tipus 

d’interdependència a partir de la següent classificació: 

 Interdependència positiva de finalitats: es comparteixen uns mateixos 

objectius i els membres s’uneixen per assolir-los millor. Val a dir que 

segons especifica Riera (2010), cada membre de l’equip té assignades 

dues responsabilitats: aprendre i vetllar per tal que els seus companys i 

companyes també puguin aprendre al màxim de les seves possibilitats. 

 Interdependència positiva de tasques: cal que tots els components 

participin en l’execució de la proposta didàctica. Molt vinculat a aquest 

tipus d’interdependència, i tal com sustenten Lago, Naranjo i Pujolàs 
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(2013) o Kagan (1999), aquesta participació ha de ser equitativa i per 

tant tots els alumnes han de sentir “l’obligació” de participar de manera 

activa i directa en l’activitat. Tant és així que la interdependència positiva 

de tasques, ens remet en certa manera a la participació igualitària 

establerta per Kagan (1999), citat a Pujolàs (2008), el qual considera 

que el fet d’emprar determinades estructures cooperatives garanteixen 

una major igualtat en termes de participació.   

 Interdependència positiva de recursos: tal com apunta Riera (2010) es 

refereix a la necessitat de compartir informació, materials o 

aprenentatges necessaris tots ells per a l’assoliment d’aquell objectiu 

comú.  

 Interdependència positiva de rols: cada membre té assignat un rol 

(coordinador, moderador, secretari, portaveu, encarregat de material...) 

que ha de complir per tal d’autoregular al grup (Vilarrasa, 2014) i afavorir 

així un funcionament òptim de l’equip. Val a dir que els rols han de ser 

rotatius dins l’equip i sempre han de respectar els ritmes evolutius i les 

particularitats de cada infant (Riera, 2010). Vegem a continuació alguns 

dels rols més representatius i les corresponents tasques que es vinculen 

a cadascun d’ells: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable o coordinador 

Coordina el treball de l’equip. 

Anima als membres del seu equip a avançar en el seu aprenentatge. 

Coneix els objectius d’aprenentatge del docent. 

Dirigeix les revisions periòdiques de l’equip. 

Determina qui realitzarà les tasques d’algun membre de l’equip que 

estigui absent. 

 

Ajudant del responsable o coordinador 

Procura que no es perdi el temps. 

Controla el to de veu. 

De tant en tant actua com a observador i anota en una taula on 

consten les tasques de cada càrrec la freqüència amb què són 

realitzades. 
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Figura 2: Els rols i les tasques corresponents. Elaboració pròpia a partir de Pujolàs 

(2008). 

 Interdependència positiva d’identitat: a mesura que els equips estables 

treballen junts, es coneixen més i millor (Pujolàs, 2008). 

 Interdependència positiva en la recompensa/celebració: cal que els 

esforços individuals i col·lectius esdevinguin un motiu de celebració, per 

tal de reforçar l’esforç i el treball aconseguit (Riera, 2010 i Vilarrasa, 

2014).  

En segon lloc, cal destacar la necessitat de fomentar una interacció estimulant 

cara a cara, és a dir, segons Johnson i Johnson (1997), citats a Pujolàs (2008), 

cal que els alumnes s’ajudin, puguin oferir-se ànims i s’encoratgin, així com que 

tinguin l’oportunitat de debatre, de negociar significats i acords, d’intercanviar 

opinions, punts de vista o observacions que es fan els uns als altres per tal de 

millorar el seu rendiment i autoestima. Dit amb altres paraules, la interacció 

estimulant cara a cara parteix de la necessitat de maximitzar oportunitats 

d’interacció que es produeixen dins el grup (suport, ànim, esforç compartit...), 

les quals faciliten l’estimulació necessària per treballar en equip i assolir els 

objectius comuns. En aquest sentit Pujolàs (2008) es val de la definició de 

Kagan el qual considera que la interacció simultània és “el porcentaje de 

Portaveu 

Parla en nom de l’equip quan el docent sol·licita la seva opinió. 

Secretari 

Omple els formularis de revisió corresponents. 

Recorda els compromisos personals i els objectius de l’equip. 

Responsable del material 

Custòdia el material comú de l’equip i hi té cura. 

S’assegura que tots els membres del seu equip conservin en bones 

condicions la zona de treball. 
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miembros de un equipo abiertamente comprometidos en su aprendizaje en un 

momento dado” (Pujolàs, 2008: 231).     

En tercer lloc, esdevé primordial que hi hagi una responsabilitat individual en 

els diferents membres de l’equip, és a dir, que cada alumne se senti implicat en 

aportar quelcom a l’equip i pugui posar en joc aquelles habilitats necessàries 

per al progrés comú i per assolir l’èxit i el benefici de tot el grup.  

En quart lloc, destaca la necessitat de fomentar una sèrie d’habilitats socials 

que s’han d’ensenyar a cada equip per tal que aprenguin a cooperar i oferir 

ajudes. De fet, cal recordar que un dels pressupòsits bàsics que cita Pujolàs 

(2008) és que la cooperació o l’ajuda mútua, si es donen de manera correcta, 

es poden obtenir resultats més alts en l’aprenentatge, és a dir, potencia que els 

nens i nenes aprenguin més coses i millor. Aquest fet permetrà que els infants 

es coneguin millor entre ells, contribueixin en la creació d’uns lligams de 

confiança, millorin la comunicació, s’acceptin els uns als altres i s’ajudin en la 

resolució de problemes i en les activitats que se’ls plantegen. Tant és així que 

aquestes habilitats no només tenen a veure amb la relació amb els altres com 

ara compartir, exposar o opinar, sinó que també cal desenvolupar aquelles 

habilitats que es relacionen amb l’optimització del treball en equip, com poden 

ser la capacitat de planificar les tasques o gestionar el temps, entre altres.  

Val a dir que les habilitats que es treballen poden variar en funció de les etapes 

educatives i/o de les necessitats del grup, malgrat que en qualsevol cas el 

vertaderament important és que aquestes habilitats siguin posades en pràctica 

en contextos reals d’aprenentatge dels alumnes (Riera, 2010). De manera més 

precisa, Pujolàs (2003) assenyala quatre habilitats socials com a condicions 

fonamentals per poder treballar en equip i progressar. La primera és que tots 

els membres de l’equip es coneguin i confiïn els uns als altres. La segona 

condició és que tots els membres de l’equip es comuniquin amb precisió i 

claredat. La tercera és que els membres de l’equip s’acceptin, es donin suport i 

s’animin mútuament. La quarta i darrera condició és que els membres de 

l’equip resolguin els conflictes de forma constructiva.  
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En cinquè lloc, cal esmentar la necessitat d’autoreflexió per part de l’equip, ja 

que és fonamental destinar un temps determinat de manera que tots els 

membres del grup reflexionin conjuntament sobre el procés de treball per tal de 

decidir millores i realitzar els canvis que siguin necessaris. És per aquesta raó 

que Riera (2010) proposa que en les revisions periòdiques els equips hi facin 

constar les actuacions que han estat més efectives, les que caldria millorar o 

corregir...  

Val a dir que Pujolàs (2003) fa referència al sisè i darrer element: la igualtat 

d’oportunitats per a l’èxit de l’equip, ja que és necessari que tots els 

components tinguin l’oportunitat de contribuir en l’èxit col·lectiu i personal, 

sempre tenint en compte les seves possibilitats i no a partir de criteris o normes 

homogènies.   

 

2. El programa Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar1 

El Programa CA/AC "Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar" fou endegat 

pel Grup de Recerca sobre l’Atenció a la Diversitat (GRAD) de la Universitat de 

Vic que parteix de la inclusió i la diversitat com a eixos vertebradors del sistema 

educatiu actual i, tal com apunten Lago et al. (2015) concep un conjunt 

d’actuacions necessàries per ensenyar als alumnes a treballar en equip.  

És més, tal com indica el títol del programa CA/AC, val a dir que es basa, per 

una banda, en la importància de fomentar l’aprenentatge cooperatiu com una 

eina que potencia el desenvolupament de nous processos i capacitats en els 

infants, i, per altra banda, vetlla per la importància de què els alumnes 

adquireixin progressivament majors habilitats que els permetin treballar 

cooperativament entre iguals tenint en compte les seves necessitats educatives 

i personals des d’un enfocament inclusiu (Lago et al., 2015). A més, i tal com 

defineix Pujolàs (2008) aquest programa pretén crear un clima d’aula propici 

per a l’aprenentatge, potenciar la interacció entre alumnes com a motor per a 

l’aprenentatge, aconseguir millors resultats acadèmics i garantir el 

desenvolupament integral de tots els alumnes. És per aquesta raó que Pujolàs 

                                                           
1
 Vegeu Pujolàs, P. et al. (2011). El programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a 

Cooperar) per ensenyar a aprendre en equip. Implementació de l’aprenentatge cooperatiu a 
l’aula.  
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(2008) i Lago et al. (2015) consideren que el treball en equip s’ha d’ensenyar 

com un contingut més, i per tant s’ha de presentar als alumnes de manera 

organitzada i sistemàtica.  

Per atendre la diversitat present a l’aula, s’intenta buscar, desenvolupar o 

adaptar els recursos didàctics necessaris per a avançar cap a una estructura 

cooperativa de l’aprenentatge. Tant és així, que el programa CA/AC descriu 

tres àmbits d’intervenció fortament interrelacionats que es basen en la 

importància de la cohesió de grup i en el treball en equip vist com un recurs per 

aprendre continguts acadèmics però també com un contingut que els alumnes 

han d’aprendre i posar en pràctica per viure en una societat que pretén ser 

cada vegada més cooperativa en tots els seus vessants.    

2.1. Contextualització de l’Àmbit d’Intervenció A: la cohesió 

de grup 

Aquest àmbit parteix de l’afirmació que esdevé cabdal preparar el grup-classe 

per tal de crear un clima favorable a la cooperació, l’ajuda mútua i la solidaritat, 

així com és necessari fomentar un increment de la consciència de grup per tal 

de construir una petita comunitat d’aprenentatge i predisposar una actitud de 

cooperació en els membres que hi formen part (Pujolàs, 2008). 

De fet, segons Bernabeu et al. (2013), per tal que es produeixin aprenentatges 

significatius en els infants cal que hi hagi un clima d’aula positiu, de confiança, 

d’acceptació i de respecte entre ells. Tal com comentarem més endavant, i 

segons defensa Vilarrasa (2014) esdevé cabdal el fet de fomentar dinàmiques 

de grup o jocs cooperatius que reforcin el sentiment de pertinença a un grup, 

per a posteriorment plantejar als nens i nenes, propostes d’aprenentatge 

cooperatiu que els resultin gratificants i significatives pel seu creixement 

personal. En aquest sentit, Pujolàs (2009) també puntualitza la necessitat 

d’enfortir els vincles afectius entre els alumnes per tal de vertebrar situacions 

d’aprenentatge cooperatiu:  

“En un grupo clase plagado de tensiones y rivalidades entre sus componentes, 

con alumnos marginados, excluidos, insultados, si no perseguidos y 

maltratados física y psicológicamente…, en un grupo con estas características 
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suena como algo muy extraño, fuera de lugar, pedirles que formen equipos de 

cuatro para ayudarse mutuamente, darse ánimos, respetarse y no estar 

satisfechos hasta que todos hayan progresado en su aprendizaje…” (Pujolàs, 

2009: 23).  

Val a dir que les situacions de conflicte i/o d’exclusió entre els alumnes tenen 

un caràcter itinerant i dinàmic en una aula, motiu pel qual cal incidir de manera 

continuada en aquest àmbit d’intervenció i detectar els nexes d’amistat o 

desamistat entre els alumnes mitjançant l’ús d’eines diverses com els 

sociogrames, entre altres. A la vegada, autors com Lago et al. (2015) 

estableixen que aquestes situacions d’exclusió poden incidir negativament en el 

clima que s’estableix entre els alumnes d’una aula i, en conseqüència, poden 

tenir una repercussió directa en el seu aprenentatge.  

2.2. Dimensions d’anàlisi del grau de cohesió del grup 

Per tal de detectar el grau de cohesió del grup, Pujolàs et al. (2011) distingeix 

diferents dimensions que esdevenen objecte d’anàlisi d’un grup-classe, algunes 

de les quals són cabdals en el transcurs de la recerca realitzada (dimensions 1, 

2 i 5).  

1. La participació de tots els membres del grup i la presa consensuada de 

decisions. 

Sabem que per tal que l’aula pugui constituir-se com una petita comunitat 

d’aprenentatge, tots els alumnes s’han de sentir que formen part d’aquesta 

realitat i, com a tals, han de participar de manera activa en el context 

d’aprenentatge. En aquest sentit cal afegir que la participació activa contempla 

el valor del diàleg i el debat en els processos de presa i consens de decisions 

entre els alumnes, fet que pot veure’s reflectit en les situacions de treball 

cooperatiu, en què els alumnes, a més de participar de manera equitativa en la 

proposta d’aprenentatge, han d’intercanviar punts de vista i arribar a acords per 

a la consecució d’uns objectius comuns, fet que requereix la importància de la 

interacció estimulant cara a cara entre els diferents nens i nenes. Tant és així 

que cal brindar als alumnes diferents oportunitats en les quals puguin posar en 

joc la seva autodeterminació tan necessària per al seu futur i que és entesa per 
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Wehmeyer (1992) com la capacitat d’expressar de forma personal i lliure les 

seves opinions, demandes, propostes, desigs, aspiracions, creences o altres 

punts de vista, essent així l’agent causal de la seva pròpia vida.  

2. El coneixement mutu i les relacions positives i d’amistat entre l’alumnat del 

grup. 

Nombrosos són els estudis que constaten que els alumnes quan se senten 

estimats i valorats pel seu grup d’iguals es mostren amb una major 

predisposició envers les situacions d’aprenentatge. Recordem si no la 

importància de l’autoconcepte en els processos de construcció de 

coneixements i que tal com sustenten Shavelson, Hubner, i Stanton (1976), 

citats a Cazalla-Luna i Molero (2013), es construeix a partir de les percepcions 

que l’individu es crea de si mateix tot tenint en compte les experiències amb el 

seu entorn més proper. Per tant, des de l’aula cal vetllar per a l’establiment de 

relacions positives i d’amistat entre els alumnes, enfortint així contextos en els 

quals puguin conèixer-se i prendre consciència de possibles similituds en la 

seva identitat, sigui perquè comparteixen una mateixa afició o perquè els 

agraden les mateixes assignatures, entre altres.  

3. El coneixement mutu i les relacions positives i d’amistat entre l’alumnat 

corrent i l’alumnat amb alguna discapacitat o d’origen cultural diferent. 

L’educació inclusiva presenta una important interrelació amb la idea de 

diversitat, motiu pel qual cal ajudar els nens i nenes que respectin les 

diferències dels seus companys, siguin lingüístiques, culturals o vinculades a 

una discapacitat. Per tant, cal incidir en el coneixement mutu i en l’establiment 

de relacions positives i d’amistat especialment quan es tracta d’individus 

col·lectius vulnerables a l’exclusió (Vilarrasa, 2014), fet que permetrà anar 

transformant l’aula en una petita comunitat d’aprenentatge.  

A més, recordem que el contacte i la interacció constant dels alumnes amb 

discapacitat amb la resta de companys i companyes propicia i estimula un 

major aprenentatge i desenvolupament (Lago, Pujolàs, 2005). 

4. La predisposició al treball en equip i la consideració d’aquest com quelcom 

d’important a la societat actual i més eficaç que el treball individual. 
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Tenint en compte les apreciacions de Pujolàs (2008), la societat actual cada 

vegada prioritza més el treball en equip entre professionals i, com a tal, cal que 

des dels centres educatius s’impulsin propostes de treball que comporti en els 

alumnes una major conscienciació de què els objectius poden assolir-se més 

fàcilment de manera grupal que individualment. Sovint però, molts alumnes 

conserven experiències negatives de treball en equip al llarg de la seva 

escolarització, fet que ocasiona que siguin més reticents en les propostes de 

treball cooperatiu i que optin o valorin positivament el treball individual, en 

detriment de la cooperació entre companys.  

5. La disposició envers la solidaritat, l’ajuda mútua, el respecte a les diferències 

i la convivència. 

Per tal que els contextos de treball en equip siguin significatius per l’alumnat es 

fa necessari el desenvolupament d’unes determinades habilitats arrelades als 

valors de la inclusió, com són la necessitat de demanar ajuda i ser ajudat, 

respectar i tolerar les diferents opinions, entre altres. Es tracta doncs de 

diferents habilitats que es veuen altament aplicades en contextos cooperatius, 

tal com constata Pujolàs (2008): “El trabajo en equipos cooperativos es un 

marco ideal para aprender a dialogar, a convivir y a ser solidario” (Pujolàs, 

2008: 331).    

2.3. Les dinàmiques de grup 

Tal com hem comentat anteriorment, les relacions d’amistat entre els alumnes i 

el fet que hi hagi un clima d’aula positiu esdevenen fets dinàmics, complexes i 

variables, com ho és el context de modernitat líquida del que en fa esment 

Bauman (2007). És de fet una realitat que queda justificada pels elements que 

condicionen la complexitat del clima d’aula de què ens parla Doyle (1986), citat 

a Pujolàs (2008), i que es refereixen a la multidimensionalitat (en una aula 

tenen lloc múltiples coses); simultaneïtat (els fets que tenen lloc a l’aula 

succeeixen en el mateix moment); immediatesa (els fets que tenen lloc a l’aula, 

a més de sorgir al mateix temps, ocorren de forma molt ràpida); impredictibilitat 

(els fets que tenen lloc a l’aula sovint sorgeixen de manera inesperada i no 

planificada prèviament); publicitat (els fets que tenen lloc dins l’aula són 

presenciats pels alumnes i pel professorat) i història (tots els fets succeïts en 
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una aula amb anterioritat configuren els successos del present i del futur, com 

ara les normes de conducta).  

Davant aquesta realitat variable, i tenint en compte les dimensions d’anàlisi del 

grau de cohesió de grup, són d’especial rellevància l’ús de les dinàmiques 

plantejades en el Programa CA/AC, i que són definides per Pujolàs (2008) com:  

El conjunto de operaciones y de elementos que actúan como «fuerzas» que 

provocan un determinado efecto en los alumnos, en función de las 

necesidades de un momento dado en un grupo determinado: que los 

alumnos se conozcan mejor, que interactúen de forma positiva, que estén 

motivados para trabajar en equipo, que tomen decisiones consensuadas, 

etc. (Pujolàs, 2008: 155).    

En definitiva, es tracta de posar en marxa propostes de joc que Puig et al. 

(1997), les defineix d’afirmació grupal o exercicis socioafectius, els quals 

faciliten posar en pràctica actituds cooperatives, el coneixement mutu i la 

valoració positiva entre ells. A la vegada, Pujolàs (2008) emfasitza la necessitat 

d’implementar les dinàmiques en espais privilegiats com la tutoria, i en què les 

aportacions crítiques i reflexives dels alumnes siguin d’especial rellevància.  

Vegem a continuació algunes dinàmiques de cohesió que han estat portades a 

terme en la present investigació2: 

- La maleta 

El docent es presenta un dia a l’aula amb una maleta i/o caixa que haurà 

decorat prèviament de manera personalitzada i que a dins hi ha recollits alguns 

objectes que configuren alguns trets de la seva identitat: aficions, habilitats, 

defectes, manies, etc. Els mostra als seus alumnes i els exposa què representa 

cada element: «Aquestes ulleres significa que la meva afició és la natació». 

Seguidament, el docent proposa els alumnes de fer aquesta mateixa activitat, 

és a dir, que portin una activitat o caixa personalitzada amb tres o quatre 

objectes que els caracteritzin, per tal que els puguin mostrar als seus 

companys i justificar la seva tria. Val a dir que la maleta, a més de contenir 

                                                           
2
 Vegeu Pujolàs, P. et al. (2011). “El programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a 

Cooperar) per ensenyar a aprendre en equip. Implementació de l’aprenentatge cooperatiu a 
l’aula.”. Universitat de Vic. 
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objectes, els alumnes també poden portar fotografies, escrits, poesies, lletres 

de cançons que els agradin; material que finalment pot ser recollit en un llibre 

de presentació que passa per les diferents famílies.   

- El món de colors  

Tots els alumnes es col·loquen d’esquena a la paret i amb els ulls tancats, 

mentre el mestre enganxa al front de cada infant un gomet de color, de manera 

que no pugui veure quin color li ha tocat. A un dels participants se li col·loca un 

gomet que només portarà ell i posteriorment, se’ls proposa que s’agrupin per 

colors. El docent o un dels alumnes observen el transcurs de la dinàmica, 

focalitzant l’atenció en el company que té el gomet diferent. Finalment, realitzen 

una conversa en què parlen del que ha passat, com ho han fet o com s’han 

sentit, etc. 

- L’entrevista 

Cada alumne té assignat un número que serà emprat per fer parelles a l’atzar. 

En un primer moment, el grup-classe consensua un guió de preguntes que 

tenen com a eix central el coneixement d’un ampli ventall d’aspectes personals, 

com ara les seves habilitats, aptituds, defectes, entre altres. En una segona 

fase, i seguint la pauta confeccionada, les parelles s’entrevisten mútuament i 

redacten una frase que resumeixi els principals trets d’identitat de la seva 

parella, la qual s’encarregarà de corregir-la sempre que sigui necessari. 

Finalment, en una tercera fase, les parelles exposen l’entrevista realitzada a la 

resta del grup, de manera que els infants poden aprofundir en el coneixement 

de la personalitat i identitat de la resta de companys i companyes.  

2.4. Contextualització de l’Àmbit d’Intervenció B: el treball en 

equip com a recurs 

Aquest àmbit parteix de l’afirmació que el treball en equip pot esdevenir un 

recurs per assegurar la cooperació i l’ajuda mútua, fet que reforça un major 

aprenentatge dels continguts escolars en tots els alumnes (Pujolàs, 2008; Lago 

et al., 2015). És per aquest motiu que esdevé cabdal, tal com apunta Pujolàs 

(2008) que els alumnes visquin petites experiències positives i reals de treball 
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en equip i comprovin que treballar d’aquesta manera és més útil, eficaç i 

agradable. En aquest sentit, autors com Lago et al. (2015) tenen en compte l’ús 

d’una sèrie d’estructures cooperatives que garanteixen una participació 

equitativa i una interacció simultània de tots els alumnes; dues de les 

condicions necessàries i indispensables del treball en equip segons Kagan 

(1999), citat a Pujolàs, Lago i Naranjo (2013).  

2.5. Les estructures cooperatives 

Les estructures cooperatives garanteixen la interacció entre tots els membres 

d’un equip i asseguren una major participació equitativa entre ells. (Pujolàs, 

2008). És per aquesta raó que l’ús de les estructures cooperatives esdevé 

imprescindible (Pujolàs, 2008), ja que els alumnes han de tenir l’oportunitat de 

treballar en equip en contextos reals, ja que aquesta no esdevé una habilitat 

que els alumnes puguin adquirir a partir d’un context de transmissió de 

coneixements. Val a dir que les estructures poden ser simples en cas que es 

puguin realitzar en una sessió de classe i siguin fàcils d’aprendre i d’aplicar, o 

complexes, en cas que s’hagin d’aplicar en diverses sessions de classe.  

En qualsevol cas, les estructures cooperatives estan buides de contingut, ja 

que tal com apunta Pujolàs (2011) és l’estructura que s’empra per treballar uns 

continguts curriculars determinats. 

Vegem a continuació algunes estructures cooperatives simples que han estat 

tingudes en compte al llarg de la present recerca3: 

- Llapis al mig 

El docent ofereix una sèrie d’exercicis o preguntes a resoldre sobre el tema que 

estan treballant a classe com membres presenta l’equip. Cada component és 

l’encarregat d’un dels exercicis, motiu pel qual llegeix l’enunciat, s’assegura que 

cadascú entén l’exercici i aporta la seva opinió i vetlla per tal que tots respectin 

la resposta consensuada. Un cop l’alumne encarregat ha llegit l’exercici deixen 

els llapis al mig, per tal d’indicar que és temps d’escolta activa, de debat, de 

diàleg i d’arribar a acords. Un cop s’ha consensuat la resposta, cada 

                                                           
3
 Vegeu Pujolàs, P. (2008). Introducció a l’aprenentatge cooperatiu.  
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component agafa el llapis i anota la resposta en el seu quadren de manera 

individual.  

- 1-2-4 

En aquest cas el professorat planteja una qüestió a debatre als seus alumnes, 

sigui per detectar els coneixements previs que tenen respecte a un tema 

determinat o per detectar el nivell de comprensió un cop conclosa una 

explicació. Primerament, cada alumne reflexiona de manera individual (1) i 

seguidament els alumnes, organitzats per parelles (2) intercanvien els seus 

punts de vista i extreuen una idea que englobi les dues aportacions. En tercer 

lloc, tot l’equip (4) intercanvia les aportacions de les dues parelles i 

constitueixen una única resposta que correspongui en major mesura al tema 

plantejat.   

- Parada de 3 minuts 

Un cop el docent ha realitzat una explicació, ofereix breus períodes de reflexió, 

generalment de 3 minuts, per tal que cada equip reflexioni sobre el que els ha 

explicat el professor i pensi tres qüestions que posteriorment plantejaran a la 

resta del grup. Un cop s’inicia la ronda de preguntes, cada equip planteja una 

de les qüestions (en cas que ja hagi estat plantejada l’equip se la salta) i així 

successivament, fins que el docent reprèn l’explicació i ofereixi una nova 

parada de tres minuts.  

- Lectura compartida 

Els equips realitzen la lectura d’un text, sigui d’introducció d’una unitat didàctica 

com una proposta de treball dins la programació, de manera compartida. En 

aquest cas, i seguint el sentit de les agulles del rellotge, el primer estudiant 

llegeix un paràgraf que serà comentat pel membre de la seva dreta, donant la 

seva opinió i/o fent un resum del contingut en cas necessari. Els dos alumnes 

restants han d’estar molt atents, ja que han de valorar si estan d’acord amb les 

aportacions del seu company. Es realitza el mateix procediment amb la resta 

dels estudiants i en cas que hi hagi una paraula que l’equip no entén, i un cop 

l’hagi cercat al diccionari, el portaveu sol·licita ajuda al professor, el qual 

s’encarrega d’esbrinar si hi ha equips que sàpiguen el significat d’aquella 
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paraula i els proposa que ofereixin el seu suport a la resta d’equips que ho 

necessitin.  

- El foli giratori 

El docent assigna una tasca als diferents equips (una llista de paraules, la 

redacció d’una narració, els coneixements previs que presenten respecte a un 

tema determinat, etc.) i un membre de l’equip escriu les seves aportacions en 

un foli “giratori”. A continuació, i seguint el sentit de les agulles del rellotge, 

passa el full al seu company que afegirà la seva part i així successivament fins 

que tots els components de l’equip hagin participat en la tasca. Val a dir que tot 

l’equip és responsable del que queda anotat al foli giratori, motiu pel qual han 

d’estar atents i pendents dels seus companys i corregir-se, sempre que sigui 

necessari. A més, cada component pot identificar-se amb un color determinat, 

tant per escriure el seu nom com la seva aportació, fet que permetrà reflectir a 

primera vista les aportacions de cadascú.   

- El joc de les paraules 

El professor escriu a la pissarra les paraules-clau del tema que han estat 

treballant i reparteix els diferents conceptes en els membres de cada equip de 

base, de manera que cada estudiant pugui formular una frase amb aquella 

paraula o expressar alguna idea que hi ha en relació amb aquell concepte. 

Posteriorment, cada alumne mostra a la resta del seu equip la frase que ha 

escrit i entre tots la corregeixen, l’amplien, la matisen, etc. Finalment, i en cas 

que es cregui convenient, poden ordenar les frases seguint un ordre lògic i les 

passen a net. Val a dir que les paraules poden ser les mateixes per tots els 

equips o cada equip pot tenir una llista diferent, malgrat que en ambdós casos 

aquesta estructura facilita que els alumnes tinguin una síntesi del tema 

treballat.  

- Sac de dubtes 

Tots els alumnes anoten en un full els dubtes sorgits en l’estudi d’un tema 

determinat o prèviament a la realització d’una tasca determinada. Després, 

cadascú exposa el seu dubte al seu equip corresponent i es resol en cas que la 

resta de companys sàpiguen la resposta o comprenguin la tasca que cal 
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realitzar. En cas que el dubte hagi estat resolt, l’alumne anota la resposta al 

seu quadern i en cas que no hagi estat resolt, es col·loca el dubte en un “sac 

de dubtes”. Finalment, en la segona part de la sessió, el docent treu, d’un en 

un, els dubtes del “sac de dubtes” que seran resolts pels equips restants o pel 

docent en cas que el grup classe no sàpiga la resposta. 

2.6. Contextualització de l’Àmbit d’Intervenció C: el treball en 

equip com a contingut 

Tal com s’ha comentat anteriorment, es parteix de la necessitat d’ensenyar als 

alumnes de forma sistemàtica, estructurada, ordenada i persistent a treballar en 

equip (Pujolàs, 2008; Lago et al., 2015). Es tracta doncs d’un aprenentatge que 

segons Pujolàs (2008) consisteix en:  

“Ayudarles a especificar con claridad los objetivos que se proponen, las 

metas que tienen que alcanzar; enseñarles a organizarse como equipo para 

conseguir estas metas (hecho que supone la distribución de distintos roles y 

responsabilidades dentro del equipo y el reparto de las distintas tareas si se 

trata de hacer algo entre todos), y enseñarles, practicándolas, las 

habilidades sociales imprescindibles para trabajar en grupos reducidos” 

(Pujolàs, 2008: 218).  

És per aquesta raó que cal presentar el “treball en equip” com un contingut 

transversal que pugui ésser inclòs en la programació de centre, ja que tal com 

apunten Pujolàs et al. (2011) no és suficient que els alumnes aprenguin a 

treballar en equip mitjançant la pràctica. En aquest sentit, Pujolàs, Lago i 

Naranjo (2013) consideren que és necessari ensenyar als alumnes a treballar 

en equip per tal que puguin fer front als conflictes i les dificultats, és a dir, que 

siguin capaços d’autoregular a l’equip i organitzar-se cada vegada millor.  

Per tant, aquest darrer àmbit d’intervenció vetlla per la necessitat d’ajudar els 

alumnes a plantejar-se objectius i metes que han d’assolir, ensenyar-los a 

organitzar-se com a equip per a l’assoliment dels objectius i, finalment, 

ensenyar-los a autoregular el funcionament del seu propi equip (Pujolàs et al., 

2011). A més, Pujolàs (2008) afegeix la necessitat que els alumnes puguin 
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destacar les pròpies potencialitats o aspectes de millora; aspectes que, segons 

Pujolàs, Lago i Naranjo (2013) hauran d’ésser revisats periòdicament. 

2.7. Els plans d’Equip i el “Diari de Sessions” 

A continuació realitzarem una presentació dels Plans d’Equip i del “Diari de 

Sessions”, ja que tenen una rellevància cabdal en la present recerca. Val a dir 

que ambdós elements formen part del Quadern de l’Equip, el qual és definit per 

Pujolàs et al. (2011) com una eina didàctica necessària per ajudar els diferents 

equips a autoorganitzar-se cada vegada millor i on els diferents equips fan 

constar els següents aspectes: 

 Figura 3: Elements del Quadern de l’Equip (Pujolàs et al., 2011).  

 

Per una banda, Pujolàs et al. (2011) presenten els Plans d’Equip com el mitjà 

fonamental i necessari per a treballar de manera específica en l’àmbit 

d’intervenció C, és a dir, al treball en equip com a contingut a ensenyar.   

Els plans d’equip són una declaració d’intencions que els equips plantegen 

durant un període de temps determinat i en què consten els rols de cada 

membre, els objectius i els compromisos personals (Pujolàs, 2008). Val a dir 

que són necessàries les revisions periòdiques, motiu pel qual un cop finalitzada 

la seva duració (un mes, un trimestre...) els diferents equips en fan una 

valoració i detecten les potencialitats o possibles aspectes de millora. Tant és 

així que els equips haurien de ser estables per tal que tinguin l’oportunitat 
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d’aplicar els canvis necessaris respecte a les sessions anteriors i puguin 

consolidar els aspectes positius (Pujolàs, et al., 2011).  

Per altra banda, els diaris de sessions contribueixen a desenvolupar la 

capacitat metacognitiva dels alumnes, ja que reflexionen sobre el que han fet i 

com ho han fet (Pujolàs, 2008). Així doncs, es tracta que els equips, al final de 

cada sessió de treball cooperatiu, realitzin una descripció de l’activitat 

realitzada i en valorin el procés com a equip.  

2.8. Procés d’implementació de l’aprenentatge cooperatiu 

Per tal de planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’implementació del 

programa CA/AC als centres i a les aules, existeix un procés d’assessorament i 

formació del professorat que s’estructura en tres etapes, cadascuna de les 

quals té una durada aproximada d’un o dos cursos acadèmics (Lago et al., 

2015; Pujolàs, Lago i Naranjo, 2013).  

En primer lloc, sorgeix l’Etapa d’Introducció, en la qual el professorat implicat 

en el procés realitza petites intervencions corresponents a cadascun dels 

àmbits del programa CA/AC a la seva aula, a partir de les quals observa i 

analitza possibles canvis quant a clima d’aula, d’assoliment de continguts i en 

darrer terme, respecte a l’aprenentatge de treball en equips cooperatius. Es 

tracta d’una etapa en la qual els professionals implicats pretenen aplicar 

possibles canvis per a la millora docent, així com esdevé el punt de partida per 

tal de treballar de manera més sistemàtica i planificada les intervencions 

realitzades. 

En segon lloc, cal destacar l’Etapa de Generalització, en la qual el professorat 

participant aplica de manera sistemàtica les propostes anteriors, així com les 

evidencia en nous continguts o àrees curriculars. Així mateix, aquest col·lectiu 

de docents poden esdevenir possibles formadors per a nous docents 

interessats a aplicar l’aprenentatge cooperatiu a les aules, motiu pel qual els 

presenten els àmbits d’intervenció i els acompanyen a l’inici del procés de 

formació, compartint coneixements, millores i/o avaluacions.  

En tercer lloc, es produeix l’Etapa de Consolidació, en la qual gran part del 

professorat del centre empra a les seves aules l’aprenentatge cooperatiu de 
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manera sistemàtica, raó per la qual s’incorpora l’aprenentatge cooperatiu com 

un tret d’identitat del centre. 
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BLOC 2. DISSENY METODOLÒGIC DE LA INVESTIGACIÓ 

3. Objectius i pregunta de la recerca 

Tal com s’ha pogut copsar en el marc teòric exposat anteriorment, queda palès 

que l’aprenentatge cooperatiu està fortament arrelat al valor de la inclusió i la 

diversitat, i per tant el respecte per les diferències i el sentiment de pertinença a 

un col·lectiu esdevenen pilars essencials. No obstant això, quina valoració i 

representació es fan els alumnes envers l’aprenentatge cooperatiu?, com la 

seva valoració pot condicionar les seves actuacions o conductes a l’aula?, com 

gestionen els alumnes les situacions de conflicte en contextos de treball 

cooperatiu?, com poden els contextos d’aprenentatge cooperatiu modificar la 

cohesió de grup i/o el valor que els nens i nenes atorguen al treball cooperatiu? 

Són de fet algunes de les qüestions que la recerca pretén donar resposta, tot 

focalitzant l’atenció en un estudi de cas concret.   

De manera més específica, la investigació parteix de la pregunta de recerca 

centrada en com l’aplicació sistemàtica de l’aprenentatge cooperatiu incideix 

positivament en la cohesió de grup i en el fet que en aquest context es detectin 

cada vegada menys situacions de conflicte i, en conseqüència, aflorin majors 

valors socials vinculats a la diversitat i al respecte per les diferències. 

Així doncs i per tal de respondre a la pregunta de recerca anteriorment 

plantejada, la investigació se centra en els següents objectius específics: 

 Definir l’estat inicial i final de cohesió del grup-classe mitjançant les 

dimensions d’anàlisi corresponents i els resultats extrets en el 

sociograma.  

 Detectar la representació prèvia i posterior que els alumnes mostren 

respecte al treball en equip i la seva funcionalitat, entre altres.   

 Validar els possibles canvis que les propostes d’aprenentatge cooperatiu 

han comportat en els alumnes, especialment relacionats amb la posada 

en pràctica de determinats valors socials.   
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4. Perspectiva metodològica de la recerca 

4.1. Paradigma de la recerca 

La present investigació es pot justificar des d’una perspectiva o paradigma 

qualitatiu-interpretatiu, a partir del qual i segons Bartolomé (1992), Sandín 

(2003) i Tójar (2006), citats a Sánchez (2013), el coneixement es construeix de 

manera social, és a dir, mitjançant les percepcions i representacions 

subjectives dels actors de la investigació. En la present recerca podem dir que 

els resultats es construeixen, ja que s’elaboren a partir de les diferents dades 

obtingudes, i no només referint-se en el grau de cohesió que es detecta entre 

els alumnes, sinó que també es recullen aquelles evidències centrades en els 

processos, és a dir, en els possibles canvis que es detecten al llarg de la 

investigació. De la mateixa manera, són d’especial rellevància els resultats 

extrets mitjançant les aportacions de diferents agents implicats en la recerca, 

com ara la tutora del grup-classe; informació de la qual ha estat contrastada i 

triangulada amb el conjunt de dades obtingudes.  

Tal com constata Sánchez (2013) la finalitat d’una investigació fonamentada en 

el paradigma interpretatiu, és comprendre i descriure la realitat educativa a 

través de l’anàlisi profunda de les percepcions i interpretacions dels subjectes 

que intervenen en el procés d’investigació. Dit amb altres paraules, i segons les 

aportacions de Sandín (2003), la finalitat de la perspectiva interpretativa és la 

comprensió contextualitzada del programa o context que s’està indagant, en el 

qual l’acció humana és l’eix vertebrador de la recerca (Sánchez, 2013). Tant és 

així que tal com exposa Sánchez (2003) el paradigma interpretatiu no pretén 

establir generalitzacions, regularitats o inferències, sinó que tal com estableixen 

Guba i Lincoln (2000), aquesta perspectiva es defineix des del relativisme, ja 

que la investigació permet comprendre una realitat i context específics.   

Concretament, la recerca pretén fer èmfasi en les possibles modificacions que 

es perceben en els alumnes quant a la valoració que mostren del treball en 

equip, així com pretén evidenciar contrastos en la manera de treballar dels nois 

i noies a mesura que es familiaritzen en les diferents propostes de treball en 

equip. Així doncs, la importància que rau en la perspectiva i valoració dels 

participants (Sánchez, 2013), fa que la present investigació parteixi 
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d’instruments de recollida de dades que permetin recollir les visions i 

valoracions dels protagonistes de la investigació, motiu pel qual s’han realitzat 

qüestionaris, pautes d’avaluació i grups de discussió. De fet, es tracta de 

diferents estratègies metodològiques de tall qualitatiu que Sandín (2003) 

vincula al paradigma interpretatiu, en el qual aquest mateix autor afegeix 

l’abordatge de les recerques mitjançant estudis de cas.  

4.2. Estudi de casos 

Tal com sustenta Stake (1998), l’estudi de casos pretén copsar la complexitat i 

la particularitat d’un cas concret, sempre que aquest pugui esdevenir un tema 

d’interès primordial, sovint vinculat a realitats o problemes pràctics de caràcter 

quotidià (Rodríguez, Gil, García, 1996). No és d’estranyar doncs que Smith, 

citat a Stake (1998), consideri l’estudi de cas com un sistema acotat a una 

realitat concreta, la qual esdevé un context potencial de recerca per part dels 

investigadors i els diferents membres que hi formen part. És més, tal com 

sustenta Stake (1998), l’estudi de cas esdevé una oportunitat per a 

l’aprenentatge, ja que permet, entre altres aspectes, aprofundir en la pràctica i 

reflexionar sobre les pròpies accions. Tant és així que aquest mateix autor 

afirma que és tan important  el procés d’indagació del cas com el producte que 

se’n desprèn de la recerca per part de l’investigador.    

Per tant, l’estudi de casos cerca la comprensió exhaustiva de situacions 

rellevants: “El estudio de casos implica un proceso de indagación que 

caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en 

profundidad del caso objeto de interés” (Rodríguez, Gil, García, 1996: 8). 

Esdevé doncs una definició en la qual es mostren implícites les característiques 

que, segons Merina (1988), citat a Rodríguez, Gil, García (1996), presenta 

l’estudi de cas: particularista, descriptiu, heurístic i inductiu. 

A més, Stake (1998) classifica l’estudi de casos en intrínsecs, instrumentals i 

col·lectius. Fent esment a l’estudi de casos de caràcter intrínsec, el qual esdevé 

el context objecte d’estudi de la present recerca, cal dir que el que es pretén és 

obtenir un major nivell de comprensió d’una realitat concreta la qual és 

percebuda d’interès per part de l’investigador. Seguint amb Stake (1998), cal dir 
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que emfasitza la idea de la rendibilitat en el procés d’elecció de casos, aspecte 

que s’ha tingut en compte en la present investigació:  

“Si es posible debemos escoger casos que sean fáciles de abordar y donde 

nuestras indagaciones sean bien acogidas, quizás aquellos en los que se 

pueda identificar un posible informador y que cuenten con actores (las 

personas estudiadas) dispuestos a dar su opinión sobre determinados 

materiales en sucio” (Stake, 1998: 17). 

Per últim, i tal com apunten Cohen i Manion (1990), citats a Ferrer (2008), els 

estudis de casos es poden percebre com un material ric i susceptible a les 

reinterpretacions, sempre enfocades a un procés de millora reflexiva. Així, no 

podem oblidar que l’estudi de cas, tal com defensa Pérez Serrano (1994), citat 

a Ferrer (2008), pretén ser una eina útil i de progrés professional destinada a 

totes les persones implicades en la investigació.   

5. El cas 

La recerca té com a context d’estudi una aula de sisè localitzada en un centre 

educatiu de titularitat pública de la comarca del Bages, el qual, des d’un inici, va 

mostrar el seu elevat interès en la implementació de propostes d’aprenentatge 

cooperatiu a les aules. Cal esmentar que en la recerca es pretenia cercar 

centres de titularitat pública, en els quals sovint la immigració i la diversitat 

derivada per raons ètniques, culturals o lingüístiques s’hi fa més ressò que en 

centres de titularitat privada o concertada. 

Concretant en el centre objecte d’estudi, cal dir que es tracta d’una escola força 

arrelada a la immigració del poble, que confia en el valor de la diversitat, 

malgrat que no a totes les aules es potencia a partir de propostes de treball 

cooperatiu. Tot i això, el treball per projectes i/o racons esdevenen les 

metodologies predominants al llarg dels diferents cicles d’educació infantil i 

primària.  

A més, els professionals compten amb una actitud militant envers l’educació 

inclusiva, motiu pel qual es mostren accessibles davant de qualsevol proposta 

de canvi que vagi vinculada a possibles resultats de millora. 
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Focalitzant l’atenció en l’aula i els alumnes, cal dir que hi predomina una 

important diversitat i heterogeneïtat, tant en l’àmbit cultural, actitudinal com de 

rendiment acadèmic. Concretament, es tracta d’una aula de 25 alumnes (11 

nenes i 14 nens), tres dels quals són d’origen immigrant, malgrat que la llengua 

materna per excel·lència en el grup classe és el català. A més, a l’aula hi ha un 

alumne diagnosticat de TDAH, un alumne que mostra actituds d’inhibició en 

determinades situacions a l’aula i de les quals n’és conscient i un darrer alumne 

que, en cursos acadèmics anteriors, havia mostrat comportaments disruptius 

amb el seu grup d’iguals. Pel fet que es tractés d’una aula de 6è es va 

considerar que esdevindria una bona oportunitat d’indagar en el clima d’aula i 

en el grau de cohesió de grup tenint en compte que es tracta d’una etapa 

educativa en la qual els alumnes són conscients de les diferències entre el grup 

d’iguals i en què, en alguns casos, aquesta realitat pot derivar en situacions de 

desigualtat.   

Per últim, i pel que fa a la tutora del grup-classe, cal dir que esdevé una 

professional militant de l’aprenentatge cooperatiu, ja que en l’àmbit formatiu ha 

realitzat el Màster en Educació Inclusiva i actualment està realitzant una tesi 

doctoral en la qual el Programa CA/AC, l’aprenentatge cooperatiu i la cohesió 

d’aula en són els eixos vertebradors. A més, al llarg del curs acadèmic ha estat 

implementant algunes dinàmiques de grup i estructures cooperatives per tal de 

millorar la cohesió del grup classe i sensibilitzar-los, cada vegada més, en la 

utilitat i potencialitat que l’aprenentatge cooperatiu ofereix a tots els alumnes. 

És per aquesta raó que prèviament a la realització de la recerca, i per tal 

d’ajustar les actuacions a la realitat concreta, es va completar, amb l’ajuda de la 

tutora, la graella4 que el programa CA/AC (“Cooperar per Aprendre/Aprendre a 

Cooperar”) ofereix a l’abast de tots els docents i/o membres implicats en 

l’aprenentatge cooperatiu, la qual esdevé una pauta per a l’anàlisi de la cohesió 

del grup-classe. 

 Vegem doncs les aportacions que la mestra va realitzar a la graella en qüestió: 

                                                           
4
 Vegeu el Programa CA/AC (“Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar”). Pautes per a l’anàlisi de la 

cohesió d’un grup classe, disponible a  
http://www.xtec.cat/crp-santceloni/CAAC/analisi_cohesio_grup.pdf  

http://www.xtec.cat/crp-santceloni/CAAC/analisi_cohesio_grup.pdf
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Passa això Prioritat 

Sí No 1 2 3 

1.1. 

El nivell de participació dels alumnes és molt diferent? 

Uns són molt extravertits i participen molt i altres, més introvertits, 

participen molt poc o gens? 

Alguns tendeixen a monopolitzar les intervencions i a imposar el 

seu punt de vista, mentre amb prou feines es té en compte l’opinió 

dels altres?... 

X  X   

1.2. 

No sempre hi ha una bona relació entre els alumnes? Alguns se 

senten marginats, exclosos, no prou valorats...? 

Es coneixen poc entre ells? 

Hi ha tensions entre els alumnes del grup?... 

X  X   

1.3. 

Els alumnes corrents i els alumnes amb alguna discapacitat es 

relacionen poc? Els primers arraconen els segons i, alguns, fins i 

tot se’n burlen? 

X   X  

1.4. 

En general els alumnes no valoren el treball en equip? 

Entre els alumnes predominen les actituds individualistes (cadascú 

va a la seva) i/o competitives (rivalitzen entre ells per ser el millor 

de la classe)? 

A alguns els agrada treballar en equip només per aprofitar-se del 

treball dels altres? 

Altres el rebutgen perquè no volen que ningú s’aprofiti del seu 

treball? 

Alguns prefereixen treballar sols abans que fer-ho en equip?... 

 

 X    

1.5. 

En general els alumnes no donen importància a valors com ara la 

solidaritat, l’ajuda mútua, el respecte per les diferències? 

És difícil que se sentin responsables de l’aprenentatge dels seus 

companys? 

Costa aconseguir que s’ajudin els uns als altres a aprendre els 

continguts de les diferents àrees?... 

 X    

Taula 1: Pauta per a l’anàlisi de la cohesió d’un grup classe. Adaptació del 

Programa CA/AC 
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6. Instruments per a la recollida de dades 

La complexitat de la realitat fa que sigui necessari abordar l’estudi d’un context 

de manera simplificada, per tal de poder analitzar aquelles dades més 

rellevants i significatives per a la recerca. Concretament, cal dir que la 

investigació parteix d’una estratègia combinada de recollida d’informació, la 

qual permetrà en darrer terme establir una triangulació de dades i atorgar major 

rigor i validesa en l’extracció de resultats i conclusions. Vegem doncs de 

manera més específica els instruments utilitzats per a la recollida d’informació:  

- El qüestionari5 

Els qüestionaris, una de les tècniques de recollida de dades més utilitzada en 

l’àmbit quantitatiu, consisteixen, segons Blaxter et al. (2000) i Hernández et al. 

(2003), citats a Fernández (2005), en formular de manera escrita diferents 

preguntes a les persones, les opinions, experiències o habilitats de les quals 

ens interessen. Meneses i Rodríguez (2011) defineixen el qüestionari com:  

“L'eina que permet al científic social plantejar un conjunt de preguntes per a 

recollir informació estructurada sobre una mostra de persones, emprant el 

tractament quantitatiu i agregat de les respostes per a descriure la població 

a la qual pertanyen o contrastar estadísticament algunes relacions entre 

variables del seu interès” (Meneses, Rodríguez, 2011: 9).  

Val a dir que els qüestionaris es basen en una major economia en la gestió del 

temps, ja que poden ser resolts pels subjectes sense haver de comptar amb 

l’ajuda de l’investigador, motiu pel qual molts són autoadministrats (Salkind, 

1999; citat a Fernández, 2005).  

Martínez (2002), citat a Fernández (2007), també apunta que els qüestionaris 

poden ser emprats per conèixer la magnitud d’un fenomen social, la seva 

relació amb un altre fenomen o el motiu pel qual succeeix, especialment quan 

sigui necessari indagar en les opinions d’un determinat col·lectiu. Val a dir que 

segons Brenner (2006), citada a Meneses i Rodrígez (2011), els qüestionaris 

s’empren per a una recollida de dades molt concreta o per determinar la 

                                                           
5
 Consulteu l’Annex 1 de la pàgina 127 per veure el model de qüestionari 
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freqüència d'aparició de respostes determinades partint d'unes categories 

preestablertes.   

Concretant en la present recerca, es realitzarà un qüestionari inicial i un de final 

per tal de detectar els possibles canvis pel que fa a les representacions i 

valoracions que els alumnes mostren envers l’aprenentatge cooperatiu un cop 

conclòs el procés d’investigació i implementació de pràctiques educatives 

cooperatives. Val a dir que s’ha optat per enregistrar una escala de valoració 

basada en quatre nivells, per tal de no percebre respostes intermèdies, en què 

es determinen les següents equivalències: 1= Gens; 2= Poc; 3= Bastant; 4= 

Molt.   

Vegem-ne una mostra com a tall d’exemple: 

 1 2 3 4 

M’agrada fer treballs en equip.     

Prefereixo treballar sol que en equip.     

Taula 2: Exemple del qüestionari realitzat. Elaboració pròpia 

- Els grups de discussió6 

Segons Kitzinger (1995), Litosseliti (2003) i Morgan (1996), citats a Fàbregues i 

Paré (2010), el grup de discussió “adopta la forma d'una discussió oberta 

basada en una guia de preguntes, amb la finalitat d'obtenir percepcions i idees 

sobre un tema d'interès a partir de la comunicació entre els participants” 

(Fàbregues, Paré, 2010: 9). Segons els mateixos autors, es tracta d’una tècnica 

focalitzada, ja que es contempla un nombre reduït de qüestions, i interactiva, 

perquè es produeixen diferents dinàmiques de grup entre els participants, els 

quals comparteixen, comparen i reelaboren els seus punts de vista. No és 

d’estranyar doncs que autors com Hughes i DuMont (1993) i Morgan (1997), 

citats a Fàbregues i Paré (2010), considerin que l’avantatge principal del grup 

de discussió és la possibilitat d'observar una quantitat important d’interaccions 

sobre un tema, en un període reduït i d'una manera controlada i estructurada 

per l'investigador.       

                                                           
6
 Consulteu l’Annex 2A de la pàgina 128 per consultar el guió dels grups de discussió 
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Concretant en la recerca, amb el grup de discussió es pretén obtenir les 

opinions, valoracions i punts de vista que els alumnes de sisè mostren entorn 

l’aprenentatge cooperatiu i en les potencialitats i dificultats que creuen que 

aquesta metodologia presenta. Tant és així que es realitzarà un grup de 

discussió previ i un de posterior per tal de copsar els seus possibles canvis 

d’opinió al llarg del procés i vincular aquestes valoracions a possibles 

situacions detectades al llarg de les sessions. 

Focalitzant l’atenció en les característiques dels participants, Fàbregues i Paré 

(2010), considera que l’homogeneïtat dels subjectes fa que el diàleg que se’n 

derivi esdevingui integrat com a resultat de les seves semblances en els punts 

de vista i les valoracions. En canvi, l’heterogeneïtat, fomenta una major 

discussió del grup, com a resultat de les diferents percepcions entre els 

participants. D’aquesta manera, caldria fomentar un equilibri entre les 

semblances i les diferències entre els membres, ja que tal com apunten Bloor, 

Frankland, Thomas i Robson (2001), citats a Fàbregues i Paré (2010): 

“Si bé hi ha d'haver prou diversitat per a facilitar l'intercanvi lingüístic entre 

els participants i maximitzar l'exploració de les seves diferents perspectives, 

un grup excessivament heterogeni pot portar a una situació conflictiva, com 

a conseqüència del xoc d'opinions massa divergents” (Fàbregues, Paré, 

2010: 17).   

Retornant a la recerca realitzada, cal dir que s’optarà per una major 

heterogeneïtat en tant que en ambdós grups de discussió s’escollirà un 

participant de cada equip, comptant així amb un total de sis subjectes en cada 

grup de discussió.  

- L’entrevista7 

Tal com constata Fernández (2005), l’entrevista permet recollir dades que 

serien impossibles d’obtenir mitjançant l’observació o els qüestionaris. 

Paral·lelament, Meneses i Rodríguez (2011) defineixen l’entrevista com una 

tècnica d’investigació científica de tall qualitatiu que es basa en la comunicació 

oral entre dues o més persones per extreure informació rellevant. En aquest 

                                                           
7
 Consulteu l’Annex 3A de la pàgina 140 per veure el model d’entrevista 
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cas, es realitzarà una entrevista semiestructurada prèvia i posterior a la recerca 

a la mestra del grup-classe per tal de copsar la seva opinió entorn 

l’aprenentatge cooperatiu, la seva implementació a l’aula i els resultats 

percebuts quant a cohesió de grup i clima d’aula fins aleshores. Tant és així 

que ambdues entrevistes parteixen de les aportacions de McMillan i 

Schumacher (2005), citats a Meneses i Rodrígez (2011), els quals estableixen 

que les entrevistes, especialment quan es tracta de preguntes amb resposta 

oberta, s’empren per obtenir dades sobre els significats dels participants: com 

els individus perceben els seus mons i com expliquen o donen sentit als 

esdeveniments importants que configuren la seva vida. Per tant, queda clar que 

les entrevistes esdevenen un context òptim de recollida de dades vinculades a 

múltiples visions i realitats d’un mateix cas.  

Fins i tot, Brenner (2006), citada a Meneses i Rodrígez (2011), defineix 

l’entrevista com el “procediment mitjançant el qual s'intenta comprendre els 

informants en els seus propis termes i com interpreten les seves pròpies vides, 

les seves experiències i els seus processos cognitius" (Meneses, Rodríguez, 

2011: 34).  

Finalment, i com a un dels trets característics de l’entrevista, Manson, (2002) i 

Vallés (1999), citats a Meneses i Rodrígez (2011), apunten que esdevé una 

eina idònia per al procés de triangulació de dades, fet que es tindrà en compte 

en la present recerca. No és d’estranyar doncs que s’opti per realitzar una 

transcripció total de les dues entrevistes, les quals seran executades 

virtualment.     

- La graella d’autoavaluació i la rúbrica. La revisió de rols i les 

millores d’equip8 

Sabem que l’avaluació realitzada per part dels alumnes esdevé un context tant 

o més enriquidor que les propostes d’activitat pròpiament dites. Concretem si 

no, les aportacions de la mà de Sanmartí (2010), la qual considera que “Per a 

l’alumnat, l’avaluació també esdevé un element essencial per aprendre, ja que 

                                                           
8
 Consulteu l’Annex 4 de la pàgina 150 en què s’hi detalla el model de la graella 

d’autoavaluació i la rúbrica emprada. Així mateix, s’hi reflecteix la graella emprada per a la 
revisió de rols i les qüestions plantejades per a la reflexió del treball realitzat en equip.  
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els alumnes que constaten el seu progrés i saben regular-se estan més 

preparats per avançar en els aprenentatges i per seguir aprenent.” (Sanmartí, 

2010: 2). 

Per tant, i tal com constata l’autora anterior, cal cercar estratègies, 

metodologies o recursos que permetin compartir amb l’alumnat el procés 

avaluador i fer-lo partícip i protagonista del seu procés d’aprenentatge. En 

aquest sentit, la mateixa autora exposa que l’avaluació formativa, la qual es 

vincula amb la identificació de les dificultats i errors i la cerca de camins per 

superar-los, potencia que els alumnes desenvolupin les capacitats d’aprendre a 

aprendre i d’autonomia personal. A més, l’avaluació formativa comporta 

millores importants en els resultats d’aprenentatge (Sanmartí, 2010), sense 

oblidar que els estudis portats a terme per Black i Wiliam (1998), citats a 

Sanmartí (2010), constaten que aquest tipus d’avaluació promou l’assoliment 

de coneixements de caràcter significatiu.  

Per tant, i seguint amb les idees establertes per Sanmartí (2010), el 

vertaderament important és ajudar els alumnes per tal que siguin capaços de 

regular les dificultats amb les quals es troben en realitzar les diferents 

propostes d’aprenentatge. Aquests contextos d’autoavaluació i coavaluació 

doncs fa que els alumnes se sentin més capaços i que adoptin una imatge 

positiva d’ells mateixos, recordant per exemple que la coavaluació “té un 

important efecte en l’augment de la motivació i autoestima de l’alumnat” 

(Sanmartí, 2010: 7). 

En aquest sentit, una de les propostes més emprades en els processos 

d’autoavaluació en els alumnes és la rúbrica, la qual és definida per Sanmartí 

(2010) com: 

“Una matriu que explicita, d’una banda, els criteris de realització relacionats 

amb l’avaluació d’una competència (o de components de diferents 

competències) i, de l’altra, els criteris de resultats corresponents als 

diferents nivells d’assoliment, concretats en indicadors relacionats 

específicament amb la tasca d’avaluació” (Sanmartí, 2010: 28).   
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Tant és així que en les diferents sessions de treball cooperatiu, es presentarà 

en els alumnes una graella d’autoavaluació, els valors de la qual estan 

fonamentats en una rúbrica elaborada prèviament i que podran revisar per tal 

de puntuar els seus progressos i/o les seves millores referents a cada activitat. 

Val a dir que cada ítem que es pretén analitzar està graduat segons l’Escala 

Likert, motiu pel qual es plantegen les diferents qüestions segons el grau 

d’acord o desacord graduats en cinc nivells (Gens= 0; Una mica= 1; Normal= 2; 

Bastant= 3; Molt= 4). Vegem-ne una mostra: 

 
Gens 

Una 

mica 
Normal Bastant Molt 

1. Us ha servit l’estructura 

per treballar bé 

l’activitat proposada? 

     

Taula 3: Exemple de la graella d’autoavaluació. Elaboració pròpia 

Cal especificar que en l’apartat de Resultats, es tenen en compte a més una 

sèrie de subnivells intermedis, en el cas que els grups no hagin arribat a un 

acord en la resolució de les qüestions i, consegüentment, hagin marcat més 

d’una resposta en algun àmbit.  

- El sociograma9 

Tal com apunten Puig et al. (1997), “el sociograma és, possiblement, una de les 

tècniques més utilitzades a les aules escolars per conèixer el sistema de 

relacions existents en el grup i el lloc que ocupa cada subjecte en aquest 

sistema” (Puig et al., 1997: 51). Dit amb altres paraules, l’avaluació 

sociomètrica esdevé l’instrument principal per determinar quines són les 

preferències interpersonals dins d’un col·lectiu o grup concret (Palomar, Virgili, 

s.d.).   

Per tant, i seguint amb Puig et al. (1997), el sociograma aporta informació 

rellevant respecte a la xarxa d’interrelacions, d’acceptació i de rebuig que uneix 

o separa l’alumnat. Tant és així que permet detectar la naturalesa de les 

                                                           
9
 Consulteu l’Annex 5 de la pàgina 155 per consultar el model de sociograma  
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relacions i identificar possibles alumnes líders, marginats o aïllats, així com els 

possibles efectes que les relacions interpersonals tenen sobre el funcionament 

total del grup (Palomar, Virgili, s.d.).      

Concretant en la present recerca, es realitzarà un test sociomètric inicial i un de 

final, per tal de copsar possibles canvis en els vincles d’amistat entre els 

alumnes al llarg de les sessions cooperatives. Concretament, i de manera 

paral·lela a la recerca de Riera (2010), mitjançant el sociograma es pretén 

extreure resultats centrats en: 

 Nivell d’afectivitat: partim de la necessitat d’esbossar amb quins 

companys els alumnes mostren més estima o simpatia, és a dir, quins 

són els vincles afectius que mostren dins el seu grup d’iguals. 

Considerem que els vincles d’amistat que s’aprecien entre els alumnes 

esdevenen un dels principals motors per a l’aprenentatge, a la vegada 

que permeten explicar o determinar possibles conductes, siguin 

positives o negatives, sorgides en determinats contextos educatius, com 

ho és l’àmbit de l’aprenentatge cooperatiu. Per tant, la informació 

obtinguda deriva de les següents qüestions: “Escriu el nom de TRES 

nens o nenes de la teva classe que convidaries a la teva festa 

d’aniversari” i “Escriu el nom de TRES nens o nenes de la teva classe 

que NO CONVIDARIES a la teva festa d’aniversari”.         

 Nivell de productivitat: tal com s’ha delimitat en les pàgines precedents, 

l’eix vertebrador de la recerca és l’aprenentatge cooperatiu, motiu pel 

qual es considera cabdal definir amb quins companys cada alumne 

prefereix relacionar-se per realitzar treballs en equip. Per tant, es 

parteixen de les següents qüestions per tal d’extreure informació 

centrada en aquest nivell: “Escriu el nom de TRES nens o nenes de la 

teva classe que triaries per fer un treball en grup” i “Escriu el nom de 

TRES nens o nenes de la teva classe que NO TRIARIES per fer un 

treball en grup”. 

Tant és així que s’ha optat per indagar en la naturalesa de les relacions 

d’amistat i de rebuig dins el context de l’aprenentatge cooperatiu i contrastar els 

resultats obtinguts sota un escenari de caràcter més lúdic i no formatiu, com 
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poden ser les trobades entre amics i amigues fora de l’aula. En aquest sentit, i 

mitjançant la contrastació de resultats en funció del nivell d’afectivitat i 

productivitat, es pretén detectar si els alumnes més escollits o rebutjats en 

contextos lúdics també mostren una puntuació similar en els contextos de 

treball cooperatiu, i, al mateix temps, si els sociogrames realitzats delimiten 

possibles canvis en la cohesió grupal.  

Val a dir que en ambdós casos no demanarem als alumnes que escullin els 

seus companys per ordre de preferència, motiu pel qual el total no es focalitza 

en la puntuació obtinguda segons el criteri d’ordre preferent, sinó que es tindran 

en compte el nombre total d’infants que hauran escollit un mateix company, 

sigui com a elecció o com a rebuig. 

Així doncs, a l’apartat de Resultats es mostren les dades obtingudes respecte 

al nivell de productivitat i d’afectivitat tant a l’inici com al final del procés, 

reflectint així un total de quatre matrius sociomètriques, acompanyades pels 

seus corresponents sociogrames, els quals evidencien clares subestructures 

dins el grup, com és el cas de determinades parelles positives i negatives i/o 

permeten clarificar i identificar el rol dels seus membres (líder, aïllat, 

marginat...). En darrer terme, es mostren altres dades d’interès emprades per a 

l’anàlisi de resultats, com són l’estatus sociomètric i l’Índex de cohesió grupal.   

7. Qüestions ètiques de la recerca 

La recerca realitzada es focalitza en el comportament i les relacions que 

s’estableixen en diferents col·lectius en una situació determinada, constatant 

que tota investigació esdevé un producte social i per tant cal tenir en compte el 

compliment de diferents aspectes ètics, els quals es tractaran a continuació:   

En primer lloc, cal destacar la confidencialitat de les dades obtingudes, és a dir, 

es divulga la informació obtinguda estrictament en l’àmbit acadèmic, sense que 

les dades siguin exposades de manera pública sense el consentiment de les 

persones implicades. De fet, sabem que és essencial respectar la dignitat de 

les persones investigades i preservar la seva identitat, motiu pel qual cal 

destacar que els alumnes que formin part de la recerca es presentaran 

mitjançant diferents pseudònims, sovint caracteritzats i diferenciats per lletres.    
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En segon lloc, cal dir que és important que s’estableixi una relació d’igualtat i 

simetria entre l’investigador i l’investigat, és a dir, que no hi hagi un abús de 

poder per part d’alguns membres implicats en el procés d’investigació. Per tant, 

segons Arnaus (1996), es tracta de dotar la recerca d’un equilibri entre 

l’apropament i l’allunyament entre els diferents col·lectius. Per una banda, i 

seguint amb les aportacions del mateix autor, es fa necessari l’apropament per 

tal de poder comprendre factors i processos, però per altra banda, també cal 

disposar de l’allunyament suficient perquè el treball sigui rigorós i fiable. Per 

tant, en la recerca es fomentarà un clima adequat que propiciï la llibertat 

d’expressió i opinió de les persones que formen part del procés, per tal d’evitar 

situacions de rebuig o opressió que puguin condicionar els resultats de la 

recerca. 

En tercer lloc, i molt relacionat amb l’aspecte ètic anterior, és important vetllar 

pel respecte envers la llibertat d’opinió de les persones entrevistades, motiu pel 

qual les seves aportacions no poden estar subjectes a cap tipus de judici de 

valor, estereotip o opinió personal aportada per l’investigador. Realment, les 

entrevistes seran emprades per tal de disposar d’informació de primera mà del 

clima d’aula i la cohesió social que s’estableix en una aula determinada, motiu 

pel qual no esdevé una informació que hagi d’ésser contrastada per opinions 

de caràcter personal. Excepcionalment, les diferents informacions poden ser 

complementades mitjançant un procés de triangulació de dades, motiu pel qual 

es realitzaran entrevistes a la tutora de l’aula que seran contrastades amb les 

observacions recollides al llarg del procés.    

En quart lloc, i malgrat que no es procedeixi a una negociació del tema d’estudi 

amb els participants, cal dir que en tot moment se’ls mantindrà informats del 

procés que s’emprarà al llarg de la recerca. En aquest sentit, i valorant que els 

infants, per la seva edat, poden ser considerats com un col·lectiu vulnerable, tal 

com assenyala Parrilla (2010), s’empraran dues mesures alternatives. Per una 

banda, es tindrà en compte el consentiment del centre i/o de les famílies en el 

moment d’implicar als seus infants en el procés d’investigació i, per altra banda, 

es valorarà la importància de donar als infants les explicacions suficients i 

adaptades a la seva edat, al llarg del procés, argumentant per exemple, els 

motius que comporta el fet que hi hagi una càmera a l’aula o la finalitat que es 
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pretén aconseguir mitjançant la pràctica del sociograma. De la mateixa manera, 

es fomentarà una negociació en el moment de realitzar les entrevistes a la 

tutora, explicant-li la finalitat amb què s’emprarà la informació o les eines de 

recollida de dades que formaran part de l’entrevista.   

En cinquè i darrer lloc, cal destacar que és primordial oferir una devolució del 

document a les persones investigades (Parrilla, 2010), ja que esdevenen un 

element de recerca essencial i imprescindible per al desenvolupament de la 

investigació. Fins i tot, i defensant les aportacions realitzades per aquesta 

mateixa autora, cal considerar els investigats com a subjectes actius en el 

procés d’investigació, fet que queda palès en el moment que es tenen en 

compte les seves actuacions i/o opinions com l’eix vertebrador de qualsevol 

anàlisi. No és d’estranyar doncs que aquest aspecte ètic estigui contemplat per 

Parrilla (2002) en definir, sota el concepte de perspectiva emancipatòria, la 

importància de donar el valor suficient a la veu de les persones protagonistes 

del procés.  

8. Anàlisi de dades 

En l’apartat següent s’exposaran de manera objectiva les diferents dades 

recollides, les quals han estat categoritzades per tal de passar a una posterior 

anàlisi de la informació obtinguda.  

Val a dir que s’ha recollit informació de caràcter quantitatiu, com és el cas dels 

qüestionaris i les graelles d’avaluació i de tall qualitatiu, com són les entrevistes 

a la mestra, els grups de discussió amb l’alumnat o els documents d’avaluació 

final, com són la revisió de rols i la valoració de les millores de treball en grup. 

Cal especificar, que en el primer cas, la informació es presentarà i s’analitzarà 

mitjançant l’ús de gràfics, mentre que en el segon cas les transcripcions 

esdevindran el mitjà d’anàlisi primordial.   

9. Resultats 

En el present apartat mostrarem els diferents resultats obtinguts diferenciats 

segons l’estratègia de recollida de la informació emprada, per passar, 

seguidament, a la discussió de resultats i la triangulació de dades.  
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 Resultats del sociograma 
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Matriu i gràfics del test sociomètric inicial. El nivell de productivitat.  

SOCIOGRAMA Subjectes escollits/rebutjats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjectes 
electors/ 

Rebutjadors 

 E P N I B A J H X M C R O Q L F G W T V Y K U S Z 

E                          

P                          

N                          

I                          

B                          

A                          

J                          

H                          

X                          

M                          

C                          

R                          

O                          

Q                          

L                          

F                          

G                          

W                          

T                          

V                          

Y                          

K                          

U                          

S                          

Z                          

Total triats 5 9 2 1 1 1 5 7 0 6 5 3 1 0 1 6 0 0 0 8 2 0 3 5 3 

Total rebutjats 0 2 3 1 8 3 1 0 5 0 0 2 5 0 0 0 6 8 9 1 2 12 1 0 3 

Taula 4: Matriu del sociograma inicial centrat en la productivitat 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Sociogrames inicials 

centrats en el nivell de productivitat 
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Matriu i gràfics del test sociomètric inicial. El nivell d’afectivitat. 

SOCIOGRAMA Subjectes escollits/rebutjats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjectes 
electors/ 

Rebutjadors 

 E P N I B A J H X M C R O Q L F G W T V Y K U S Z 

E                          

P                          

N                          

I                          

B                          

A                          

J                          

H                          

X                          

M                          

C                          

R                          

O                          

Q                          

L                          

F                          

G                          

W                          

T                          

V                          

Y                          

K                          

U                          

S                          

Z                          

Total triats 8 11 3 3 1 0 3 4 0 3 7 3 0 1 4 5 1 0 1 2 3 1 3 4 2 

Total rebutjats 0 0 2 2 6 6 0 1 5 0 0 1 3 1 0 1 9 9 7 1 4 7 3 0 4 

Taula 5: Matriu del sociograma inicial centrat en l’afectivitat 
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Figura 5: Sociogrames inicials 

centrats en el nivell d’afectivitat 
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Matriu i gràfics del test sociomètric final. El nivell de productivitat. 

SOCIOGRAMA Subjectes escollits/rebutjats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjectes 
electors/ 

Rebutjadors 

 E P N I B A J H X M C R O Q L F G W T V Y K U S Z 

E                          

P                          

N                          

I                          

B                          

A                          

J                          

H                          

X                          

M                          

C                          

R                          

O                          

Q                          

L                          

F                          

G                          

W                          

T                          

V                          

Y                          

K                          

U                          

S                          

Z                          

Total triats 8 8 4 0 1 1 5 4 1 5 7 2 2 1 4 6 1 1 2 6 2 0 2 2 0 

Total rebutjats 0 0 3 1 6 3 0 3 8 0 0 1 2 3 1 0 9 6 8 0 2 10 2 0 4 

Taula 6: Matriu del sociograma final centrat en la productivitat 
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Figura 6: Sociogrames finals 

centrats en el nivell de productivitat 
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Matriu i gràfics del test sociomètric final. El nivell d’afectivitat. 

 

SOCIOGRAMA Subjectes escollits/rebutjats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjectes 
electors/ 

Rebutjadors 

 E P N I B A J H X M C R O Q L F G W T V Y K U S Z 

E                          

P                          

N                          

I                          

B                          

A                          

J                          

H                          

X                          

M                          

C                          

R                          

O                          

Q                          

L                          

F                          

G                          

W                          

T                          

V                          

Y                          

K                          

U                          

S                          

Z                          

Total triats 12 11 6 3 1 1 3 3 0 3 5 2 1 3 4 6 0 1 1 4 1 0 1 3 0 

Total rebutjats 0 0 3 0 8 4 0 1 5 0 0 0 5 2 0 1 9 7 8 0 1 10 3 1 4 

Taula 7: Matriu del sociograma final centrat en l’afectivitat 
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Figura 7: Sociogrames finals centrats en el nivell d’afectivitat 
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Estatus sociomètric general (SS) i Índex de cohesió vinculats al test sociomètric inicial. El nivell de productivitat.  

 

Estatus sociomètric general (SS) i Índex de cohesió vinculats al test sociomètric inicial. El nivell d’afectivitat. 

 

 

 E P N I B A J H X M C R O Q L F G W T V Y K U S Z 

Total/ 
triats 

5 9 2 1 1 1 5 7 0 6 5 3 1 0 1 6 0 0 0 8 2 0 3 5 3 

Total/ 
rebutjats 

0 2 3 1 8 3 1 0 5 0 0 2 5 0 0 0 6 8 9 1 2 12 1 0 3 

SS 5 7 -1 0 -7 -2 4 7 -5 6 5 1 -4 0 1 6 -6 -8 -9 7 0 -12 2 5 0 

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

11/300= 0.04 

 E P N I B A J H X M C R O Q L F G W T V Y K U S Z 

Total/ 
triats 

8 11 3 3 1 0 3 4 0 3 7 3 0 1 4 5 1 0 1 2 3 1 3 4 2 

Total/ 
rebutjats 

0 0 2 2 6 6 0 1 5 0 0 1 3 1 0 1 9 9 7 1 4 7 3 0 4 

SS 8 11 1 1 -5 -6 3 3 -5 3 7 2 -3 0 4 4 -8 -9 -6 1 -1 -6 0 4 -2 

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

12/300= 0.04 

Taula 8: L’estatus sociomètric i l’Índex de cohesió inicial segons el nivell de productivitat 

 

Taula 9: L’estatus sociomètric i l’Índex de cohesió inicial segons el nivell d’afectivitat 
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Estatus sociomètric general (SS) i Índex de cohesió vinculats al test sociomètric final. El nivell de productivitat. 

 E P N I B A J H X M C R O Q L F G W T V Y K U S Z 

Total/ 
triats 

8 8 4 0 1 1 5 4 1 5 7 2 2 1 4 6 1 1 2 6 2 0 2 2 0 

Total/ 
rebutjats 

0 0 3 1 6 3 0 3 8 0 0 1 2 3 1 0 9 6 8 0 2 10 2 0 4 

SS 8 8 1 -1 -5 -2 5 1 -7 5 7 1 0 -2 3 6 -8 -5 -6 6 0 -10 0 2 -4 

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

13/300= 0.04 

 

 

Estatus sociomètric general (SS) i Índex de cohesió vinculats al test sociomètric final. El nivell d’afectivitat.  

 E P N I B A J H X M C R O Q L F G W T V Y K U S Z 

Total/ 
triats 

12 11 6 3 1 1 3 3 0 3 5 2 1 3 4 6 0 1 1 4 1 0 1 3 0 

Total/ 
rebutjats 

0 0 3 0 8 4 0 1 5 0 0 0 5 2 0 1 9 7 8 0 1 10 3 1 4 

SS 12 11 3 3 -7 -3 3 2 -5 3 5 2 -4 1 4 5 -9 -6 -7 4 0 -10 -2 2 -4 

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

11/300= 0.04 

 

Taula 10: L’estatus sociomètric i l’Índex de cohesió final segons el nivell de productivitat 

 

Taula 11: L’estatus sociomètric i l’Índex de cohesió final segons el nivell d’afectivitat 
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En primer lloc, si focalitzem l’atenció en els resultats obtinguts en el nivell de 

productivitat, és a dir, en el treball en equip, cal dir que s’han detectat algunes 

divergències: 

 Pel que fa a les eleccions, cal dir que en el test sociomètric inicial, els 

alumnes més escollits són el P (nen) amb 9 vots, la V (nena) amb 8 tries 

i el H (nen) amb 7 vots. En un segon pla, detectem alguns alumnes amb 

una puntuació similar que oscil·la entre 5 i 6, com són l’E (nen), el J 

(nen), la C (nena) i S (nena) amb 5 vots i la M (nena) i el F (nen) amb 5 

votacions. Al mateix temps, cal esmentar que aquest col·lectiu coincideix 

amb una puntuació total de rebutjos mínima, des de 0 a 2 tries màximes.   

Paral·lelament, i si observem els resultats obtinguts en el test 

sociomètric final, podem dir que l’E (nen) i el P (nen) han obtingut la 

màxima puntuació, 8 votacions, mentre que en alguns alumnes s’ha 

detectat una davallada, com és el cas del H (nen) que ha passat de 7 

punts a l’inici a tenir-ne 4 al final, la S (nena) que ha passat de 5 a 2 tries 

i la V (nena) que al final de la recerca ha obtingut dos punts menys.  

 

 Pel que fa als rebutjos, l’alumne K (nen) ha obtingut la puntuació més 

alta en ambdós tests sociomètrics. Concretament ha presentat 12 punts 

a l’inici i 10 al final, així com tampoc ha obtingut cap elecció positiva per 

part dels seus companys. Val a dir que s’han detectat altres puntuacions 

certament elevades, com és el cas de la T (nena) amb 8 vots, seguida 

del B (nen) i el W (nen) amb 8 tries. Finalment, es detecten posicions 

intermèdies, és a dir, amb uns 5 o 6 vots, com en els alumnes X (nena), 

O (nen) i G (nen).   

Respecte al test sociomètric final, cal dir que s’han detectat diferències, 

com per exemple en l’infant O (nen) que tenia 5 punts a l’inici i ha 

finalitzat amb un total de 2 vots, mentre que d’altres alumnes com la X 

(nena) i el G (nen) han obtingut 3 punts més en finalitzar la recerca. En 

canvi, els alumnes B (nen) i W (nen) han obtingut 2 punts menys 

respecte a l’inici de la investigació, mentre que d’altres, com són la T ha 

obtingut una puntuació molt similar amb una diferència de només 1 vot.  

 



69 
 

En segon lloc, pel que fa als resultats reflectits segons el nivell d’afectivitat, és a 

dir, els vincles d’estima que els alumnes manifesten entre ells, podem dir el 

següent:  

 Si ens centrem en les eleccions, cal dir que els alumnes més escollits 

a l’inici de la recerca han estat el P (nen) amb 11 tries, l’E (nen) amb 8 

punts i la C (nena) amb 7 vots. Pel que fa a la resta del grup-classe 

hem detectat puntuacions que oscil·len entre els 0 i els 3 vots. Ens 

referim per exemple, als alumnes X (nena), O (nen) i W (nen) amb 0 

vots, així com als alumnes B (nen), Q (nen), G (nen), T (nena) i K (nen) 

amb 1 vot cadascú.   

De manera similar, i un cop conclosa la investigació, l’E (nen) ha estat 

el més escollit, amb un total de 12 punts, recordant a més, que no ha 

estat rebutjat en cap cas. En segon lloc trobem l’infant P (nen) amb 

una puntuació similar, 11 punts, el qual tampoc ha estat rebutjat pel 

seu grup d’iguals. Així mateix, els alumnes N (nena) i F (nen) han 

obtingut 6 punts, mentre que el C (nena) li han minvat 2 punts respecte 

de l’inici. Val a dir que la resta d’alumnes han obtingut una puntuació 

similar, que oscil·la des de 0 punts a 4, malgrat que en aquest cas les 

puntuacions mínimes són més presents. De fet, detectem alumnes 

amb 0 vots, com en el cas de X (nena), de G (nen), de K (nen) i de Z 

(nen) o amb 1 punt, com són B (nen), A (nen), O (nen), W (nen), T 

(nena), Y (nena) i U (nen).  

 

 Pel que fa als rebutjos, i tenint en compte el test sociomètric inicial, els 

alumnes amb una puntuació més alta són el G (nen) i el W (nen) amb 

9 punts, la T (nena) i el K (nen) amb 7 vots i finalment el B (nen) i el A 

(nen) amb 6 tries. És important destacar que aquests infants 

coincideixen amb els que han obtingut menys eleccions positives. De 

fet, alguns d’ells, com el A (nen) i el W (nen) no han estat escollits 

positivament per cap company.  

Si tenim en compte el test sociomètric final, podem dir que el K (nen) 

ha obtingut una puntuació superior amb un total de 10 vots, seguit del 

G (nen) amb 9 punts, i el B (nen) i la T (nena) amb 8 tries. Finalment, 
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cal esmentar que els alumnes escollits de manera positiva 

coincideixen en els que han obtingut cap o pocs rebuigs, com és el cas 

de E (nen), P (nen), I (nena), J (nen), M (nena), C (nena), R (nena), L 

(nena) i V (nena), tots ells amb 0 vots negatius.    

 

 En darrer terme, cal especificar que es manifesten diferents relacions 

recíproques, siguin positives com negatives, algunes de les quals 

reflectim a continuació: 

 
Inici. Nivell 

productivitat 

Final. Nivell 

productivitat 

Inici. Nivell 

afectivitat 

Final. Nivell 

afectivitat 

Parelles positives 

E-J; N-V;     

L-V; P-H;        

I-C; V-Z;        

P-F; O-Z; 

H-Y; M-S;        

Y-V 

E-P; E-J;        

E-F; M-C;        

P-M; P-F;        

V-Y; N-R; 

Q-F; A-O;       

L-T; L-V;         

X-R 

E-P; M-C;        

M-S; P-J;        

P-F; C-S;        

N-R; R-Y; 

K-U; Q-F;         

H-L; G-Z 

E-P; E-J;        

M-C; M-S;        

P-F; C-L;        

V-Y; N-R; 

Q-F; L-V;         

J-F 

Parelles negatives 

B-W; X-O;        

W-T; W-K 

B-X; B-W;        

X-Y; G-T;        

G-K; W-K 

N-A; A-K;        

X-G; F-G;        

W-K; T-Y;        

T-Z 

B-X; B-W;        

O-T; G-K;        

W-K; U-S 

Taula 12: Relacions recíproques detectades en el grup classe 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultats dels qüestionaris 
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Gràfic 1: Preferències/Interessos que mostra l’alumnat en el qüestionari inicial 

 

Gràfic 2: Preferències/Interessos que mostra l’alumnat en el qüestionari final 
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En primer lloc, i si tenim en compte la categoria Preferències/ Interessos que 

mostra l’alumnat, detectem un augment en relació a la seva predisposició per al 

treball en equip, ja que en el qüestionari final s’han comptabilitzat més vots en 

els nivells superiors, és a dir, a les equivalències de “Bastant” i “Molt”; 

respectivament s’han obtingut 4 i 6 punts més. Paral·lelament, podem dir que 

l’interès pel treball individual ha mostrat una clara baixa, especialment en 

l’equivalència de “Bastant”, la qual, tot i ésser la més present en el qüestionari 

inicial, denota una baixa de 5 alumnes en la valoració final, alguns dels quals 

s’han posicionat en valors inferiors, ja que les màximes puntuacions s’obtenen 

en les equivalències de “Gens” amb 11 vots i “Poc” amb 10 tries. A la vegada, i 

focalitzant de nou l’atenció en el treball en equip, cal dir que els alumnes 

mostren una major predisposició a treballar amb companys/es de classe, motiu 

pel qual no necessàriament valoren que el treball cooperatiu es realitzi amb les 

amistats pròpies. Observem si no una diferència de 3 alumnes en l’equivalència 

de “Molt” en el qüestionari final respecte a la valoració prèvia a la recerca. 

Realment, cal dir que la majoria de vots finals s’han obtingut en les valoracions 

de “Poc” i “Bastant” com a respostes a la qüestió “Prefereixo treballar en equip 

amb els meus amics”.  

 

Gràfic 3: Opinions centrades en algunes de les condicions de l’aprenentatge 

cooperatiu en el qüestionari inicial 
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Gràfic 4: Opinions centrades en algunes de les condicions de l’aprenentatge 

cooperatiu en el qüestionari final 

En segon lloc, si fem esment a la categoria Condicions de l’aprenentatge 

cooperatiu, cal dir que els alumnes mostren una major convicció de la 

necessitat d’establir una participació equitativa, arribar a acords compartits i 

ajudar-se mútuament entre els diferents components del grup, ja que les 

equivalències de “Molt” en aquestes tres subcategories són superiors en el 

qüestionari final. Concretament i en el cas de la “Participació equitativa”, cal dir 

que les tries en els dos qüestionaris es detecten exclusivament en els valors de 

“Bastant” i “Molt”, malgrat que la màxima puntuació s’obté en el valor superior, 

on s’han detectat 20 eleccions a l’inici i 23 al final. De manera similar, en la 

subcategoria vinculada a la necessitat d’establir “Acords compartits”, veiem que 

les puntuacions per excel·lència se situen en els valors de “Bastant” i “Molt”, 

malgrat que en els dos qüestionaris el valor més escollit és “Molt” amb 19 i 20 

votacions respectivament. Val a dir però, que en el primer qüestionari s’han 

comptabilitzat 2 tries en l’equivalència de “Poc”, valor que no és escollit per 

l’alumnat al final de la recerca. En canvi, si tenim en compte l’”Ajuda mútua” en 

els dos qüestionaris, cal dir que s’ha detectat una diferència a la baixa d’un 

alumne en l’equivalència de “Molt” i un augment amb escreix de valors inferiors, 

com és el cas de “Poc”, ja que s’han comptabilitzat un total de 5 alumnes més 

al final de la recerca. Si ens centrem en el “Respecte a les opinions dels altres”, 
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cal dir que la màxima puntuació queda reflectida en l’equivalència “Molt”, en la 

qual s’han detectat 16 votacions al principi i 19 al final, seguida de “Bastant”, en 

què s’han comptat 8 votacions en el qüestionari inicial i 5 eleccions en la 

valoració final. La darrera diferència percebuda en aquesta subcategoria se 

situa en què a l’inici es reflecteix una tria en l’equivalència de “Poc”, mentre que 

al final es detecta una elecció a “Gens”. Finalment, si tenim en compte el 

“Compromís personal”, mentre que en el qüestionari inicial la màxima puntuació 

s’obté a “Bastant” amb 9 vots, en el qüestionari final es percep a “Molt” amb un 

total de 13 eleccions. Val a dir que en ambdós casos el mínim nombre de tries 

es percep a “Gens” amb 3 i 2 votacions, així com els valors “Poc” i “Bastant” 

també presenten totals variables en els dos qüestionaris. Mentre que a l’inici 

l’equivalència de “Poc” amb un total de 7 vots queda equiparada amb les 6 

eleccions al valor de “Molt”, en el qüestionari final s’obtenen 7 vots tant en la 

resposta “Poc” com la de “Bastant”.  

 

 

Gràfic 5: Opinions centrades en algunes de les implicacions de l’aprenentatge 

cooperatiu en el qüestionari inicial 
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Gràfic 6: Opinions centrades en algunes de les implicacions de l’aprenentatge 

cooperatiu en el qüestionari final 

En tercer lloc, si tenim en compte la categoria Implicacions de l’aprenentatge 

cooperatiu i basant-nos en la subcategoria “Major coneixement dels 

companys/es”, la majoria d’alumnes constaten, tant a l’inici com al final de la 

recerca i amb la resposta “Molt”, que l’aprenentatge cooperatiu permet conèixer 

millor els companys del grup. Tant és així que s’han detectat 12 eleccions 

d’aquest valor al qüestionari inicial i 18 tries a la valoració final. Per tant, cal dir 

que es percep una diferència més significativa al final de la investigació, ja que 

entre “Molt” i “Bastant”, la segona resposta més escollida, hi ha 13 punts de 

diferència. En canvi, en el cas del qüestionari inicial, aquesta diferència és 

minoritària, ja que només s’han obtingut 4 punts menys entre les dues 

equivalències més escollides. A la vegada, cal dir que “Gens” i “Poc” mostren 

un mínim d’eleccions; mentre que a l’inici se’n detecten 4 a “Poc”, al final hi ha 

1 vot a “Gens” i 1 elecció a “Poc”. De manera similar i si fem esment a la 

subcategoria “Més aprenentatges”, cal dir que l’equivalència de “Molt” ha estat 

la més escollida en els dos qüestionaris, amb un total de 14 i 15 tries, seguida 

de “Bastant”, la qual ha obtingut 8 i 7 eleccions. Per tant, cal dir que tant a l’inici 

com al final de la recerca, les respostes de “Gens” i “Poc” han estat 

minoritàries, ja que tan sols s’han obtingut 3 i 2 tries a l’equivalència de “Poc”. 

Finalment, pel que respecta a la subcategoria “Utilitat pel futur”, cal dir que de 
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nou la màxima puntuació s’obté en la resposta a “Molt” amb un total de 16 tries 

a l’inici i 18 al final, seguida de “Bastant” en la que es perceben 9 i 6 eleccions. 

Tant és així que la diferència més significativa es percep en el qüestionari final, 

en el qual s’obté 1 vot en l’equivalència de “Gens”, mentre que a l’inici, les dues 

equivalències inferiors no han estat escollides per l’alumnat.   

 

Gràfic 7: Opinions centrades en algunes de les dificultats de l’aprenentatge 

cooperatiu en el qüestionari inicial 

Gràfic 8: Opinions centrades en algunes de les dificultats de l’aprenentatge 

cooperatiu en el qüestionari final 
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En quart lloc, si partim de la categoria Dificultats de l’aprenentatge cooperatiu, i 

focalitzant l’atenció en la subcategoria “Treball amb companys/es menys 

coneguts”, veiem que, segons l’opinió de l’alumnat, aquesta esdevé una 

dificultat significativa de l’aprenentatge cooperatiu, ja que la màxima puntuació 

s’obté en les equivalències de “Bastant” i “Molt”, especialment al qüestionari 

final. En aquest cas, s’han comptabilitzat 12 eleccions a “Bastant” i 8 tries a 

“Molt”, mentre que a l’inci de la recerca l’equivalència més escollida ha estat 

“Poc” amb un total de 9 votacions, mentre que al final hi ha reflectides en 

aquesta mateixa equivalència només 2 votacions. Al seu torn i en el cas del 

qüestionari inicial, es detecta que les respostes de “Bastant” i “Molt” són 

pràcticament equiparables, ja que han obtingut 6 i 7 votacions respectivament. 

Finalment, en els dos qüestionaris s’ha obtingut una puntuació de 3 votacions 

en l’equivalència de “Gens” en la pregunta mencionada anteriorment. Si ens 

centrem en la subcategoria “Aparició de conflictes”, veiem una important 

diferència entre ambdós qüestionaris; concretament observem en l’equivalència 

de “Molt” que mostra un total de 6 eleccions a l’inici i 0 al final, fet que denota 

una disminució en el fet de percebre els conflictes com una dificultat de 

l’aprenentatge cooperatiu. Per la seva banda, les respostes de “Gens”, “Poc” i 

“Bastant” mostren uns resultats similars. A “Gens” s’han obtingut 6 i 8 

votacions, a “Poc” 5 i 8 eleccions i a “Bastant” 8 i 9 tries.    

 

Gràfic 9: Opinions centrades en el grau de satisfacció en contextos d’aprenentatge 

cooperatiu en el qüestionari inicial 
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Gràfic 10: Opinions centrades en el grau de satisfacció en contextos 

d’aprenentatge cooperatiu en el qüestionari final 

En cinquè i darrer lloc, i si tenim en compte la categoria Grau de satisfacció de 

l’alumnat, veiem que prevalen, tant a l’inici com al final de la recerca, les 

emocions positives, a diferència de les emocions negatives que en tots els 

casos són escollides únicament per un alumne. Si ens centrem en el 

qüestionari inicial, veiem que les respostes més presents entre els alumnes són 

Ajudat/da”, “Competent”, “Molt bé” i “Bé”. De fet, en el cas de la resposta 

“Competent”, els alumnes puntualitzen que se senten capaços d’aprendre més 

coneixements i de millorar en termes d’aptituds i/o habilitats, aspecte que molts 

d’ells vinculen a la necessitat de rebre i oferir ajuda. Pel que fa al qüestionari 

final veiem que les respostes més habituals són “Bé”, “Molt bé” i 

“Responsable”, tot i que alguns d’ells valoren la necessitat de què tots els 

components del grup participin en la consecució de tasques. Cal però, fer 

esment a algunes de les respostes negatives que han sorgit al llarg de la 

recerca, i que malgrat que siguin escollides per un mínim d’alumnes en cada 

resposta, són significatives algunes de les emocions negatives sorgides entre 

ells. Destaquem doncs, alumnes que, en el qüestionari inicial, manifesten que 

se senten introvertits, ignorats, enfadats o que qualifiquen de “Regular” el seu 

nivell de benestar en les situacions d’aprenentatge cooperatiu. O alumnes que, 

en el qüestionari final, confessen avorrir-se o manifestar un nivell de “Regular” i 

“Malament” en les propostes cooperatives presentades.    

6 
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1 1 2 
3 

1 
1 
1 

4 
1 1 1 

Grau de satisfacció de l'alumnat 

Molt bé Bé Regular Malament 

Ajudat/da Competent Content/a Segur/a 

Afortunat/da Responsable Avorrit/da Divertit/da 

Acompanyat/da 
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 Resultats de les graelles d’autoavaluació 

Presentem a continuació el progrés realitzat pels diferents equips respecte a 

cada sessió i tenint en compte cada qüestió plantejada a la graella 

d’autoavaluació:  

 

Gràfic 11: Dades obtingues de l’Equip 1 

 

 
Gràfic 12: Dades obtingudes de l’Equip 2 
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Gràfic 13: Dades obtingudes de l’Equip 3 

 

 
Gràfic 14: Dades obtingudes de l’Equip 4 
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Gràfic 15: Dades obtingudes de l’Equip 5 

 

 

 
Gràfic 16: Dades obtingudes de l’Equip 6 

 

Les diferents dades obtingudes reflecteixen que no es percep un progrés lineal 

i ascendent en tots els grups ni en totes les sessions. És a dir, la pràctica i ús 

repetit de determinades estructures no garanteix que es produeixin progressos 

significatius en tots els àmbits. Vegem si no els resultats que s’exposen a 

continuació:  
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En primer lloc, i focalitzant l’atenció en la categoria “Utilitat de l’estructura”, 

considerem rellevant mostrar les diferents estructures realitzades segons el 

nombre de sessió que li correspon i segons la utilitat amb què han estat 

emprades: 

Relació entre l’estructura escollida, el nombre de la sessió i la finalitat 

amb què ha estat utilitzada 

Sessió 0 Lectura compartida 
Preparació d’una exposició grupal centrada 

en les fàbriques tèxtils 

Sessió 1 El foli giratori 
Repàs de problemes de matemàtiques previ 

a l’examen 

Sessió 2 1-2-4 
Resoldre una qüestió centrada en una 

lectura que forma part d’una unitat de català 

Sessió 3 Joc de paraules 
Repàs de la unitat “L’Edat Moderna” com a 

preparació per a l’examen 

Sessió 4 Parada de 3 minuts 
Repàs de la unitat “L’Edat Moderna” com a 

preparació per a l’examen 

Sessió 5 Llapis al mig 
Repàs de problemes de matemàtiques previ 

a l’examen 

Sessió 6 El sac de dubtes 
Repàs de problemes de matemàtiques previ 

a l’examen 

Taula 13: Relació entre l’estructura escollida, el nombre de la sessió i la finalitat 

amb què ha estat utilitzada 

Així doncs, si tenim en compte els gràfics de barres anteriors, podem dir que no 

s’estableixen diferències significatives en les valoracions centrades en la utilitat 

que els diferents grups atorguen a les estructures cooperatives emprades. Cal 

però, evidenciar el cas de l’Equip 2 en què la valoració positiva de l’estructura 

Llapis al mig esdevé superior en comparació a les estructures restants, així 

com en el cas de l’Equip 3, el qual percep la Parada de 3 minuts com 

l’estructura amb una puntuació inferior respecte a la mitjana de les valoracions 

restants. De manera similar, detectem que l’Equip 6 valora amb una puntuació 

per sota de la resta l’estructura El foli giratori, la qual només en el cas de 

l’Equip 3 obté una puntuació marcadament positiva. 
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En segon lloc, pel que fa a la categoria “Participació equitativa i implicació”, 

detectem algunes similituds entre els diferents grups, com ara que en la Sessió 

2 és on els alumnes consideren que han pogut participar de manera equitativa i 

sentir-se implicats en la tasca a resoldre. Paral·lelament, les Sessions 3 i 5 

també han estat valorades de manera positiva per la majoria dels equips, a 

excepció dels Equips 1 i 2 respectivament. En canvi, la Sessió 0 ha estat 

majoritàriament la menys valorada positivament; concretament en els Equips 1, 

2, 5 i 6 és la sessió en què es reflecteix una puntuació més baixa.  

En tercer lloc, si ens centrem en la categoria “Opinions i acords compartits” 

podem dir que es perceben resultats molt variables entre els diferents grups, ja 

que mentre que en els Equips 1 i 5 mostren puntuacions majoritàriament 

ascendents respecte al nombre de la sessió, la resta d’Equips, com és el cas 

del 3, el 4 i el 6 algunes de les sessions més valorades són les inicials, mentre 

que a les finals és on es detecta una menor puntuació. Cal destacar també el 

cas de l’Equip 2, el qual mostra un augment ascendent de valoracions positives 

al principi, malgrat que en les darreres sessions s’hi detecta una diferència 

descendent quant a valoracions positives.  

En quart lloc, pel que fa a la categoria “Responsabilitat individual”, podem dir 

que no s’aprecien diferències significatives entre els diferents Equips, ja que 

mentre que els Equips 2 i 4 mostren una valoració més positiva en les sessions 

centrals, especialment de la 2 a la 5, l’Equip 5 mostra una major satisfacció en 

les sessions centrals i finals, concretament de la 3 a la 6. Paral·lelament, hem 

copsat que l’Equip 1 ha mostrat una major valoració en les sessions inicials i 

finals, és a dir, en la 0, 1, 4, 5 i 6. S’aprecien però casos en els quals la 

valoració positiva esdevé generalitzada en totes les sessions, com és el cas de 

l’Equip 3, el qual només ha puntuat amb un valor inferior la sessió 4. 

Contràriament, però, veiem que l’Equip 6 només ha valorat positivament les 

sessions 2 i 6.   

En cinquè lloc, pel que respecta a la categoria “Compliment de rols” detectem 

que els Equips 1 i 2 mostren una major puntuació en les sessions finals, 

malgrat que en la sessió 2, tot i ser inicial, també l’han valorat de manera 

marcadament positiva pel que fa al compliment dels diferents rols. Pel que fa a 
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l’Equip 3 veiem que la puntuació més gran s’obté en les sessions inicials, és a 

dir, en les sessions 0, 1, 2 i 3, a diferència de l’Equip 4 que valora de manera 

satisfactòria les sessions 3 i 5. Per últim, cal esmentar que els Equips 5 i 6 

puntuen positivament gairebé totes les sessions, excepte la 0 i la 4 

respectivament.    

En sisè i darrer lloc, dins la categoria “Resolució autònoma de conflictes” 

podem observar un progrés descendent, especialment en el cas de l’Equip 4, ja 

que es denota una major capacitat de resoldre els conflictes de manera 

autònoma en les 5 primeres sessions, mentre que en les dues darreres hi ha un 

important canvi descendent. Cal afegir que en el cas de l’Equip 2 les 

valoracions més baixes es vinculen a les sessions 1, 5 i 6 o a les sessions 1, 4 i 

5 en el cas de l’Equip 3. No obstant això, si ens centrem en la resta dels Equips 

veiem que es detecta un progrés ascendent en la capacitat dels alumnes de 

resoldre de manera autònoma els conflictes, ja que les puntuacions més 

elevades s’obtenen en les darreres sessions, concretament en els Equips 1 i 5. 

Val a dir que en l’Equip 6 no s’aprecien diferències importants, ja que la 

puntuació és la mateixa en totes les sessions.  

 

 

Finalment, mostrem en les graelles següents els aspectes positius i les 

possibles millores que, segons els diferents equips, han detectat en cadascuna 

de les sessions:  
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Aspectes positius 

 Sessió 0 Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5 Sessió 6 

Equip 1 

Escolta activa 

Ajuda mútua 
Posar en comú 

els punts de vista 
 
- 

Ajuda mútua Ajuda mútua 

Ajuda mútua 

Respectar 
torn de 
paraula 

Participació 

Equip 2 Escolta activa Ajuda mútua Respectar l’equip 

Ajuda mútua 

Escolta activa Respectar l’equip Concentració Respectar 
l’equip 

Equip 3 
Respectar 

l’equip 

Respectar les 
diferents 
opinions 

Treballar en equip Ajuda mútua Ajuda mútua Realitzar la tasca Ajuda mútua 

Equip 4 
Realitzar la 

tasca 
- Planificació prèvia 

Repassar per 
l’examen 

Posar en comú 
els dubtes 

Posar en comú els 
punts de vista 

Ajuda mútua 

Equip 5 -  
Menor nombre 
de conflictes 

Escolta activa 
Respectar 

torn de 
paraula 

Respectar torn 
de paraula 

Aportar les pròpies 
opinions 

Escolta activa 

Respectar torn 
de paraula 

Equip 6 Escolta activa Ajuda mútua 
Aportar les 

pròpies opinions 
Ajuda mútua Escolta activa Escolta activa - 

Aspectes a millorar 

Equip 1 
Evitar 

conflictes 

Respectar torn de 
paraula Respectar les 

diferents opinions 
Molts 

Major 
concentració 

Escolta activa 
Respectar torn de 

paraula 

Respectar els 
ritmes individuals 

Respectar les 
diferents opinions 

Major 
concentració 

Equip 2 
Aportar més 

opinions 
Major 

concentració 
Escolta activa 

Major 
concentració 

Major 
organització 

Major 
concentració 

Respectar l’equip 

Equip 3 
Respectar torn 

de paraula 
Respectar torn de 

paraula 
Major concentració - - 

Major 
concentració 

Major 
concentració 

Equip 4 Llegir més alt 
Major 

concentració 

Escolta activa 
Presència de 

tots els 
membres de 

l’equip 

Presència de 
tots els 

membres de 
l’equip 

Respectar torn de 
paraula 

Respectar l’equip 

Respectar l’equip 

Equip 5 

Participar 
equitativament 

Evitar els 
conflictes 

Major concentració Escolta activa 
Respectar les 

diferents 
opinions 

Gestionar el to de 
veu 

- Escolta activa 

Major 
responsabilitat 

Equip 6 
Major 

concentració 
Major 

concentració 
- Escolta activa 

Major 
concentració 

Major 
concentració 

- 

Taula 14: Relació entre l’equip, el nombre de sessió i els aspectes positius i/o de millora detectats 
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Gràfic 17: Els aspectes positius que els diferents membres han detectat envers el 

seu treball en equip i la seva presència total segons els percentatges 

Per una banda, si tenim en compte els aspectes positius, veiem que la majoria 

es vinculen a algunes de les competències necessàries i indispensables que 

requereix el treball en equip. Així, per exemple, l’ajuda mútua, representada per 

un 26.09% de les respostes totals obtingudes, esdevé una de les principals 

potencialitats que es detecta en la majoria dels equips, a excepció de l’Equip 5, 

així com l’escolta activa que, representada en un 17.39%, es reflecteix en tots 

els equips excepte l’Equip 4. Cal especificar també que s’han registrat 

respostes centrades en el respecte en tots els seus vessants; respecte cap al 

company i/o a cap a l’equip en un 8.70%, respecte per a la diversitat d’opinions 

i punts de vista en un 2.17% o respecte dels torns de paraula amb un 

percentatge de 8.70%. En un segon terme també detectem habituals respostes 

centrades en la necessitat de compartir opinions i punts de vista i establir 

acords compartits, consensuant així les idees a portar a terme, aspecte que es 

percep en un 10.87% del total de respostes obtingudes. Detectem també una 

minoria de percentatges, concretament un 2.17%, que evidencien millores en 

termes de resolució de conflictes, major participació equitativa i concentració 

per part de tots els membres de l’equip, millor capacitat de planificar les 
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tasques i major domini de treball en equip. Cal també esmentar que un 8.70% 

del total esdevenen respostes en blanc, la meitat de les quals van sorgir com a 

resultat de conflictes previs en les situacions d’aprenentatge cooperatiu. 

Finalment, destaquem que un 6.52% vinculen les millores d’equip en termes de 

contingut, és a dir, a la capacitat de realitzar correctament la tasca proposada 

en detriment de les millores en termes de cooperació.       

 

Gràfic 18: Els aspectes a millorar que els diferents membres han detectat envers el 

seu treball en equip i la seva presència total segons els percentatges 

Per altra banda, si ens centrem en els aspectes a millorar, veiem que una de 

les respostes clarament més presents, en un 29.17%, és la necessitat de 

presentar una major concentració envers la tasca que cal realitzar. De fet, 

veiem que la major part de les respostes obtingudes, no tenen a veure tant amb 

les competències necessàries per saber treballar en equip, sinó que es basen 

més aviat en habilitats o continguts transdisciplinars i/o en altres factors, com 

poden ser el fet de llegir amb un to de veu més elevat, representat per un 

2.08% o la importància de què siguin presents tots els components de l’equip, 
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fet que es representa en un 4.17% del total. Detectem de nou el respecte com 

un factor essencial, ja que un 10.42% representa la necessitat de respectar els 

torns de paraula; un 6.25% reflecteix el respecte de les diferents opinions i 

punts de vista i un 8.33% té a veure amb la necessitat de respectar l’equip i/o 

els diferents ritmes individuals dels companys/es. De nou, l’escolta activa 

esdevé un aspecte a millorar que és present en la majoria dels grups, 

concretament apareix en un 12.50% del total de les respostes obtingudes, 

malgrat que en cada Equip és registrat una sola vegada, motiu pel qual esdevé 

un aspecte millorable resolt en tots els casos. Detectem també la necessitat 

d’evitar els conflictes, aspecte que queda representat per un 4.17%, 

especialment en algunes de les sessions inicials per part d’equips concrets. A 

més, i tot i que amb menor presència, concretament un 2.08%, s’han registrat 

respostes que tenen a veure amb competències com l’organització; la 

necessitat d’aportar les pròpies opinions i punts de vista; la gestió del to de veu; 

la participació equitativa i la responsabilitat. Finalment, cal tenir en compte que 

un 10.42% de les respostes han quedat en blanc, així com que un 2.08% 

puntualitza que com a grup presenta molts aspectes a millorar, malgrat que en 

cap cas han estat especificats. 

 Resultats de les graelles per a la revisió de rols i les millores d’equip 

 

 

 

Coordinador 

 

Equip 1 

Funcions: Gestionar i controlar l’equip.  

Potencialitats: Dirigir-se a l’equip. 

Dificultats: Gestionar l’equip.  

Equip 2 

Funcions: Encarregar-se de què l’equip funcioni correctament. 

Potencialitats: Dirigir-se a l’equip.   

Dificultats: Causar interès i vetllar per l’escolta activa per part de 
tot el grup.  

Equip 3 

Funcions: No complia el seu rol.  

Potencialitats: -   

Dificultats: -  
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Equip 4 

Funcions: Porta veu i gestionar l’equip. 

Potencialitats: Coordinar l’equip.  

Dificultats: Garantir l’atenció per part de tot l’equip.  

Equip 5 

Funcions: Garantir que tot l’equip compleixi els seus rols.  

Potencialitats: Respectar el torn de paraula dels companys. 

Dificultats: Escoltar les opinions de tot l’equip.  

Equip 6 

Funcions: Garantir el bon funcionament de l’equip i un 
desenvolupament correcte de l’activitat.  

Potencialitats: Vetllar per tal que l’activitat es realitzi 
correctament.   

Dificultats: -  

 

 

 

Moderador 

 

Equip 1 

Funcions: Gestionar el to de veu de tot l’equip.   

Potencialitats: Dirigir-se a l’equip.  

Dificultats: Controlar el to de veu en algunes ocasions.   

Equip 2 

Funcions: Vetllar per tal que els companys exposin els punts de 
vista, etc. vinculats al tema proposat.  

Potencialitats: Gestionar el to de veu. 

Dificultats: Gestionar el to de veu en companys que no mostren 
una escolta activa.  

Equip 3 

Funcions: Gestionar el to de veu de tot l’equip.   

Potencialitats: Gestionar el to de veu de tot l’equip.   

Dificultats: Parla excessiva per part de la moderadora.   

Equip 4 

Funcions: Ajudar i controlar el to de veu.  

Potencialitats: Ajudar els companys. 

Dificultats: Explicar activitats que el moderador no entén.   

Equip 5 
Funcions: Moderar el to de veu. 

Potencialitats: Aconseguir un to de veu adequat per treballar. 
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Dificultats: Incidir en què alguns companys controlin el to de veu. 

Equip 6 

Funcions: Gestionar el to de veu de tot l’equip.   

Potencialitats: Assegurar un to de veu òptim pel treball.    

Dificultats: -  

 

 

 

Secretari 

 

Equip 1 

Funcions: Escriure correctament.  

Potencialitats: Redactar de manera clara i precisa.    

Dificultats: -  

Equip 2 

Funcions: Escriure correctament i vetllar per tal que els 
companys exposin els punts de vista, etc. vinculats al tema 
proposat.   

Potencialitats: - 

Dificultats: - 

Equip 3 

Funcions: Redactar de manera clara i precisa.  

Potencialitats: Concentrar-se envers la tasca proposada.   

Dificultats: Escriure amb una lletra clara i entenedora.  

Equip 4 

Funcions: Escriure correctament.  

Potencialitats: Entendre el text escrit.    

Dificultats: Absència d’alguns components de l’equip.  

Equip 5 

Funcions: Escriure correctament.  

Potencialitats: Prendre nota de les opinions, aportacions de tots 
els companys.  

Dificultats: Escoltar totes les aportacions de manera simultània i 
anotar-les totes.  

Equip 6 

Funcions: Escriure les diferents aportacions, etc. que formen part 
del treball.  

Potencialitats: Escriure de manera ordenada.   

Dificultats: - 
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Encarregat 
del material 

 

Equip 1 

Funcions: Cercar el material necessari i animar a realitzar la 
tasca proposada.   

Potencialitats: Cercar el material.   

Dificultats: Animar l’equip a realitzar la tasca corresponent.  

Equip 2 

Funcions: Cercar el material necessari.  

Potencialitats: Treballar.  

Dificultats: -  

Equip 3 

Funcions: Cercar el material necessari per a l’equip.  

Potencialitats: Intentar ser el millor.  

Dificultats: Parlar en excés amb els encarregats de material.  

Equip 4 

Funcions: Cercar el material necessari per a l’equip.  

Potencialitats: Portar el material indispensable.   

Dificultats: -  

Equip 5 

Funcions: Cercar el material necessari per a l’equip. 

Potencialitats: Agafar el material amb cura.  

Dificultats: -  

Equip 6 

Funcions: Portar el material necessari per a l’equip.  

Potencialitats: Cercar els portàtils.   

Dificultats: -  

Ajudant 

 

Equip 3 

Funcions: Ajudar a qui ho necessita. 

Potencialitats: Explicar de manera entenedora per tal que els 
companys entenguin la tasca plantejada.  

Dificultats: Explicar activitats que l’ajudant no entén.   

Taula 15: Quadre resum de les funcions, potencialitats i dificultats que els diferents 

membres han mostrat en l’execució i compliment dels rols corresponents 
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El quadre resum anterior ens mostra les funcions, les potencialitats i les 

dificultats amb què els components de cada equip s’han trobat respecte a la 

posada en pràctica i compliment dels rols.  

En primer lloc, els rols de coordinador i moderador esdevenen més complexes 

en tant que mostren més funcions a realitzar, a la vegada que disposen 

d’ajudants sempre que el nombre de components sigui superior a quatre, fet 

que només és possible en l’Equip 3. Tant és així que en aquest equip la funció 

de l’ajudant es basa principalment a oferir un reforç a aquells alumnes que no 

entenen l’activitat o el procediment a seguir, motiu pel qual considerem, esdevé 

un suport potencialment significatiu pel coordinador.  

En segon lloc, cal valorar la similitud en les funcions que desenvolupen els 

coordinadors i moderadors de cadascun dels equips, malgrat que en l’Equip 4 

el coordinador esdevé també el portaveu del grup i el moderador de vegades 

adopta el rol d’ajudant. Així mateix, els diferents equips entenen com a gestió 

correcta de l’equip, la necessitat de garantir uns paràmetres determinats: 

garantir uns bons resultats en la tasca plantejada, assegurar el compliment dels 

rols per part de tots els components i dirigir-se a l’equip de manera que respecti 

els diferents torns de paraula. Basant-nos en les dificultats detectem la 

reticència d’alguns companys/es en el moment de respectar els consells i/o 

suggeriments que planteja el coordinador, aspecte que també és present en el 

rol de moderador, especialment quan es tracta de controlar el to de veu de 

determinats companys o companyes. Cal també fer èmfasi en l’Equip 2, el qual 

defensa com a funció necessària del moderador el fet de garantir al màxim la 

participació de tots els membres de l’equip en el moment d’intercanviar 

opinions, punts de vista, etc.  

En tercer lloc, podem observar que és en els rols de secretari i encarregat de 

material on es detecten menys dificultats en la seva execució, a la vegada que 

les funcions i potencialitats esdevenen molt similars en tots els grups. Pel que 

fa al secretari detectem doncs com a funció principal el fet de redactar de 

manera correcta el contingut que forma part del treball, malgrat que l’Equip 2 

especifica també com a funció pròpia d’aquest rol el fet de vetllar per tal que tot 

l’equip exposi les seves opinions. Centrant-nos en les potencialitats, els 
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resultats ens denoten diferències segons l’equip; mentre que en alguns casos 

es detecta la correcció de la grafia com a aspecte positiu, en d’altres valoren 

l’ordre i claredat en el procés de redacció. En canvi, com a dificultats 

destacables detectem la manca d’oferir una grafia entenedora i el fet d’escoltar 

i plasmar per escrit totes i cadascuna de les opinions que els companys 

mostren envers el tema proposat. Pel que respecta a l’encarregat de material, 

podem copsar com tots els equips coincideixen en la funció que es 

desenvolupa mitjançant aquest rol, malgrat que es detecten diferències quant a 

potencialitats. Mentre que la majoria coincideixen en el fet que els encarregats 

de material cerquen i es responsabilitzen envers el material necessari, l’Equip 2 

valora la concentració com a potencialitat principal de l’encarregat de material i 

l’Equip 3 en valora les capacitats de rapidesa quan es tracta de cercar material. 

Si ens centrem en les dificultats, veiem que únicament se’n mostren dues; per 

una banda, el fet d’incentivar el treball i implicació de tots els companys en el 

cas de l’Equip 1 i una excessiva comunicació amb els encarregats de material 

en l’Equip 3.  

 

Observem a continuació les millores que els diferents equips han consolidat al 

final del procés, així com els aspectes a millorar que han presenciat per a 

situacions futures d’aprenentatge cooperatiu:  

LES MILLORES D’EQUIP I LA REVISIÓ D’ASPECTES DE MILLORA 

Equip 1 Aspectes positius: acords compartits; ajuda mútua. 

Equip 2 
Aspectes positius: treball en equip; amistat. 

Aspectes de millora: resolució de conflictes; escolta activa. 

Equip 3 Aspectes positius: concentració. 

Equip 4 Aspectes positius: coneixement mutu. 

Equip 5 Aspectes positius: amistat; treball en equip. 

Equip 6 Aspectes positius: concentració; escolta activa. 

Taula 16: Taula final centrada en la valoració de les millores de cada equip i els 

possibles aspectes de millora 
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Tal com podem detectar en la taula anterior, són molt presents com a aspectes 

positius els valors i capacitats socials vinculades al treball en equip, com ara 

l’amistat, l’ajuda, el coneixement mutus o l’escolta activa. L’Equip 5, a més, 

justifica que sap treballar millor en equip perquè mostra una major escolta 

activa i tots els components de l’equip aporten les seves opinions, així com 

l’Equip 3 considera que està més concentrat perquè un dels components de 

l’equip es mostra més implicat en el treball i, com a resultat, distreu menys els 

seus companys.    

Observem doncs que els aspectes positius, és a dir, aquelles situacions que els 

alumnes consideren haver assolit i millorat al llarg de les sessions 

d’aprenentatge cooperatiu prevalen respecte als aspectes de millora, ja que 

només l’Equip 2 valora com a aspectes millorables el fet de resoldre de manera 

autònoma i constructiva els conflictes i desenvolupar una major capacitat 

d’escolta activa.    
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 Resultats dels grups de discussió10 

A continuació ens endinsem en les diferents opinions que els alumnes han 

mostrat prèviament i posteriorment a les propostes d’aprenentatge cooperatiu, 

les quals es presenten diferenciades per les següents categories: 

1. El treball en equip i la seva utilitat: 

Es recullen les diferents aportacions que els alumnes mostren envers la 

utilitat del treball en equip i amb quins elements vinculen aquesta 

funcionalitat; sigui en l’àmbit personal, col·lectiu, emocional o funcional. 

2. Les actuacions que garanteixen un major benestar col·lectiu en el 

treball en equip: 

Es presenten les diferents actuacions que els alumnes tenen en compte per 

tal de garantir que tots els components de l’equip se sentin indispensables i 

conseqüentment, que s’impliquin activament en la resolució d’una tasca 

proposada i així garantir resultats satisfactoris a nivell col·lectiu.  

3. L’amistat en els contextos d’aprenentatge cooperatiu: 

S’exposen les opinions i valoracions que els alumnes mostren envers les 

potencialitats i dificultats que pot comportar realitzar treballs en equip amb 

amistats, en detriment al treball amb companys/es que no necessàriament 

formin part del cercle d’amics i amigues.  

4. Les actuacions que garanteixen una major proximitat entre 

companys/es que se senten exclosos i les opinions que mostren 

envers aquestes situacions: 

Es presenten les diferents actuacions que els alumnes defensen per tal 

d’assegurar que tots els components de l’equip, independentment de si són 

considerats com a amistats, se sentin com a element clau i indispensable de 

l’equip i que, per tant, la manca de proximitat i/o de sintonia entre ells no 

esdevingui una barrera per a la resolució satisfactòria dels reptes plantejats.  

                                                           
10

 Consulteu l’Annex 2B de la pàgina 128 per veure la transcripció dels grups de discussió 
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5. El grau de satisfacció i/o de benestar en els contextos de treball en 

equip: 

Es recullen algunes experiències i/o situacions que els alumnes exposen i 

que permeten indagar en el grau de satisfacció i de benestar que mostren 

en situacions de treball cooperatiu, valorant a més les raons per les quals 

alguns alumnes se senten exclosos d’aquest context de treball.  

6. El treball en equip: les potencialitats i les dificultats: 

Es recopilen aquells aspectes i/o vivències vinculades al treball en equip 

que els alumnes mantindran pel seu futur, sigui en l’àmbit personal com 

acadèmic.   

7. Canvis d’opinions i/o de creences respecte al que suposa per 

l’alumnat treballar en equip: 

Es mostren algunes opinions i/o vivències dels alumnes que justifiquen un 

possible canvi de percepció respecte què suposa treballar en equip i amb 

quins elements justifiquen aquestes visions determinades.   

8. Les estructures cooperatives i la seva utilitat: 

Es recull un fragment, l’eix conversacional del qual és Llapis al mig, i en el 

que es detecten aspectes positius i de millora d’aquesta estructura 

cooperativa emprada en el transcurs de la recerca.  

9. La distribució de rols i la seva utilitat: 

Es recopila el balanç final que fa l’alumnat de la presència de rols per al 

desenvolupament de les propostes de treball i es valoren alguns aspectes 

positius i de millora d’algunes funcions concretes.  

 

Seguidament doncs, se citen i s'analitzen les diferents respostes que han 

proporcionat els alumnes participants en la recerca. Cal esmentar que per tal 

de poder copsar possibles canvis quant a opinions i creences dels alumnes al 
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llarg del procés, s’exposaran els resultats de manera diferenciada, és a dir, 

primer es mostraran les opinions reflectides en el grup de discussió inicial i, 

finalment, les aportacions que configuren el grup de discussió final.  

1. El treball en equip i la seva utilitat: 

Al llarg del grup de discussió inicial es va detectar que els alumnes percebien 

diferents utilitats del treball en equip, vinculades a l’àmbit social, acadèmic com 

personal i emocional: 

“Doncs per entendre’ns millor i per conèixer-nos. Que puguem conèixer també com 

és l’altra gent.” 

“Perquè ens prepara pel futur.” 

“Ens ajuda a ser més feliços.” 

“Que si hi ha gent que no sap una cosa que potser algú del seu grup que ho sàpiga 

i així es poden ajudar.” 

“Aconseguir un treball més correcte.” 

 

Paral·lelament, en el grup de discussió final, a més d’aparèixer de nou la 

necessitat d’oferir i rebre ajuda, sorgeixen noves idees com el fet d’ésser més 

competent:  

“Sí, que et poden ajudar. Cada vegada saps més coses i...”.  

No obstant això, i tal com podem observar en el fragment següent, pels 

alumnes, el treball en equip no sempre és garantia de millors actituds i/o d’una 

major predisposició envers el treball, sinó que atribueixen aquestes situacions 

al caràcter innat de la persona:  

 

 

 

 

 

 

“Sí, el “B” i l’“A”. No accepten les crítiques i davant un problema fan com si 

res.” 

“I davant aquestes situacions creieu que treballar en equip no ajuda?” 

“És que hi ha persones que no canvien.” 

 
“I creieu que això es pot arreglar amb el treball en equip?”  

“Amb l’”W” no.”  
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2. Les actuacions que garanteixen un major benestar col·lectiu en 

el treball en equip: 

Inicialment, es va detectar la necessitat d’intercanviar opinions, punts de vista i 

experiències com una actuació indispensable per tal de dotar l’equip de major 

confiança entre els seus components:  

“Deixar que cadascú digui la seva opinió.” 

“Poder parlar també d’altres coses perquè estem més a prop.” 

En el grup de discussió final es van detectar noves idees, com és la 

importància de la concentració i el fet que tots els membres mostrin una 

responsabilitat individual i col·lectiva, així com que hi hagi una absència de 

conflictes i/o d’un to de veu elevat. A la vegada, cal esmentar el respecte i 

l’amistat com a possibles condicionants del benestar col·lectiu:   

 

 

 

 

 

 

3. L’amistat en els contextos d’aprenentatge cooperatiu: 

En el transcurs del grup de discussió inicial va sorgir el concepte d’amistat com 

un aspecte marcadament necessari per treballar en equip de manera 

satisfactòria:  

“Potser no ve de gust estar amb algú perquè potser s’han barallat i potser no s’han 

conegut i per això no volen treballar junts.” 

 

 

 

“Vosaltres, què valoreu del treball en equip?”  

“L’amistat, els companys treballadors i concentració.”  

“No barallar-nos.”  

“No cridar...” 

“Que no es barallin.” 

“Que no es facin els xulos que a vegades hi ha gent que van molt de sobrats, 

que insulten a la gent i van dient coses.”  
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Realment, el concepte d’amistat va estar també molt present en el grup de 

discussió final, malgrat que en aquest cas alguns alumnes van detectar 

possibles obstacles, com són una distracció més elevada i una disminució de 

l’esforç per part de l’equip:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Les actuacions que garanteixen una major proximitat entre 

companys/es que se senten exclosos i les opinions que mostren 

envers aquestes situacions: 

Els alumnes van exposar el respecte, el coneixement mutu i l’empatia com 

algunes de les actuacions necessàries per a ajudar a formar part de l’equip a 

aquells alumnes que se senten exclosos del seu grup d’iguals:   

“A conèixer-nos millor, explicar-li coses meves i ell que m’expliqui coses seves”. 

“Respectar-lo...” 

“Pensar en ell.” 

“Conèixer-lo millor.”  

A la vegada, pels alumnes no és d’estranyar que hi hagi companys/es que se 

sentin exclosos, malgrat que tal com hem comentat anteriorment, atribueixen 

aquesta situació a causes centrades en la personalitat d’aquests alumnes: 

 

 

“Així, preferiu treballar amb amics o amb companys i companyes que no us 

aveniu tant?” 

“Amics treballadors.”  

“Perquè els coneixes.”  

“Jo crec que de tot, perquè a vegades amb amics et pots desconcentrar molt.”  

“Hi ha algú que pensi que no, que és millor amb amics?”  

“És que jo depèn. Tens més confiança.”  

“Tampoc està malament xerrar amb gent que tampoc és que tinguis molta 

amistat.” “Jo crec que està bé, perquè si t’assentes amb amics, no sé, per 

molt que t’hi entenguis et pot desconcentrar i no esforçar-te tant.” 

 

“Pot ser que hi hagi gent que no se senti bé.” 

“Sí, hi ha gent que va a la seva bola com el “F””.  

“Jo, quan el tenia amb el meu grup, ell sempre acabava i anava tan confiat 

que no sé...”  
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D’altres però, consideren que el context social esdevé un fort condicionant que 

explicaria el motiu pel qual els individus desenvolupen unes conductes o 

actuacions determinades: 

 

 

 

 

 

En qualsevol cas però, els nens i nenes proposen una sèrie d’actuacions 

encaminades a millorar la cohesió i el sentiment de pertinença a l’equip 

d’aquests alumnes:  

“Tractar-los bé, explicar-los més coses.” 

“Tranquil·litzar-los.” 

“Que si no saben una cosa que ho diguin.”  

“Si hi ha gent que té altres idees, doncs intentar respectar totes les opinions.”    

“Jo li diria si vol venir al meu grup, perquè potser se sentiria més bé.”  

 

Val a dir que els alumnes han vivenciat situacions d’exclusió entre companys, 

especialment quan es tracta de formar equips, experiències que reconeixen 

com a poc satisfactòries:  

 

 
“El que he vist és que a vegades a l’hora de triar grups algú es queda sol. I li 

dius: Vols venir?” 

“Clar és que sap greu que algú es quedi sol.”  

 

“Llavors creieu que una persona que està sola és perquè s’ho ha buscat?” 

“Sí.”  

“L’”W” sempre va fent grups, mai va a buscar. No va a la gent i li diu “Puc anar 

amb tu?”. Ell mai busca i demana...” 

“S’infiltra sense demanar. Veu un grup, agafa la taula i s’hi posa. També li 

preguntes per exemple “Que vols vindre?” i llavors et diu “No espera que si no 

ell es queda sol.””  

 

“A la gent si fa algu és per algu que els han fet. La gent no fa les coses perquè 

si.”  

“Jo crec que les persones que si fan algu dolent, en comptes de contestar 

amb una cosa dolenta, dir-ho d’una manera educada a veure què.” 

“Però si tu li dius d’una manera educada, si us plau no facis això que si no 

surten problemes.” 
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Tot i així, reconeixen que per tal de formar un equip i escollir els diferents 

components existeixen unes condicions indispensables per al bon 

funcionament de l’equip: 

 

 

 

 

5. El grau de satisfacció i/o de benestar en els contextos de treball 

en equip: 

Els alumnes valoren l’estabilitat dels grups de treball com una condició 

indispensable per garantir un major grau de satisfacció i benestar, així com van 

atribuir a la inexistència de l’ajuda mútua o a la manca de llibertat d’expressió 

com a factors que propicien un menor grau de satisfacció en els contextos de 

cooperació:  

“Doncs perquè potser no l’apoien tant i no pot dir la seva opinió.” 

“Jo perquè no hi estic acostumat. Estic més acostumat amb l’altre grup, amb el 

meu grup. Amb aquest fa poc que hem començat i no em sento gaire còmode.”  

“Quan tens un grup que estàs molt bé però després et canvien i trobes a faltar el 

grup.” 

“Amb el grup que estic ara no em sento tan bé com el que tenia abans i no ens 

posem gaire d’acord.”  

En el grup de discussió final els alumnes confessen que el treball en equip ha 

comportat que se sentissin més ajudats, tot i que els conflictes també són 

ocasionalment presents: 

“Ajudat.” 

“Sí. Tot i que a vegades... hi ha baralles.” 

6. El treball en equip: les potencialitats i les dificultats: 

Els alumnes reconeixen el valor social que comporta treballar en equip, malgrat 

que sovint també l’atribueixen a un excés de nervis quan hi ha una manca de 

confiança amb la resta dels membres de l’equip: 

“Tothom l’acolliria? Encara que per exemple...”   

“Sí.” 

“Home si és molt mala persona, xerra tot el dia i no treballa potser no.”  
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“Aprendre a escoltar les opinions i aprendre a treballar en grup.” 

“L’amistat.” 

“Nervis, segons amb qui treballem. Jo dic nervis perquè potser no ens agrada o no 

ens sentim bé treballar amb alguna persona.” 

 

En el grup de discussió final sorgeixen a més les principals dificultats amb què 

s’han trobat al llarg del procés:   

“Sí, que no ens posem d’acord.” 

“També que fan el que volen.” 

7. Canvis d’opinions i/o de creences respecte al que suposa per 

l’alumnat treballar en equip: 

En el grup de discussió final els alumnes debaten entorn les seves opinions 

prèvies i posteriors a la implementació de propostes de treball cooperatiu i 

asseguren que hi ha hagut canvis en les seves percepcions: 

“Jo pensava que era pitjor perquè no ho sé... seria més avorrit, hi hauria moltes 

baralles.” 

“A mi quan em van dir que hauria de treballar amb l’ ”W” doncs em vaig quedar 

com espantada i ara en canvi som més amics.” 

A la vegada, detecten millores i/o actuacions que afavoreixen de manera 

positiva en els diferents equips:  

“Perquè cada cop ens barallem més. Ai, vull dir menys.”  

“A mi em va passar que amb un grup es feia el que les altres volien, però ho vam 

parlar i ho vam resoldre.” 

8. Les estructures cooperatives i la seva utilitat: 

Al llarg del grup de discussió final els alumnes valoren la utilitat i eficàcia de 

Llapis al mig, el qual ha esdevingut una estructura cooperativa emprada al llarg 

de la recerca i n’extreuen les següents conclusions:  
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9.  La distribució de rols i la seva utilitat: 

Per acabar, en el grup de discussió final va sorgir el debat de la utilitat que 

comporta treballar a partir de la distribució de rols, a partir del qual es va 

detectar que algunes funcions són de més utilitat que d’altres:  

 

 

 

 

 

 Resultats de les entrevistes11 

Seguidament procedim a mostrar les opinions, punts de vista i expectatives que 

la mestra del grup-classe ha expressat al llarg de la investigació, tant a l’inici 

com al final; aspectes que es presenten de manera diferenciada per les 

categories següents: 

1. Cohesió de grup i propostes de millora: 

Es recull la valoració de la mestra respecte al grau de cohesió del seu grup 

classe i el balanç que en fa al llarg del curs, especialment pel que fa a la 

presència i resolució de conflictes. Tant és així que partint d’aquest context 

es presenten alguns elements, condicions i/o situacions que justifiquen les 

                                                           
11

 Consulteu l’Annex 3B de la pàgina 142 per veure la transcripció de les entrevistes 

“I llavors, per exemple, treballar amb rols us ha ajudat?” 

“Sí.” 

“Ah, bueno...” 

“És que hi ha rols com l’ajudant que no fa gairebé res.” 

“I en canvi, els altres rols creieu que funcionen?” 

“Sobretot el moderador que s’encarrega de la veu.” 

 

“Us ajudava Llapis al mig a posar-vos d’acord?” 

“Bueno...”  

“No gaire?”   

“Era més divertit.” 

“Però ajudar-vos, creieu que no us ajudava a posar-vos d’acord?” 

“Bueno, depèn. Depèn dels amics.” 

“És una mica un lio la veritat. Ara el llapis aquí, ara allà.”  

“I hi ha gent que comença a fer tonteries.” 
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seves opinions, i les corresponents pràctiques educatives portades a terme. 

Finalment, es mostren possibles propostes de millora en termes de cohesió 

de grup.  

2. Implementació de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula: potencialitats i 

dificultats detectades: 

Es presenta la valoració que la mestra realitza de les sessions 

d’aprenentatge cooperatiu, fent especial èmfasi a les potencialitats i 

dificultats detectades en l’àmbit social, actitudinal i d’assoliment de 

continguts. A la vegada, es tenen en compte les aportacions centrades en el 

grau de sensibilització i funcionalitat del treball en equip per part dels 

alumnes i la importància de l’autoavaluació com a element clau de 

l’aprenentatge cooperatiu.    

3. L’aprenentatge cooperatiu com a context de millora per a la cohesió 

de grup:   

Es mostren les expectatives de la mestra respecte als resultats en la 

cohesió de grup, especialment els centrats en el vessant social, que 

s’esperen assolir mitjançant la implementació de dinàmiques i estructures 

cooperatives. A la vegada, es mostren possibles metodologies o pràctiques 

educatives que poden incidir de manera positiva en el fet d’establir un clima 

d’aula positiu i incidir de manera satisfactòria en la cohesió de grup.   

4. Cohesió de grup i aprenentatge cooperatiu: 

Es recull la valoració que realitza la mestra respecte al grau d’incidència de 

l’aprenentatge cooperatiu en els possibles canvis en la cohesió de grup de 

l’aula un cop finalitzat el procés de recerca.  

5. L’aprenentatge cooperatiu i els resultats obtinguts: 

Es mostra el balanç que realitza la mestra en relació a la implementació de 

dinàmiques i estructures cooperatives i es presta especial atenció al vessant 

social i d’assoliment de continguts.  
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6. L’aprenentatge cooperatiu com a context per a pautes d’actuació 

futures: 

Es recullen alguns consells i/o pautes d’actuació que, de manera 

complementària a les sessions de treball amb estructures cooperatives, 

haurien pogut ésser implementades a l’aula.  

 

Procedim doncs, a citar i analitzar les diferents respostes vinculades a les 

categories anteriors, que la mestra ha proporcionat en les dues entrevistes 

realitzades per tal de conèixer la realitat vista des d’un dels subjectes 

participants i implicats en la recerca.    

1. Cohesió de grup i propostes de millora: 

La mestra justifica que el grau de cohesió de grup que hi ha entre els seus 

alumnes esdevé com a resultat de compartir una mateixa aula durant la major 

part de la seva escolarització, malgrat que hi ha aspectes vinculats a la 

personalitat, com són les aficions o habilitats que desconeixen del seu grup 

d’iguals: 

“Els alumnes del grup classe es coneixen força perquè fa temps que estan junts a 

l’escola, però tot i així encara els falta una miqueta, no? Conèixer-se una miqueta 

més, perquè de vegades quan algun alumne parla sobre alguna extraescolar que 

fa o una afició, doncs l’altre li diu: “Ai, no ho sabia que a tu t’agrada la natació! A mi 

també!””. 

Tot i així, la mestra mostra un objectiu molt clar vinculat a la cohesió de grup: 

“El meu objectiu era aquest; era sobretot primer, generar un context. Que tot el 

grup classe s’interessés per ell i ajudar doncs a incloure aquest nen.” 

Cal dir que valora de manera positiva les situacions de conflicte a l’aula, ja que 

sustenta que en situacions de treball cooperatiu els alumnes interactuen en un 

període prolongat de temps, a la vegada que han de compartir opinions, punts 

de vista, arribar a acords:  
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“En canvi, doncs això, treballar en grup i fent més activitats junts com que han de 

discutir, han de posar-se d’acord, arribar a un consens, doncs sí, surten més 

conflictes però bueno també aprenen a resoldre’ls”. 

Tot i així, i davant la presència de conflictes, la mestra incideix de manera 

sistemàtica en el treball de les emocions, l’expressió oral, l’escolta activa i 

l’empatia a partir de dinàmiques, les quals evidencien potencialitats notòries per 

l’alumnat: 

“Per mi aquestes metodologies m’han resultat molt efectives. De fet, després de 

cada setmana el que hem anat fent sempre és que n’hem anat parlant una 

miqueta. Realment la dinàmica en si és la reflexió de després, no? Que el més 

interessant és el que els fa reflexionar més, autoregular-se i autoavaluar-se.” 

2. Implementació de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula: potencialitats i 

dificultats detectades: 

L’aprenentatge cooperatiu esdevé un context d’aprenentatge potencialment 

significatiu per l’alumnat, ja que s’assoleixen continguts, habilitats i valors que 

difícilment podrien assolir-se mitjançant l’ús de metodologies més 

individualistes o competitives: 

“L’aprenentatge cooperatiu els permet que desenvolupin sobretot valors i actituds, 

perquè puguin créixer a nivell personal, a nivell social i que puguin esdevenir futurs 

ciutadans compromesos amb el seu entorn més proper. I bé, treballar de manera 

cooperativa doncs és una manera que la canalla disfruta més. Que els continguts 

són una mica més lents, potser sí, però que són més profunds també i integrals.” 

Val a dir que la mestra valora la relació d’interdependència que s’estableix 

entre l’aprenentatge cooperatiu i la cohesió de grup, ja que cal que hi hagi una 

certa predisposició envers la solidaritat i l’ajuda mútua. Tot i així, i pel caràcter 

dinàmic i incert dels fets que tenen lloc dins l’aula, la mestra afirma la 

necessitat d’incidir de manera constant i continuada en la cohesió de grup:  

“La cohesió és un fet que a través de dinàmiques s’ha de treballar de manera 

constant perquè sempre sorgeixen conflictes.” 
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Concretant en el grup classe objecte d’estudi, la mestra ha pogut constatar els 

canvis que la implementació de l’aprenentatge cooperatiu ha comportat a l’aula: 

“He detectat un canvi en l’ambient d’aula, perquè hi ha hagut un clima més bo. És 

un clima d’aula més saludable, amb més companyerisme en el moment que algú té 

algun problema.” 

Tant és així que ha detectat un augment dels vincles afectius que s’han 

establert entre els alumnes, a la vegada que s’ha detectat una major 

participació en aquells alumnes que no s’atrevien a intervenir: 

“Ara es coneixen tots més i vas veient que s’amplien els cercles d’amistat.” 

“Aquells que són més tímids o que no intervenen normalment, doncs es van 

atrevint i es troben més a gust i més capaços de poder expressar els seus 

sentiments, emocions, punts de vista i abans doncs eren més tancats.” 

Observem també la presència de valors socials arrelats a l’aprenentatge 

cooperatiu com són el respecte, la solidaritat i l’ajuda mútua, els quals s’han 

vist presents en l’acollida i inclusió d’aquells alumnes exclosos: 

“La solidaritat de part dels companys ha sorgit, el respecte per les diferències 

també. Realment l’estan ajudant molt, s’ajuden entre ells.” 

Cal afegir que per la mestra els alumnes són relativament conscients de la 

representació del treball en equip com quelcom important pel seu futur, malgrat 

que aquesta visió presenta una limitació, i és que l’aprenentatge cooperatiu 

hauria de ser present en tota l’escolarització: 

“Amb un curs sí que pots veure espurnes de millora, però clar no veus la totalitat. 

Clar això s’hauria de veure més endavant, amb tota l’etapa educativa.” 

Focalitzant l’atenció en el sistema d’avaluació, la mestra defensa la importància 

de l’autoavaluació, especialment basada en la reflexió dels propis progressos, 

com un context d’aprenentatge enriquidor, malgrat que per ella l’horari escolar 

esdevé una dificultat:  
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“Tot i que no ho fem per escrit, sinó oralment. Llavors sempre, bé tampoc no 

sempre perquè tampoc ho permet a vegades l’horari que tenim.” 

3. L’aprenentatge cooperatiu com a context de millora per a la cohesió 

de grup:   

Per la mestra, i  prèviament a la recerca, les propostes d’aprenentatge 

cooperatiu tindran una incidència directa en la cohesió de grup, ja que a més 

de posar en pràctica actituds i valors socials necessaris per viure en una 

societat plural i diversa, canviaran les xarxes de relació existents: 

“Crec que la millora també es veurà en les relacions que s’estableixen a l’aula. Jo 

suposo que si ells veuen que el docent més que un instructor és un acompanyant, 

un mediador que els ajuda però que no és el que té el saber absolut, sinó que són 

ells que també s’aniran explicant les coses.” 

Però com s’adquireixen les actituds i valors socials vinculats al respecte per les 

diferències, l’empatia, la solidaritat o l’ajuda mútua? Per la mestra del grup 

aquests aprenentatges socials tenen a veure amb un vessant pràctic i 

emocional: 

“Més que ensenyar... un docent per molt que expliqui que els alumnes s’han de 

posar en la pell de l’altre, que s’han de respectar... Una cosa és dir-ho, l’altra és 

sentir-ho. Si ells ho practiquen i ho senten en el treball en equip aprendran molt 

més que si jo ho explico.” 

4. Cohesió de grup i aprenentatge cooperatiu: 

Un cop finalitzades les propostes d’aprenentatge cooperatiu, la mestra 

considera que hi ha hagut una millora significativa en la cohesió de grup, 

aspecte que ha estat causat per l’ús de determinades estructures cooperatives i 

l’ús de sistemes d’autoavaluació: 

“Han pogut autoavaluar-se ells mateixos després de fer les diferents estructures i 

ha millorat la cohesió sí.” 

A la vegada, defineix que aquesta millora en la cohesió de grup s’ha traduït 

també en una millora en els següents àmbits:  
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“A nivell d’amistat, de què es coneixen més, a nivell de què han participat molt 

més, han après més, es respecten més i es tenen més en compte.” 

5. L’aprenentatge cooperatiu i els resultats obtinguts: 

Fent esment al balanç final dels resultats obtinguts, la mestra valora el fet que 

els alumnes han posat en pràctica les diferents competències bàsiques 

necessàries per créixer i desenvolupar-se com a futurs ciutadans crítics i 

reflexius envers el seu entorn proper: 

“Han après a organitzar-se, han après les competències bàsiques, com són 

l’autonomia i la iniciativa personal. [...]. Han après a aprendre que és una altra 

competència també i que de l’altra manera els hagués costat més segur perquè 

aprendre a aprendre sol no és el mateix que aprendre a aprendre en equip i que 

t’ensenyin a aprendre i que tu puguis ensenyar perquè d’aquesta manera estàs 

interioritzant més els aprenentatges.” 

Cal valorar també la inclusió de nens que es trobaven exclosos del grup i 

l’augment de participació que ha suscitat en aquells alumnes que tal com 

sustenta la mestra eren vistos com a “invisibles”: 

 “Jo crec que ha anat molt bé i a part d’aquestes competències i d’altres més, han 

pogut participar, s’han conegut més, han inclòs nens que no estaven inclosos, sinó 

que estaven molt exclosos que eren realment rebutjats. [...]. Els invisibles, els que 

abans eren invisibles, pel motiu que sigui, doncs han sortit a la llum. Han deixat de 

ser invisibles i els altres els han conegut i això ha estat genial.” 

Caldria però haver impulsat dinàmiques vinculades a la resolució autònoma de 

conflictes i desenvolupar-les in situ, per tal de fer visibles aquestes situacions a 

l’equip i a la resta d’alumnes de l’aula: 

“Potser hauríem d’intentar repensar tot el tema de les dinàmiques; a desenvolupar 

dinàmiques de resolució de conflictes. [...]. Tenir una miqueta de guia per moments 

clau i saber “Què faig quan un alumne no vol treballar?” o “Què faig quan 

s’insulten?”.”    
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6. L’aprenentatge cooperatiu com a context per a pautes d’actuació 

futures: 

Tot i que la mestra considera que a mesura que es té un major coneixement de 

l’equip, les pautes d’actuació futures sorgeixen a partir de les necessitats 

detectades, considera que ampliar propostes vinculades a l’aprenentatge 

cooperatiu haurien estat significatives pels nens i nenes:  

“Si haguéssim disposat de dos trimestres seguits haguéssim pogut fer un bon 

Quadern d’Equip o un bon Pla d’Equip.” 
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10. Discussió 

En el següent apartat s’analitzen i es contrasten els resultats presentats 

anteriorment d’acord als objectius plantejats i als referents teòrics citats en 

apartats precedents, els quals són procedits a la triangulació de dades 

obtingudes en el transcurs de la recerca. 

En primer lloc, recordem que l’objectiu inicial era detectar si existeix una 

vertadera interrelació entre l’aplicació sistemàtica de pràctiques educatives 

cooperatives com a context de millora de la cohesió de grup i una presència 

significativament major en els alumnes de valors socials arrelats a la 

cooperació.  

Les opinions que manifesta la mestra permeten evidenciar una major cohesió 

del grup-classe, especialment pel que respecta a l’alumne G, el qual havia 

presentat conductes disruptives en cursos anteriors. Així mateix, podem dir que 

les propostes cooperatives han suscitat un major equilibri entre aquells 

alumnes que presentaven el monopoli de la participació i aquells que 

mostraven una major inhibició. 

Tant és així que si ens basem en l’objectiu inicial de la mestra, és a dir, al fet 

d’incloure l’alumne G en el grup-classe, als tests sociomètrics s’evidencia que 

aquest alumne mostrava una major exclusió en el nivell d’afectivitat, és a dir, en 

una mancança de vincles d’amistat entre el seu grup d’iguals, mentre que en el 

nivell de productivitat fou valorat amb puntuacions superiors. Tot i així, al final 

de la recerca es percep com aquest alumne ha obtingut una valoració més 

positiva dins el nivell d’afectivitat, constant així que ha millorat en certa manera 

la seva inclusió dins el grup.  

En segon lloc, val a dir que en el grup de discussió final els alumnes van 

exposar algunes situacions de conflicte sorgides en contextos de treball 

cooperatiu previs a la recerca realitzada, així com els alumnes implicats, en els 

quals l’alumne G no fou anomenat en cap cas. Així doncs, com s’expliquen els 

resultats obtinguts en els tests sociomètrics? Les converses amb l’alumnat ens 

han permès extreure que a més de les conductes disruptives, hi ha altres 
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actituds, com el fet de manifestar una extrema participació a l’aula, una 

excessiva autonomia individual i/o la no acceptació de les crítiques com a 

factors que incideixen de manera negativa en el fet d’establir vincles d’amistat. 

Per tant, i tal com ha quedat demostrat mitjançant les aportacions de diferents 

referents teòrics, es fa necessari establir normes i/o valors compartits que 

garanteixin un millor funcionament de l’equip i permetin assolir així uns resultats 

òptims i satisfactoris (Wenger, 2006).   

Davant aquestes actituds, algunes de les quals els alumnes les atribueixen a 

l’origen innat de la persona i d’altres esdevenen ocasionades per possibles 

situacions de rebuig que els companys i companyes possiblement han patit 

prèviament, manifesten que l’aprenentatge cooperatiu no esdevé una eina 

plenament eficaç i que per tant no sempre estan disposats a treballar amb 

membres que no participen, que no treballen i/o que xerren en excés. Per tant, 

si rememorem les aportacions teòriques, podem constatar com les experiències 

que els alumnes han viscut amb anterioritat modifiquen o reestructuren la 

representació que mostren envers l’aprenentatge cooperatiu (Pujolàs, 2008).    

En tercer lloc i recordant el dinamisme i la incertesa que caracteritza els fets i 

successos que tenen lloc en una aula (Doyle, 1986; citat a Pujolàs, 2008), 

queda clar que els resultats obtinguts en les situacions d’aprenentatge 

cooperatiu no esdevenen lineals ni ascendents en tots els casos. Recordem 

que un segon objectiu rellevant ha estat detectar fins a quin punt es produeix 

una disminució en la presència de conflictes quan es treballa cooperativament 

de manera sistemàtica. Val a dir que la recerca ens ha demostrat que no en 

tots els equips s’ha denotat una millora significativa pel que fa a la resolució de 

conflictes, els quals, tal com ha puntualitzat la mestra, és necessari que 

esdevinguin presents en els contextos de treball cooperatiu per tal d’involucrar 

els nens i nenes a una resolució pacífica i constructiva dels diferents 

imprevistos que sorgeixen quan hi ha una confrontació d’opinions i/o punts de 

vista. No és d’estranyar doncs que les dades obtingudes en el qüestionari final 

hagin evidenciat una menor valoració a la necessitat de respectar les opinions 

o valoracions de la resta de l’equip, ja que els alumnes vinculen aquesta 

situació com a punt de partida als conflictes i confrontacions que sorgiran 

posteriorment en l’equip. Tot i així, si ens centrem en les gràfiques del 
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qüestionari Dificultats de l’aprenentatge cooperatiu, veiem que l’aparició dels 

conflictes al final de la recerca no es percep en gran mesura com un dels 

obstacles principals que comporta treballar en equip, moment en què per la 

mestra els alumnes han desenvolupat les diferents competències bàsiques que 

comporta treballar en equip (Pujolàs, 2008), com són la solidaritat, el respecte 

per les diferències, el coneixement mutu, la iniciativa i l’autonomia personal, 

etc. 

Aquest fet permet evidenciar que implementar l’aprenentatge cooperatiu de 

manera sistemàtica en el transcurs d’un trimestre escolar no només comporta 

algunes situacions de conflicte definides com a naturals i necessàries, sinó que 

també ha ocasionat una major consciència en els alumnes en el procés de 

reflexió dels seus progressos i/o dificultats detectades en els contextos de 

treball cooperatiu. Dit amb altres paraules, podem constatar que mitjançant 

propostes d’aprenentatge cooperatiu els alumnes adopten una visió més àmplia 

i realista de les competències pròpies i dels altres.  

En tercer lloc, cal recordar que una de les qüestions plantejades a l’inici de la 

recerca era detectar com gestionen els alumnes aquestes situacions de 

conflicte en contextos de treball cooperatiu i per tant quines són les principals 

habilitats i/o competències que posen en joc. Les dades obtingudes en els 

grups de discussió i en les entrevistes ens evidencien que amb la pràctica els 

alumnes són cada vegada més capaços de resoldre els imprevistos de manera 

autònoma i constructiva a través de la paraula, ja que les graelles 

d’autoavaluació evidencien que els aspectes positius per excel·lència que els 

alumnes consideren haver assolit en el transcurs de les sessions són l’escolta 

activa, l’ajuda i el respecte mutus. 

És primordial doncs que les habilitats necessàries per treballar en equip puguin 

ser portades a la pràctica en situacions d’aprenentatge que esdevinguin reals i 

significatives pels alumnes (Riera, 2010), motiu pel qual les propostes de treball 

cooperatiu han esdevingut un context òptim per al desenvolupament de la 

convivència i la resolució de conflictes emprant el judici ètic.  

Però quins són els contextos en els quals, segons l’alumnat i la mestra, es 

propicien majors situacions de conflicte? Mentre que en el grup de discussió 
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inicial els alumnes atribueixen les situacions de confrontació en el fet de no 

conèixer suficientment els components de l’equip, a la inexistència d’uns 

objectius o fites compartides i en definitiva al fet de no sentir-se indispensables, 

al final de la recerca els alumnes fan un balanç més negatiu del que representa 

treballar amb amistats.   

Esdevé de fet una dada que també es veu reflectida en els qüestionaris 

centrats en les Preferències/ Interessos de l’alumnat, en els quals es percep 

una davallada en el fet de realitzar treballs en equip amb amistats, context que 

segons s’ha detectat en el grup de discussió final esdevé més susceptible a la 

presència de majors distraccions i menor capacitat de concentració en l’equip. 

De fet, veiem que la concentració, així com l’escolta activa i el respecte als 

torns de paraula esdevenen algunes de les habilitats que els diferents equips 

consideren que han de millorar en el transcurs de les sessions d’aprenentatge 

cooperatiu. Atribuïm doncs aquests resultats a la idea que tot extrem és 

negatiu, i és que per l’alumnat un excés de confiança i amistat pot ésser el 

condicionant de majors confrontacions i conflictes en l’equip.  

Val a dir però que el fet de sentir-se inclòs en l’equip i el fet que existeixi un 

coneixement mutu i un clima de confiança esdevenen factors indispensables 

per l’alumnat i per la mestra (Pujolàs, et al., 2011), la qual contempla aquest 

context com a idoni per aquells alumnes que es mostren o se senten exclosos 

del grup-classe i/o de l’equip de treball.     

En aquest sentit, un aspecte que cal tenir en compte és l’atenció personalitzada 

que s’ofereix en cadascun dels equips i en cadascun dels alumnes que hi 

formen part, motiu pel qual cal endegar una sèrie de propostes de joc o 

dinàmiques adaptades a les diferents realitats individuals i que puguin ser 

susceptibles a causar situacions de conflicte dins els equips. No oblidem que el 

fet d’emprar una estructura de l’activitat cooperativa permet que el docent pugui 

ajustar i adaptar el seu suport i les seves actuacions a les necessitats dels 

alumnes, motiu pel qual es pot oferir una atenció més personalitzada per cada 

alumne (Lago et al., 2015). Realment, les propostes d’aprenentatge cooperatiu 

implementades han permès poder respondre a les diferents necessitats, ritmes 

i interessos dels alumnes. Tot i així, en alguns casos, especialment mitjançant 
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l’estructura cooperativa El sac de dubtes, es va detectar que alguns grups 

mostraven una certa reticència en el moment de compartir algunes qüestions 

amb la resta dels components de l’equip, fet que ocasionava una allau de 

consultes de caràcter individual cap a la mestra.   

Queda clar doncs la importància del rol que adopta el docent davant les 

propostes d’aprenentatge cooperatiu, el qual esdevé un ferm acompanyant en 

les descobertes i aprenentatges dels seus alumnes, els quals adquireixen el 

monopoli en el procés d’ensenyament-aprenentatge.    

En quart lloc, i focalitzant l’atenció en la utilitat i percepció que els alumnes 

mostren envers l’aprenentatge cooperatiu, detectem un vessant acadèmic 

centrat en l’assoliment de continguts i aprenentatges i un vessant social, 

relacionat amb els vincles d’amistat. Així, per una banda, els alumnes valoren 

que el treball en equip esdevé un context d’aprenentatge òptim per assolir més 

i millor els continguts. L’aprenentatge cooperatiu doncs ha reforçat l’assoliment 

de la competència d’aprendre a aprendre i d’una possible nova competència 

com seria la necessitat d’aprendre a ensenyar, aprenentatge que ha quedat 

reflectit en les situacions d’ajuda mútua presents en algunes sessions de treball 

cooperatiu. A la vegada, el context de treball en equip permet conèixer amb 

més intensitat els companys i companyes de treball. Tant és així que 

l’estabilitat en els equips comporta un major i millor coneixement mutu entre els 

companys, aspecte que per la mestra es percep en un augment dels vincles 

d’amistat entre alumnes i en un major respecte mutu i participació d’aquells 

nens i nenes que no se sentien inclosos en la quotidianitat de l’aula.  

En cinquè lloc, cal esmentar que pel que fa a les opinions centrades en el 

treball amb estructures cooperatives, hem detectat que en valoren els aspectes 

lúdics per damunt de la seva funcionalitat, la qual esdevé variable en els 

diferents equips. De fet, els gràfics representats mitjançant les graelles 

d’autoavaluació permeten evidenciar que no tots els equips perceben en el 

mateix grau la utilitat de les diferents estructures emprades. Si ens basem en 

una de les estructures més utilitzades, Llapis al mig, extraiem que aquest 

esdevé un context que requereix l’establiment d’acords compartits i del qual no 

tots els companys i companyes hi participen equitativament. Davant aquest fet 
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defensem fermament la necessitat de presentar les diferents estructures 

cooperatives, així com els diferents passos o estratègies amb què caldrà 

procedir, per tal que els alumnes en comprenguin el seu significat i el seu 

transcurs i per tal que puguin adaptar la seva manera d’aprendre i d’actuar a 

les necessitats requerides en cada context. 

En darrer lloc, si fem esment a la utilitat i percepció que els alumnes mostren 

envers l’ús i compliment dels rols, val a dir que no es percep la mateixa 

funcionalitat en tots els rols. Així, per exemple, malgrat que tots són 

indispensables per tal d’autoregular a l’equip (Vilarrasa, 2014), en el grup de 

discussió hem detectat els rols de coordinador, moderador i secretari com a 

indispensables, mentre que l’encarregat de material i l’ajudant són relegats en 

un segon terme. És per aquesta raó que els rols, a més de presentar un 

caràcter rotatiu, han de respondre a les necessitats i ritmes dels alumnes que 

han de complir aquella funció (Riera, 2010). Tant és així que esdevé 

indispensable l’autoavaluació com a eina de millora de les pròpies actuacions, 

que en aquest cas es focalitza en la revisió de rols. Els resultats obtinguts ens 

han permès evidenciar que el fet de fer partícip a l’alumnat de les seves 

millores ha esdevingut un element indispensable pel seu creixement integral, ja 

que tal com ha apuntat la mestra ha ocasionat un major coneixement dels 

progressos i les dificultats i aquesta idea de compartir les pròpies fites ha tingut 

una incidència positiva en la cohesió de grup.   
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11. Conclusions 

La recerca i l’anàlisi de les dades presentades a través dels resultats obtinguts i 

de la discussió dels diferents objectius vinculats donen lloc a una sèrie de 

conclusions que mereixen ésser comentades a continuació.  

En primer lloc, la recerca realitzada ha permès evidenciar que sovint les 

representacions que els alumnes es formulen envers l’aprenentatge cooperatiu, 

poden ésser condicionades per experiències viscudes prèviament, les quals no 

sempre les qualifiquen de positives i enriquidores. A la vegada, sabem que el 

desconeixement d’una realitat concreta pot esdevenir també un fort 

condicionant, per la qual cosa esdevé primordial fer especial incidència al 

període de presentació de l’aprenentatge cooperatiu a les aules. Realment, si 

volem que els alumnes el valorin com quelcom positiu, cal que en comprenguin 

la seva funcionalitat i aprenguin a valorar-lo.  

Sortosament, la realitat estudiada ha comportat alguns canvis pel que fa a la 

percepció en els alumnes, a la vegada que la seva capacitat de reflexió i 

argumentació en els contextos d’autoavaluació s’ha vist positivament 

modificada. Caldria però valorar els motius que rauen en els alumnes en el fet 

de constatar el perquè l’aprenentatge cooperatiu no sempre esdevé eficaç quan 

hi ha alumnes que no es mostren implicats. De fet, al llarg de la recerca els 

alumnes han defensat la necessitat que tots els companys i companyes haurien 

de desenvolupar una gran predisposició envers el treball en equip, malgrat que 

alguns d’ells desenvolupen conductes disruptives, sovint relacionades al 

caràcter innat, que difícilment l’aprenentatge cooperatiu hi pot incidir. Tot i així, 

els resultats obtinguts, especialment mitjançant les entrevistes a la mestra, 

evidencien que la recerca realitzada ha permès equiparar la participació entre 

els diferents alumnes. Per una banda, es va incentivar que els alumnes que no 

s’atrevien a participar poguessin mostrar les seves pròpies opinions i, per altra 

banda, es va animar a aquells alumnes que participaven la major part del 

temps a desenvolupar altres competències com el fet de saber escoltar les 

opinions de l’equip, entre d’altres.       

En aquest sentit doncs, l’atenció individualitzada i el rol del docent esdevenen 

pilars essencials en els contextos de cooperació, en els quals la resolució dels 
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conflictes quotidians ajuden a créixer i incideixen en el desenvolupament 

integral de l’alumnat. Per tant, queda clar que l’aparició de conflictes esdevé 

necessària dins l’equip, ja que esdevé el context òptim a partir del qual els 

alumnes aprenen a resoldre els imprevistos d’una manera constructiva i 

reflexiva. Reafirmem doncs que una pràctica continuada i persistent de 

l’aprenentatge cooperatiu no comporta una davallada en la presència de 

conflictes, però sí que s’ha vist un augment dels valors i actituds necessaris per 

resoldre’ls de manera satisfactòria. Tot i així, i com tot aprenentatge, s’ha 

denotat la necessitat de posar en marxa una sèrie de dinàmiques encaminades 

a la resolució pacífica dels conflictes, per tal que els alumnes en valorin la seva 

funcionalitat per damunt dels possibles inconvenients que aquestes situacions 

puguin ocasionar en el funcionament de l’equip.    

En segon lloc, i pel que respecta a la cohesió de grup, detectem que aquesta 

esdevé una realitat variable i difosa, en la qual algunes dimensions expliquen i 

justifiquen la raó de ser d’algunes situacions d’exclusió. Ens referim per 

exemple, a la participació excessiva en el dia a dia a l’aula i/o al fet de 

desenvolupar una extrema autonomia individual com a factors condicionants 

d’aquestes situacions d’exclusió, les quals l’aprenentatge cooperatiu pretén 

resoldre a través de la seva presència notòria a l’aula. És important comentar 

també, la necessitat de conèixer els vincles afectius o de desamistat manifestos 

entre els alumnes en situacions externes a l’aula, especialment els centrats en 

aquells escenaris lúdics. La recerca desenvolupada ens ha aclarit que no 

sempre els alumnes que presenten una major puntuació negativa en els 

contextos d’aprenentatge cooperatiu, mostren una mateixa puntuació en els 

contextos lúdics, i a la inversa. Tot i així, i pel que respecta a les puntuacions 

positives, hem copsat que els alumnes més escollits per treballar en grup 

coincideixen també en ésser les amistats per excel·lència quan es tracta de 

realitzar activitats lúdiques externes a l’escola.   

En tercer lloc, hem detectat que hi ha hagut una millora progressiva pel que fa 

a l’assoliment de les competències i valors necessaris indispensables per 

treballar de manera cooperativa. És més, els alumnes han estat conscients dels 

seus progressos i millores obtingudes en els seus equips i han destacat la 

concentració com un dels aspectes a millorar en la majoria dels equips. 
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Realment, han constatat que el fet de treballar amb amistats comporta un 

menor rendiment acadèmic, tot i que una manca de confiança amb l’equip 

ocasiona una situació d’inseguretat. Tant és així que es fa palesa la necessitat 

d’incidir en l’àmbit d’intervenció A, ja que els alumnes han manifestat el temor 

de treballar en equip amb companys i companyes de l’institut que desconeixen.    

Com a tall de tancament, cal fer un balanç d’aquelles limitacions detectades en 

el transcurs del projecte, així com algunes possibles propostes d’ampliació 

vinculades a la línia de recerca plantejada.  

Cal dir que al llarg de la recerca el condicionant principal ha estat el temps, 

motiu pel qual no s’han pogut executar algunes de les dinàmiques i/o 

estructures cooperatives plantejades prèviament, com tampoc s’ha pogut 

implementar un Pla d’Equip a l’aula. Sabem que el fet d’adaptar-nos al dia a dia 

a l’aula i el fet d’actuar segons els interessos i les necessitats dels alumnes 

esdevé tant o més important que el fet de desenvolupar programacions 

perfectament estructurades en el temps. Queda palès que les propostes 

d’aprenentatge esdevenen funcionals i significatives en els nois i noies si es 

presenten de manera contextualitzada i per tant vinculada a situacions, proeses 

o interessos que els nens i nenes donen a conèixer. Ens referim doncs a una 

limitació temporal vinculada al període de realització de les pràctiques i 

execució de la recerca, la qual hauria de poder ésser contemplada en el 

transcurs d’un curs acadèmic, fet que possiblement permetria tenir una visió 

més acurada i continuada dels progressos detectats en els alumnes pel que fa 

a la implementació i posada en pràctica de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula. 

Val a dir que mentre s’analitzaven les dades obtingudes es va detectar una 

nova limitació: el fet de no identificar el nom de l’alumne en els qüestionaris no 

permetria atribuir possibles explicacions centrades en el fet de manifestar unes 

opinions i/o conductes determinades tenint en compte a més la cohesió de grup 

detectada en els tests sociomètrics.  

Finalment, i com a propostes de futures ampliacions, es valora la necessitat 

d’incidir de manera continuada en l’anàlisi de diferents estudis de cas, ja que la 

recerca realitzada, focalitzada en un únic context d’estudi, s’ha portat a terme al 

llarg d’un trimestre acadèmic.  
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Realment, seria interessant copsar com els alumnes modifiquen les seves 

percepcions, valoracions, representacions, conductes i actuacions al llarg de la 

seva escolarització, motiu pel qual la línia de recerca hauria de contemplar, 

com a tall d’exemple, l’evolució que es detecta en grups d’alumnes des de 

l’Etapa d’Educació Infantil fins al quart curs de l’Educació Secundària 

Obligatòria.  

En estudis posteriors també es podria valorar com l’aprenentatge cooperatiu 

incideix en termes de cohesió de grup en contextos educatius potencialment 

enriquidors pels alumnes, com són el treball per projectes, espais o racons i/o 

en entorns molt presents en la societat de la informació actual, com pot ser en 

el context de les TIC.   

En definitiva, es tracta de propostes que tenen com a eix vertebrador 

l’aprenentatge cooperatiu, la cohesió de grup i els possibles canvis quant a 

perspectiva que els alumnes poden manifestar mitjançant una aproximació i 

pràctica continuada envers el treball cooperatiu.  

Per concloure, i en relació al propi procés d’aprenentatge, cal dir que 

l’experiència viscuda m’ha permès aplicar l’aprenentatge cooperatiu en un 

context real i contrastar els resultats obtinguts al llarg del procés amb alguns 

referents teòrics rellevants en l’àmbit de l’educació inclusiva. Tant és així que 

considero que he pogut créixer com a mestra, ja que el plantejament i 

reestructuració d’algunes propostes d’aprenentatge cooperatiu han fet que 

desenvolupés una major visió analítica i reflexiva del procés, malgrat que la 

formació encaminada a aquesta direcció esdevindrà un possible aprenentatge 

a tenir en compte de cara al futur.  
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Annexes 

Annex 1. Model del qüestionari 

QUÈ EN SÉ JO DE TREBALLAR EN EQUIP? 

MARCA amb una X les preguntes següents. L’1 significa que NO hi estàs 

d’acord i el 4 vol dir que hi estàs MOLT d’acord. 

 1 2 3 4 

M’agrada fer treballs en equip.      

Prefereixo treballar sol que en equip.     

Prefereixo treballar en equip amb els meus amics.     

Sé que quan treballo en equip tots hem de participar.     

Quan treballo en equip cal que tots arribem a un acord.     

Treballar amb companys que no conec prou em resulta difícil.     

Quan treballo en equip puc conèixer més els meus companys i 

companyes.  

    

Crec que si treballo en equip, puc aprendre més coses que 

quan treballo sol. 

    

Quan treballem en equip ens hem d’ajudar perquè tots 

aprenguem. 

    

Quan treballo en equip haig de respectar les opinions dels 

altres companys i companyes. 

    

Em sento responsable si un company del meu grup no entén 

l’activitat. 

    

Sovint, quan treballem en equip no ens posem d’acord i ens 

barallem.  

    

Aprendre a treballar en equip em serà útil per quan sigui gran.     

Com et sents quan treballes en equip? 
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Annex 2A. Guió dels grups de discussió 

Grup de discussió inicial 

- Explicar què ha fet l’Ariadna. Per què creieu que ho ha fet? 

- Com us sentiu vosaltres? 

- Altres companys i companyes es poden sentir malament? Per què? 

- Què faríeu vosaltres per resoldre aquesta situació? 

- Com heu actuat vosaltres? 

Grup de discussió final 

- Com us sentiu després d’aquest període de treball en equip? 

- Al principi, alguns alumnes preferien no treballar en equip. Què en 

penseu? Creieu que la seva visió ha canviat? 

- Creieu que ara sabeu treballar millor en equip? En quins aspectes? Per 

què ho creieu? 

- Quines han estat les principals dificultats amb què us heu trobat? 

- Penseu que l’assignació de rols afavoreix desenvolupar un millor treball 

en equip?  

Annex 2B. Transcripció dels grups de discussió 

Transcripció grup de discussió inicial 

Adult: Ara farem una conversa que ens servirà per al treball que estem fent per 

veure què en penseu del treball en equip, com podríem millorar algun tema. 

Una mica doncs per anar fent canvis. Val? Llavors, com moltes altres vegades 

he portat la gravadora, perquè llavors ens serà molt més fàcil transcriure el que 

vosaltres dieu i poder-ho analitzar. Transcriure vol dir que redactarem 

exactament tot el que vosaltres direu. I serà anònim. Que vol dir que ningú 

sabrà qui ha dit cada cosa. La primera cosa que podem expressar és per què 

creieu que l’Ariadna ha començat a fer aprenentatge cooperatiu. Que 

aprenentatge cooperatiu hem vist que és treballar en grup i ajudar-nos entre 

nosaltres. Què diríeu?  

Alumne 1: Doncs per entendre’ns millor i per conèixer-nos. Que puguem 

conèixer també com és l’altra gent. 
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Adult: Alguna altra cosa? 

Alumne 2: Perquè ens prepara pel futur.  

Adult: Treballar en equip ens ajuda pel nostre futur.  

Alumne 3: Ens ajuda a ser més feliços 

Adult: Però tothom se sent feliç a la classe quan treballem en grup? Pensem, 

ens sentim feliços treballant en grup?  

Alumne 4: No... 

Adult: Ell ha volgut parlar i diu que no. I per què creus... Per què creieu que hi 

ha algú que no li convenç, no se sent bé treballant en grup?  

Alumne 1: Doncs perquè potser no l’apoien tant i no pot dir la seva opinió.  

Adult: Què més? Teniu alguna altra cosa a dir? Per què pugui opinar, dir la 

seva opinió, què faríeu vosaltres? Com podríeu ajudar a aquestes persones 

perquè puguin intervenir? Quines coses faríeu per canviar aquestes situacions? 

Seguiríeu treballant en grup per exemple? Què us aporta treballar en grup? 

Alumne 6: Que si hi ha gent que no sap una cosa que potser algú del seu grup 

que ho sàpiga i així es poden ajudar.  

Adult: Molt bé. Alguna cosa més?  

Alumne 1: Aconseguir un treball més correcte.  

Adult: I vosaltres, com diríeu que actueu quan treballeu en grup? Com valoreu 

les vostres intervencions? Ajudeu i feu que els vostres companys se sentin a 

gust? Què feu perquè tothom se senti a gust?  

Alumne 1: Deixar que cadascú digui la seva opinió.  

Alumne 2: Poder parlar també d’altres coses perquè estem més a prop. 

Adult: Qui més vol afegir alguna cosa?   

Alumne 7: Que potser no ve de gust estar amb algú perquè potser s’han 

barallat i potser no s’han conegut i per això no volen treballar junts. 
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Adult: I què faries per canviar aquesta situació? Se t’acut alguna idea? Algú el 

vol ajudar?  

Alumne 3: A conèixer-nos millor, explicar-li coses meves i ell que m’expliqui 

coses seves.  

Alumne 1: Respectar-lo... 

Adult: Com valoreu aquesta classe? Us sentiu bé?  

Alumne 1: Bueno... 

Alumne 3: Depèn...  

Adult: Per què creieu que us sentiu bé o malament? De què depèn?     

Alumne 2: Per què jo porto sempre en aquest cole i conec a tothom.  

Adult: I t’hi sents bé? 

Alumne 2: Sí.  

Adult: Qui més pensa que se sent bé? Algú vol afegir alguna cosa?  

Alumne 3: Jo em sento bé al contrari d’abans perquè vaig vindre fa molt temps 

aquí i abans no hi havia tanta gent a l’escola perquè pogués parlar tant i ara 

tens com més llibertat. 

Adult: I algú que no se senti tan bé a la classe, vol dir alguna cosa?  

Alumne 7: Jo perquè no hi estic acostumat. Estic més acostumat amb l’altre 

grup, amb el meu grup. Amb aquest fa poc que hem començat i no em sento 

gaire còmode. 

Adult: No et sents gaire còmode. Però i al cap d’uns dies què en penses? 

Alumne 7: Ningú sap el futur.  

Adult: Creus que la cosa pot canviar per això?  

Alumne 7: Potser. 
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Adult: A algú més li passa com al vostre company que encara no se sent tan 

còmode com en l’altre grup? I com creieu que aquesta situació pot canviar?  

Alumne 3: Amb el pas del temps. 

Adult: Amb el pas del temps. Què ens aporta el pas del temps?  

Alumne 1: Amics. 

Adult: Els amics! Què més? A què ens ajuda el temps? 

Alumne 2: Canvis. 

Alumne 1: Com més grans se suposa que serem més madurs.  

Adult: Val. I ara que ja marxareu a l’institut aviat, què creieu que us emportareu 

de treballar en grup? Què fareu servir?  

Alumne 3: Aprendre a escoltar les opinions i aprendre a treballar en grup.  

Adult: Qui més té idees? 

Alumne 2: L’amistat. 

Alumne 7: Nervis, segons amb qui treballem. Jo dic nervis perquè potser no 

ens agrada o no ens sentim bé treballar amb alguna persona. 

Adult: I què faríeu perquè no us sentiu nerviosos quan treballeu amb algun 

grup? 

Alumne 2: Pensar en ell.  

Alumne 7: Conèixer-lo millor.   

Adult: Mireu, han sortit moltes coses. Ha sortit que treballar en grup us ajuda a 

ser més feliços, per al futur dieu que el fareu servir. Us divertiu més, i apreneu 

més coses. Però també ens aporta una mica d’inseguretat. Al principi hi ha 

nervis, perquè potser amb algun grup no us coneixereu tan bé. Teniu més 

idees? 

Alumne 6: Tristesa, perquè potser hi ha gent que no ens tracta bé.  
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Alumne 2: Quan tens un grup que estàs molt bé però després et canvien i 

trobes a faltar el grup. 

Adult: I aquesta situació canviarà també amb el temps? 

Alguns alumnes: Si... 

Alumne 5: Ens haurem de conèixer més bé.  

Alumne 7: Amb el grup que estic ara no em sento tan bé com el que tenia 

abans i no ens posem gaire d’acord.  

Adult: Però treballar en grup us ajuda a conèixer-vos? Us podeu posar d’acord, 

per exemple?  

Alumne 1: D’aquí uns quants dies t’ho diré... Amb l’altre grup si perquè he 

passat molt de temps i ens coneixíem més bé. 

Adult: Val. Fins aquí, si ningú vol afegir res més?   

 

Transcripció grup de discussió final 

Adult: Val. Mireu, farem un grup de discussió que alguns de vosaltres ja vàreu 

fer el primer. Un grup de discussió és un diàleg. Nosaltres farem una conversa 

per veure què en penseu del treball en equip i com ha anat tot. Val? Llavors, 

com un sentiu ara després d’haver treballat en grup? 

Alumne 3: Ajudat. 

Alumne 1: Sí, que et poden ajudar. Cada vegada saps més coses i... 

Adult: I penseu que aquesta visió que teniu ara ha canviat del principi?  

Alguns alumnes: Sí... 

Adult: Al principi com us sentíeu?  

Alumne 2: Jo pensava que era pitjor perquè no ho sé... seria més avorrit, hi 

hauria moltes baralles. 
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Alumne 4: A mi quan em van dir que hauria de treballar amb l’ ”W” doncs em 

vaig quedar com espantada i ara en canvi som més amics.  

Adult: Creus que tens més amistat amb ell, per exemple? 

Alumne 4: Sí. Tot i que a vegades... hi ha baralles. 

Adult: A tothom li passa el mateix, teníeu una visió dels vostres companys 

diferent de la que teniu ara? 

Alumne 3: Sí. 

Alumne 2: Sí. Amb aquest grup que estem ara sí. Els nous grups sí. Hi ha gent 

que no em cau bé.   

Adult: Al principi no us agradaven tant? 

Alumne 2: No, ni ara.  

Adult: Llavors, alguns van dir que no se sentien bé treballant en equip. Què en 

penseu vosaltres?  

Alumne 1: Pot ser que hi hagi gent que no se senti bé. 

Alumne 3: Sí, hi ha gent que va a la seva bola com el “F”.  

Alumne 4: Jo, quan el tenia amb el meu grup, ell sempre acabava i anava tan 

confiat que no sé...  

Alumne 3: Acaba, i diu, “ja estic”.  

Adult: I aquests nens que no se sentien bé creieu que ara es poden sentir més 

còmodes treballant en grup?  

Alguns alumnes: Depèn... 

Adult: Què faríeu perquè se sentissin bé? 

Alumne 1: Tractar-los bé, explicar-los més coses 

Alumne 3: Tranquil·litzar-los. 
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Alumne 4: Que si no saben una cosa que ho diguin.    

Adult: Creieu que ara sabeu treballar millor en equip?  

Alguns alumnes: Sí... 

Adult: Com ho podeu argumentar? Què us fa pensar que sabeu treballar millor 

en equip? 

Alumne 3: Perquè cada cop ens barallem més. Ai, vull dir menys.  

Adult: I encara que us baralleu, com ho resoleu? 

Alumne 3: Parlant 

Alumne 4: A mi em va passar que amb un grup es feia el que les altres volien, 

però ho vam parlar i ho vam resoldre. 

Adult: Aquí han sortit algunes dificultats. Alguna més us heu trobat quan heu 

treballat en grup?  

Alumne 3: Sí, que no ens posem d’acord. 

Adult: No us poseu d’acord. 

Alumne 4: Hi ha algú que vol això, un altre una altra cosa... 

Alumne 3: També que fan el que volen. 

Alumne 1: Si hi ha gent que té altres idees, doncs intentar respectar totes les 

opinions.  

Adult: Us ajudava Llapis al mig a posar-vos d’acord? 

Alumne 5: Bueno...   

Adult: No gaire?   

Alumne 3: Era més divertit. 

Adult: Però ajudar-vos, creieu que no us ajudava a posar-vos d’acord? 
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Alumne 3: Bueno, depèn. Depèn dels amics. 

Alumne 4: És una mica un lio la veritat. Ara el llapis aquí, ara allà.  

Alumne 2: I hi ha gent que comença a fer tonteries.  

Adult: Així, preferiu treballar amb amics o amb companys i companyes que no 

us aveniu tant? 

Alumne 2: Amics.  

Alumne 3: Amics. 

Alumne 5: Amics.  

Adult: Si, per què?  

Alumne 3: Amics treballadors.  

Alumne 2: Perquè els coneixes.  

Alumne 1: Jo crec que de tot, perquè a vegades amb amics et pots 

desconcentrar molt.  

Alumne 3: Sí.  

Adult: Hi ha algú que pensi que no, que és millor amb amics?  

Alumne 2: És que jo depèn. Tens més confiança.  

Alumne 4: Jo sé que hi ha gent que no els caic bé.  

Alumne 1: Jo també, però tampoc està malament xerrar amb gent que tampoc 

és que tinguis molta amistat. Jo crec que està bé, perquè si t’assentes amb 

amics, no sé, per molt que t’hi entenguis et pot desconcentrar i no esforçar-te 

tant. 

Adult: I llavors a l’institut que hi haurà companys nous, com ho enfoqueu? 

Alumne 4: Jo el dia de la gimcana vaig conèixer un grupet de nenes, però no 

sé... Com que hi haurà de tot, doncs... 
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Adult: Aneu insegurs? 

Alguns alumnes: Sí! 

Alumne 1: A mi m’agrada conèixer gent.  

Adult: I llavors tindríeu por de treballar en equip a l’institut?  

Alumne 3: Depèn de qui.  

Adult: Vosaltres, què valoreu del treball en equip?  

Alumne 3: L’amistat, els companys treballadors i concentració.  

Alumne 4: No barallar-nos.  

Alumne 5: No cridar... 

Adult: I llavors, per exemple, treballar amb rols us ha ajudat? 

Alumne 2: Eh? 

Alumne 1: Sí.  

Adult: Treballar amb rols vol dir que hi ha un moderador, un secretari, un 

portaveu... 

Alumne 2: Ah, bueno... 

Alumne 4: És que hi ha rols com l’ajudant que no fa gairebé res.  

Adult: I en canvi, els altres rols creieu que funcionen?  

Alguns alumnes: Sí.  

Alumne 3: Sobretot el moderador que s’encarrega de la veu. 

Alguns alumnes: Sí. 

Adult: I amb quin criteri creieu que s’escullen els rols? 

Alumne 2: Depèn de la persona. 
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Alumne 4: I tria l’Ariadna, perquè si nosaltres ens hem de posar d’acord... 

Adult: I si per exemple, algú no vol parlar i li toca ser el portaveu, com ho feu? 

Alumne 1: Doncs canviant.  

Alumne 3: Et sembla bé? Opcions... 

Adult: I us heu trobat amb dificultats a nivell de rols? 

Alumne 4: No gaires, perquè escull l’Ariadna. Tu ets aquest, tu ets aquell.  

Alumne 2: Sí, millor que triï ella. 

Alumne 4: El que he vist és que a vegades a l’hora de triar grups algú es 

queda sol. I li dius: Vols venir? 

Alumne 1: Clar és que sap greu que algú es quedi sol.  

Adult: Què faríeu perquè no es quedés sol? 

Alumne 4: Jo li diria si vol venir al meu grup, perquè potser se sentiria més bé.  

Adult: Tothom l’acolliria? Encara que per exemple...   

Alguns alumnes: Sí. 

Alumne 2: Home si és molt mala persona, xerra tot el dia i no treballa potser 

no.  

Alumne 1: A la gent si fa algu és per algu que els han fet. La gent no fa les 

coses perquè sí.  

Alumne 5: Bueno depèn eh.  

Alumne 4: Hi ha de tot eh. 

Alumne 5: Sí.  

Alumne 1: Però la majoria de vegades és perquè els han fet algu.  

Alumne 2: Llavors a aquests quasi ningú els vol al grup. 
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Alumne 4: És que hi ha gent que es passa molt, eh. Sempre fan el mateix que 

tu vols. Amb la festa de final de curs jo sé que hi haurà unes activitats d’esport. 

Hi ha una nena que es fa molt la “pija”, bueno “pija” no, com xula. És com si et 

manés a tu i a mi no m’agrada.  

Alumne 1: Jo crec que les persones que si fan algu dolent, en comptes de 

contestar amb una cosa dolenta, dir-ho d’una manera educada a veure què. 

Alumne 3: Però jo crec que aquests no ho fan. 

Alumne 4: Sí.  

Alumne 1: Però si tu li dius d’una manera educada, si us plau no facis això que 

si no surten problemes. 

Alumne 5: Depèn eh. Depèn de la persona.  

Adult: Llavors creieu que una persona que està sola és perquè s’ho ha buscat? 

Alguns alumnes: Sí.  

Alumne 5: L’”W” sempre va fent grups, mai va a buscar. No va a la gent i li diu 

“Puc anar amb tu?”. Ell mai busca i demana... 

Alumne 3: S’infiltra sense demanar. Veu un grup, agafa la taula i s’hi posa. 

També li preguntes per exemple “Que vols vindre?” i llavors et diu no espera 

que si no ell es queda sol.  

Alumne 4: No és que no el vulguin, però és que... 

Adult: I creieu que això es pot arreglar amb el treball en equip?  

Alumne 2: Amb l’”W” no.  

Alumne 5: Amb l’”W” li dius una cosa bé i es posa d’una manera.  

Adult: I algú ha tingut dificultats amb aquests companys quan heu treballat en 

equip? 
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Alumne 3: Jo al principi si, però després ja no. Al principi era culpa seva, 

perquè volia cridar l’atenció.  

Adult: I què els diríeu als companys de 5è de treballar en equip? Els donaríeu 

algun consell?  

Alumne 5: Que no es barallin. 

Alumne 4: Que no es facin els xulos que a vegades hi ha gent que van molt de 

sobrats, que insulten a la gent i van dient coses.  

Alumne 2: Hi ha persones que canvien segons amb qui estan. 

Adult: Sí? Creieu que una persona canvia quan està amb els seus amics. 

Alumne 4: Sí, molt.     

Alumne 5: Depèn de qui sí, però depèn de qui no. 

Adult: Teniu diferents companys a l’aula que creieu que han canviat per 

ajuntar-se amb algun grup d’amics? 

Alumne 2: Si el “B” i l’“A”. No accepten les crítiques i davant un problema fan 

com si res. 

Adult: I davant aquestes situacions creieu que treballar en equip no ajuda? 

Alumne 3: És que hi ha persones que no canvien. 

Adult: Val, nois moltes gràcies! Us sembla si ho deixem aquí?      
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Annex 3A. Model d’entrevista a la mestra 

Entrevista inicial 

Mitjançant la realització de la següent entrevista es pretén per una banda, 

extreure informació centrada en l’estat de cohesió inicial d’un grup classe a 

partir de la visió que ens ofereix la mestra. Per altra banda, les seves 

aportacions permetran indagar en les condicions o potencialitats que 

l’aprenentatge cooperatiu pot aportar en termes de millora en aquest estudi de 

cas concret.   

Bloc 1: Cohesió de grup i propostes de millora 

1. Si haguessis de descriure el grau de cohesió de grup de la teva classe, 

què en podries dir? Creus que ha variat al llarg del curs?  

2. Amb quines dificultats t’has trobat quant a conflictes, conductes 

disruptives entre els teus actuals alumnes? 

3. Quines estratègies, recursos o metodologies fas servir per resoldre 

situacions de conflicte a l’aula? Amb quin criteri esculls aquestes 

estratègies, recursos o metodologies? Fins a quin punt et resulten 

efectives? Per què? 

4. Com creus que es podrien millorar aquestes situacions de conflicte? 

5. Quins objectius t’has plantejat assolir en termes de cohesió de grup o de 

treball en equip amb els teus alumnes de cara a finals de curs? 

Bloc 2: Implementació de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula: potencialitats 

i dificultats detectades 

6. Per què has decidit implementar l’aprenentatge cooperatiu a l’aula? 

7. Quin balanç en fas de les propostes de treball cooperatiu amb els teus 

alumnes? Quins aspectes positius o punts de millora detectes? 

Respecte al seu aprenentatge? Respecte a les seves habilitats socials i 

comunicatives? La millora d’aquestes habilitats ha suposat una millora 

de la cohesió social de l’aula? Com ho has detectat? Han sorgit menys 

conflictes o menys insults, per exemple? 
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8. Has pogut detectar situacions de solidaritat, d’ajuda mútua, de respecte 

o d’empatia entre ells en les propostes de treball en equip? 

9. Creus que són suficientment conscients de la importància del treball en 

equip en la societat actual? El valoren com un context d’aprenentatge 

més eficaç que el treball individual?    

10. Quan treballen de manera cooperativa, els animes a què avaluïn els 

seus propis progressos en l’aprenentatge? De quina manera?  

Bloc 3: L’aprenentatge cooperatiu com a context de millora per a la 

cohesió de grup   

11. Consideres que si implementem estructures cooperatives, hi haurà una 

millora en la cohesió de grup de cara a finals de curs? El treball amb 

estructures cooperatives comportarà un canvi en les relacions entre els 

alumnes, entre ells i els docents i/o amb les ajudes que els ofereixes en 

les situacions d’aprenentatge? Per què ho creus? 

12. Valores la necessitat de treballar intencionadament habilitats socials o 

comunicatives amb els teus alumnes o consideres que les poden 

adquirir de manera autònoma pel fet d’emprar diferents estructures?  

13.  A banda d’implementar les estructures cooperatives t’has plantejat 

emprar altres metodologies o recursos per a millorar el clima d’aula? 

Entrevista final 

Mitjançant la realització de la següent entrevista es pretén per una banda, 

detectar quina és l’opinió que mostra la mestra respecte a la predisposició que 

els alumnes han mostrat al llarg de les sessions de treball cooperatiu, així com 

valorar possibles canvis a nivell de cohesió de grup i de clima d’aula. Per altra 

banda, mitjançant l’entrevista, es pretenen extreure una sèrie de pautes 

d’actuació que podrien ésser aplicades com a continuïtat de la recerca.     

Bloc 1: Cohesió de grup i aprenentatge cooperatiu 

1. Un cop finalitzades les sessions de treball cooperatiu, com descriuries la 

cohesió de grup de la teva classe? Si has detectat canvis, creus que 
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poden estar relacionats amb les propostes d’aprenentatge cooperatiu 

realitzades?  

Bloc 2: L’aprenentatge cooperatiu i els resultats obtinguts 

2. Quin balanç en fas de les propostes de treball cooperatiu que hem 

implementat? Quins aspectes positius o punts de millora has detectat? 

Respecte al seu aprenentatge? Respecte a les seves habilitats socials i 

comunicatives?  

Bloc 3: L’aprenentatge cooperatiu com a context per a pautes d’actuació 

futures 

3. En el context d’aprenentatge cooperatiu, i si haguéssim disposat de més 

sessions, què creus que hauria estat interessant incorporar a l’aula? 

 

Annex 3B. Transcripció de l’entrevista 

Entrevista inicial a la mestra 

Mitjançant la realització de la següent entrevista es pretén per una banda, 

extreure informació centrada en l’estat de cohesió inicial d’un grup classe a 

partir de la visió que ens ofereix la mestra. Per altra banda, les seves 

aportacions permetran indagar en les condicions o potencialitats que 

l’aprenentatge cooperatiu pot aportar en termes de millora en aquest estudi de 

cas concret.   

Bloc 1: Cohesió de grup i propostes de millora 

1. Si haguessis de descriure el grau de cohesió de grup de la teva 

classe, què en podries dir? Creus que ha variat al llarg del curs?  

Els alumnes del grup classe es coneixen força perquè fa temps que estan junts 

a l’escola, però tot i així encara els falta una miqueta, no? Conèixer-se una 

miqueta més, perquè de vegades quan algun alumne parla sobre alguna 

extraescolar que fa o una afició, doncs l’altre li diu: “Ai, no ho sabia que a tu 
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t’agrada la natació! A mi també!”. Vull dir que sí que estan cohesionats però no 

del tot. D’un màxim de 5, potser un 2,5. 

2. Amb quines dificultats t’has trobat quant a conflictes, conductes 

disruptives entre els teus actuals alumnes? 

Conflictes? Conflictes n’han anat sortint bastants, perquè clar es coneixen més, 

estan més estones interactuant entre ells i clar sorgeixen més conflictes. 

Perquè topen amb més coses que treballant de manera individual doncs no 

sorgirien aquells conflictes. En canvi, doncs això, treballar en grup i fent més 

activitats junts com que han de discutir, han de posar-se d’acord, arribar a un 

consens, doncs sí, surten més conflictes però bueno també aprenen a 

resoldre’ls, ja que tenen moltes oportunitats per resoldre’ls. Si no sorgeixen, 

tampoc aprenen a resoldre’ls.    

3. Quines estratègies, recursos o metodologies fas servir per resoldre 

situacions de conflicte a l’aula? Amb quin criteri esculls aquestes 

estratègies, recursos o metodologies? Fins a quin punt et resulten 

efectives? Per què? 

Sobretot en moments en què treballem educació en valors o expressió oral en 

llengua tant catalana com castellana, doncs fem dinàmiques o ens posem una 

mica en situació sobretot mirant des de la cohesió, de conèixer-se més, de 

contacte també. És a dir, donar-los oportunitats de poder-se expressar i 

escoltar i sobretot d’empatitzar, no? Posar-se en la pell de l’altre i dir “Carai, 

doncs potser li he fet un mal o està molest per alguna cosa, doncs intentaré 

com que m’està explicant com se sent i no li agrada doncs a mi tampoc 

m’agradaria. Per tant, el pròxim cop potser haig de fer alguna cosa”. Doncs 

treballem molt això, les emocions, els sentiments i els valors cada setmana.  

Per mi aquestes metodologies m’han resultat molt efectives. De fet, després de 

cada setmana el que hem anat fent sempre és que n’hem anat parlant una 

miqueta. Realment la dinàmica en si és la reflexió de després, no? Que el més 

interessant és el que els fa reflexionar més, autoregular-se i autoavaluar-se. 

M’han resultat efectives per això, perquè les hem anat tractant de manera molt 

sistemàtica. Si ho haguéssim fet com un bolet o que ho treballes durant un mes 
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n’estic segura que no hagués donat un resultat tan efectiu, no? En canvi, jo 

crec que el resultat s’ha basat en això i primera que el grup classe també 

estava molt predisposat, tot i haver sortit algun conflicte. Però si es treballa de 

manera sistemàtica cada setmana i si es pot un parell de cops a la setmana, 

doncs els resultats al cap dels mesos dius “Carai, l’evolució ha estat més que 

positiva”.        

4. Quins objectius t’has plantejat assolir en termes de cohesió de grup o 

de treball en equip amb els teus alumnes de cara a finals de curs? 

Sí. Des d’un principi el meu objectiu era incloure un nen que estava exclòs el 

100%: ningú volia estar amb ell, ningú volia seure al seu costat, ningú no deia 

res, ningú  volia treballar amb ell. Era un nen que arribava a la classe i no 

parlava amb ningú fins que tornava a sortir de l’escola i devia parlar, suposo, 

amb la seva família. També venia d’una família molt desestructurada. És un 

nen doncs que... bueno. Quan jo vaig arribar doncs ja se’m va avisar no, de 

què era un nen una miqueta conflictiu, que havies d’estar alerta, molt disruptiu, 

que estava molt allunyat de l’aula. I el meu objectiu era aquest; era sobretot 

primera, generar un context. Que tot el grup classe s’interessés per ell i ajudar 

doncs a incloure aquest nen. 

Bloc 2: Implementació de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula: potencialitats 

i dificultats detectades 

5. Per què has decidit implementar l’aprenentatge cooperatiu a l’aula? 

Bé, perquè és una cosa que sempre he volgut posar a la pràctica. Sempre 

l’havia viscut des de la teoria però mai ho havia aplicat a l’aula i clar em feia 

molta il·lusió per veure si realment a la pràctica donava els resultats que a la 

teoria estaven descrits, no? Sobretot dels principals teòrics. I bueno em feia 

molta gràcia també perquè entenia doncs el que reclamava la llei educativa: 

que els nens interactuessin més, que no haguessin de treballar sols ni que no 

competissin.  

6. Quin balanç en fas de les propostes de treball cooperatiu amb els 

teus alumnes? Quins aspectes positius o punts de millora detectes? 
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Respecte al seu aprenentatge? Respecte a les seves habilitats 

socials i comunicatives? La millora d’aquestes habilitats ha suposat 

una millora de la cohesió social de l’aula? Com ho has detectat? Han 

sorgit menys conflictes o menys insults, per exemple? 

L’aprenentatge cooperatiu els permet que desenvolupin sobretot valors i 

actituds, perquè puguin créixer a nivell personal, a nivell social i que puguin 

esdevenir futurs ciutadans compromesos amb el seu entorn més proper. I bé, 

treballar de manera cooperativa doncs és una manera que la canalla disfruta 

més. Que els continguts són una mica més lents, potser sí, però que són més 

profunds també i integrals. 

Trobo que hi ha una relació entre cohesió i aprenentatge cooperatiu perquè si 

un grup classe no està prou cohesionat, no podem pretendre formar equips 

entre alumnes, ni que es coneguin entre ells, ni que es respectin, ni que 

s’ajudin. Clar hi ha d’haver una predisposició pel treball en equip. Llavors, sí, 

està molt relacionat. I fins i tot crec que està més relacionat i és més important 

aquesta relació del que ens pensem moltes vegades. Perquè a vegades 

pensem “Bueno ja està prou cohesionat i està a punt per treballar en equip”. 

Però no, la cohesió és, bueno jo almenys pel que he pogut veure durant aquest 

curs, la cohesió és un fet que a través de dinàmiques s’ha de treballar de 

manera constant perquè sempre sorgeixen conflictes. I ajudem a predisposar 

més l’alumnat a treballar en equip.  

Més que res he detectat un canvi en l’ambient d’aula, perquè hi ha hagut un 

clima més bo. És un clima d’aula més saludable, amb més companyerisme en 

el moment que algú té algun problema. És un grup molt divers; un grup de 

ritmes molt diferents, amb diferents aficions personals, diferents gustos i... 

Llavors sí, veig això, que l’ambient de la classe cada vegada millora, i sobretot 

perquè aquells que són més tímids o que no intervenen normalment, doncs es 

van atrevint i es troben més a gust i més capaços de poder expressar els seus 

sentiments, emocions, punts de vista i abans doncs eren més tancats, no? I 

això doncs ha tingut una incidència, perquè amb aquest nen que t’he dit abans 

doncs ara es coneixen tots més i vas veient que s’amplien els cercles d’amistat. 



146 
 

Que els cercles d’amistat s’ampliïn realment, doncs sí, ha millorat molt la 

cohesió.     

7. Has pogut detectar situacions de solidaritat, d’ajuda mútua, de 

respecte o d’empatia entre ells en les propostes de treball en equip? 

Sí, sobretot en l’acollida d’aquest nen, no? Perquè han pogut empatitzar més, 

s’han pogut posar en la seva pell. Tot i que ell no s’hagi volgut expressar, no 

hem aconseguit que arribi a expressar realment el que sent, però sí que se li 

veu que se sent més acollit, no? I clar, la solidaritat de part dels companys ha 

sorgit, el respecte per les diferències també. Realment l’estan ajudant molt, 

s’ajuden entre ells i moltes vegades ells mateixos diuen “Oh, ostres ens estem 

ajudant; d’aquesta manera aprenem i ens ajudem!”.    

8. Creus que són suficientment conscients de la importància del treball 

en equip en la societat actual? El valoren com un context 

d’aprenentatge més eficaç que el treball individual?    

Sí i no, perquè sí que es donen compte de què treballant en equip poden ser... 

Clar, tampoc hem treballat molt. A veure molt, jo em refereixo quan dic molt, el 

molt ideal seria treballar-lo durant tota l’escolaritat, des d’Educació Infantil fins 

que acaben el Batxillerat. Nosaltres l’estem treballant en un curs. Amb un curs 

sí que pots veure espurnes de millora, però clar no veus la totalitat. Clar això 

s’hauria de veure més endavant, amb tota l’etapa educativa i tal. Però sí que 

estan fent molta millora, comparat en com estàvem al principi sí.   

9. Quan treballen de manera cooperativa, els animes a què avaluïn els 

seus propis progressos en l’aprenentatge? De quina manera? 

Sí, tot i que no ho fem per escrit, sinó oralment. Llavors sempre, bé tampoc no 

sempre perquè tampoc ho permet a vegades l’horari que tenim, no? Perquè 

clar les sessions de treball si són de 45 minuts, entre que t’hi poses, expliques i 

fan la proposta ja és hora de marxar i a vegades no et dóna temps. I després 

també hi ha tota la dinàmica del centre; tot passa molt de pressa i a vegades no 

tens temps de fer tot el que voldries.       
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Bloc 3: L’aprenentatge cooperatiu com a context de millora per a la 

cohesió de grup   

10. Consideres que si implementem estructures cooperatives, hi haurà 

una millora en la cohesió de grup de cara a finals de curs? El treball 

amb estructures cooperatives comportarà un canvi en les relacions 

entre els alumnes, entre ells i els docents i/o amb les ajudes que els 

ofereixes en les situacions d’aprenentatge? Per què ho creus? 

Segur que sí, perquè tindran l’oportunitat de posar en pràctica tots els valors i 

totes les actituds i podrem veure si les dinàmiques de cohesió i les estructures 

ens aporten una millora global de la cohesió de grup. Sí, jo crec que sí.  

Crec que la millora també es veurà en les relacions que s’estableixen a l’aula. 

Jo suposo que si ells veuen que el docent més que un instructor és un 

acompanyant, un mediador que els ajuda però que no és el que té el saber 

absolut, sinó que són ells que també s’aniran explicant les coses. Jo crec que 

sí perquè em veuran més a mi com a docent que els ajudo a ajudar-se i que 

vaig supervisant que segueixin treballant en equip que no pas explicant jo i fent 

classes magistrals com s’ha fet de manera més tradicional.  

11. Valores la necessitat de treballar intencionadament habilitats socials 

o comunicatives amb els teus alumnes o consideres que les poden 

adquirir de manera autònoma pel fet d’emprar diferents estructures?  

Les han d’anar aprenent ells. Més que ensenyar... un docent per molt que 

expliqui que els alumnes s’han de posar en la pell de l’altre, que s’han de 

respectar... Una cosa és dir-ho, l’altra és sentir-ho. Si ells ho practiquen i ho 

senten en el treball en equip aprendran molt més que si jo ho explico. Clar, per 

molt que jo els expliqui que un nen se sentia malament perquè molts el 

rebutjaven bueno sí, a poc a poc poden anar-ho entenent. Ara, si es troben en 

situació, aprendran molt més.     

12. A banda d’implementar les estructures cooperatives t’has plantejat 

emprar altres metodologies o recursos per a millorar el clima d’aula? 
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No, de moment no. Clar, seria ideal treballar per projectes i amb grups 

cooperatius. Jo crec que això pot funcionar molt, tot i que també depèn del 

tipus d’escola. Clar no pots crear un model, sinó que l’interessant seria que fos 

un projecte d’escola.  

Entrevista final a la mestra 

Mitjançant la realització de la següent entrevista es pretén per una banda, 

detectar quina és l’opinió que mostra la mestra respecte a la predisposició que 

els alumnes han mostrat al llarg de les sessions de treball cooperatiu, així com 

valorar possibles canvis a nivell de cohesió de grup i de clima d’aula. Per altra 

banda, mitjançant l’entrevista, es pretenen extreure una sèrie de pautes 

d’actuació que podrien ésser aplicades com a continuïtat de la recerca.     

Bloc 1: Cohesió de grup i aprenentatge cooperatiu 

1. Un cop finalitzades les sessions de treball cooperatiu, com descriuries la 

cohesió de grup de la teva classe? Si has detectat canvis, creus que 

poden estar relacionats amb les propostes d’aprenentatge cooperatiu 

realitzades?  

Jo crec que la cohesió de grup ha millorat molt, sobretot després d’aplicar les 

estructures que hem anat fent, perquè hi ha hagut una valoració. Han pogut 

autoavaluar-se ells mateixos després de fer les diferents estructures i ha 

millorat la cohesió sí. Cadascú ha pogut dir la seva, cadascú dins l’equip ha vist 

que pot millorar, han pogut debatre amb el company “Què us sembla si la 

pròxima vegada fem tal cosa per funcionar més bé?”. Sí, ha millorat la cohesió; 

a nivell d’amistat, de què es coneixen més, a nivell de què han participat molt 

més, han après més, es respecten més i es tenen més en compte.          

Bloc 2: L’aprenentatge cooperatiu i els resultats obtinguts 

2. Quin balanç en fas de les propostes de treball cooperatiu que hem 

implementat? Quins aspectes positius o punts de millora has detectat? 

Respecte al seu aprenentatge? Respecte a les seves habilitats socials i 

comunicatives?  
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Han après a organitzar-se, han après les competències bàsiques, com són 

l’autonomia i la iniciativa personal. Per molt que els expliquem que han de ser 

autònoms i han de tenir iniciativa, si no ho practiquen, no poden aprendre-ho. 

Vull dir que això ho han après molt. Han après a aprendre que és una altra 

competència també i que de l’altra manera els hagués costat més segur perquè 

aprendre a aprendre sol no és el mateix que aprendre a aprendre en equip i 

que t’ensenyin a aprendre i que tu puguis ensenyar perquè d’aquesta manera 

estàs interioritzant més els aprenentatges. Jo crec que ha anat molt bé i a part 

d’aquestes competències i d’altres més, han pogut participar, s’han conegut 

més, han inclòs nens que no estaven inclosos, sinó que estaven molt exclosos 

que eren realment rebutjats. I els tímids, i els que no intervenien i els que 

passaven doncs s’han vist com “obligats” a participar i a donar-se a conèixer 

més, no? O sigui els invisibles, els que abans eren invisibles, pel motiu que 

sigui, doncs han sortit a la llum. Han deixat de ser invisibles i els altres els han 

conegut i això ha estat genial.   

Punts a millorar? Bueno potser hauríem d’intentar repensar tot el tema de les 

dinàmiques; a desenvolupar dinàmiques de resolució de conflictes. Que potser 

les he trobat a faltar. Sí que hem fet dinàmiques que haguessin de participar 

més, dinàmiques per empatitzar, dinàmiques per aprendre a ajudar-nos... Però 

dinàmiques per resoldre conflictes les he trobat a faltar, això sí. Que moments 

en què hi havia conflictes, de dir “Com ho faig?, Com ho enfronto?” havia de 

ser una cosa molt esporàdica. Doncs tenir una miqueta de guia de dinàmiques 

per resoldre conflictes hagués anat molt bé en alguns moments. Clar els nens 

treballen en equip. Si treballen sols, no es poden discutir tant que si treballen 

junts i moltes vegades doncs “Ah, va treballa, fes alguna cosa! No que jo no en 

tinc ganes.!”. Clar, s’engeguen una mica, no? Es diuen “Fes-ho tu”. Doncs 

diguem-ho i ressolem-ho amb una dinàmica. Tenir una miqueta de guia per 

moments clau i saber “Què faig quan un alumne no vol treballar?” o “Què faig 

quan s’insulten?”. 
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Bloc 3: L’aprenentatge cooperatiu com a context per a pautes d’actuació 

futures 

3. En el context d’aprenentatge cooperatiu, i si haguéssim disposat de més 

sessions, què creus que hauria estat interessant incorporar a l’aula? 

No, pautes futures no. No ho sé, tampoc m’ho he pogut plantejar. Suposo que 

si hi estàs durant més temps, ja vas veient. Acaben sortint les necessitats que 

puguin haver-hi, però amb el temps que hem fet jo ho trobo molt correcte i 

encertat. El Quadern d’Equip sí que hagués donat molt resultat si haguéssim 

tingut més temps. Si haguéssim disposat de dos trimestres seguits haguéssim 

pogut fer un bon Quadern d’Equip o un bon Pla d’Equip. Haguéssim pogut fer 

moltes més coses, però clar el temps ens ha limitat bastant. Tot i així, tot i tenir 

poc temps, tot el que hem fet ha estat molt significatiu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 4. Instruments d’autoavaluació 

La graella d’autoavaluació i la rúbrica 
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AVALUEM COM HEM TREBALLAT EN EQUIP 

Nom i cognoms dels components de l’equip: 

Quina estructura cooperativa heu treballat? 

Què havíeu de fer a l’activitat? 

  

 Gens Una mica Normal Bastant Molt 

1. Us ha servit l’estructura per treballar bé l’activitat proposada?  
 

     

2. Tots heu pogut participar en l’activitat i sentir-vos implicats?  
 

     

3. Tots heu pogut posar en comú opinions i punts de vista per arribar a acords?   
 

     

4. Tots us heu sentit responsables de fer correctament la vostra tasca? 
 

     

5. Tots heu respectat els rols que teníeu assignats?  
 

     

6. En cas que hagin sorgit conflictes, els heu sabut resoldre sols?  
 

     

 

Què creieu que heu fet especialment bé mentre heu treballat en equip? 

 

Què creieu que hauríeu de millorar de cara a una altra activitat de treball en equip? 
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 GENS UNA MICA NORMAL BASTANT MOLT 

1. Utilitat i ús de 

l’estructura 

Aquesta estructura no 

ens ha servit per 

resoldre l’activitat.  

Només de vegades 

hem fet servir 

l’estructura per 

resoldre l’activitat.    

Hem utilitzat 

l’estructura però 

també hem treballat 

sols repartint-nos la 

feina.  

Hem utilitzat 

l’estructura la major 

part del temps.   

Aquesta estructura ens 

ha servit molt per 

resoldre l’activitat. 

L’hem fet servir durant 

tota la sessió.  

2. Participació en 

l’activitat 

Hi ha companys que 

no han volgut 

participar en 

l’activitat.  

Els companys que no 

han entès l’activitat 

no han pogut 

participar.  

Hem intentat que 

tots els membres de 

l’equip poguessin 

participar la major 

part del temps. 

Tots hem participat 

per resoldre 

l’activitat. 

Tots hem resultat 

indispensables per 

resoldre l’activitat. 

3. Posada en comú 

i presa de decisions 

Hi ha hagut conflictes 

en les tasques de 

discussió. 

No hi ha hagut 

conflictes, però no 

tothom ha exposat el 

seu propi punt de 

vista.  

Tothom ha mostrat 

la seva opinió però 

no totes s’han tingut 

en compte. 

Tots hem exposat les 

opinions i hem 

respectat els punts de 

vista dels altres 

companys.  

La posada en comú ens 

ha servit per planificar, 

resoldre dubtes i 

ajudar-nos entre 

nosaltres. 

4. Compliment de 

tasques 

Ningú ha complert 

amb la seva tasca i 

tampoc s’ha 

preocupat que els 

altres companys la 

respectessin.  

Només alguns 

companys han 

respectat la seva 

tasca. 

La meitat de l’equip 

ha complert amb la 

tasca encomanada. 

L’altra meitat no ha 

fet el mateix. 

Gairebé tothom ha 

complert amb la seva 

tasca i ha ajudat als 

altres a respectar la 

seva.  

Tots hem complert 

amb la nostra tasca i a 

més hem ajudat als 

altres a complir la 

seva.  

5. Respecte i 

compliment dels 

rols (moderador, 

secretari, 

portaveu...). 

No entenem per què 

tenim càrrecs quan 

treballem en equip. 

Sabem que els càrrecs 

dins l’equip són 

importants però no 

tots els complim. 

La meitat de l’equip 

ha complert amb el 

rol que li tocava. 

L’altra meitat no ha 

fet el mateix.  

Cadascú ha respectat 

el càrrec que li 

tocava. 

 

Cadascú ha complert 

amb el seu càrrec i ha 

insistit quan algú no el 

respectava. 

6. Aparició de 

conflictes 

Durant l’activitat ens 

hem enfadat i insultat. 

Hem preferit marxar 

del grup. 

Durant l’activitat hi 

ha hagut conflictes i 

hem demanat l’ajuda 

de la mestra per 

resoldre’ls. 

Durant l’activitat hi 

ha hagut conflictes i 

encara que hem 

demanat ajuda a la 

mestra ens hem 

esforçat per 

resoldre’ls sols.  

Quan hi ha hagut 

algun conflicte hem 

intentat exposar els 

punts de vista de 

cadascú però no hem 

arribat a cap acord. 

Hi ha hagut algun 

conflicte però n’hem 

parlat i hem arribat a 

acords. 
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Graella per a la revisió de rols 

Components de l’equip:                                                                                                                                               Data: 

FEM REVISIÓ DELS ROLS 

 
Nom Quines funcions he realitzat? Què he fet especialment bé? 

Amb quines dificultats 
m’he trobat? 

Coordinador 

  
 
 
 
 

  

Moderador 

  
 
 
 
 

  

Secretari 

  
 
 
 
 

  

Encarregat del 
material 

  
 
 
 
 

  

Ajudant 
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Autoavaluació final del treball en equip 

I PER ACABAR… AVALUAREM EL TREBALL EN EQUIP AL 

LLARG DEL PROCÉS 

Basant-vos amb les graelles d’avaluació de treball en equip, penseu que 

heu millorat la vostra manera de treballar? Com ho podeu justificar? 
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Annex 5. Model de sociograma 

Nom i cognoms: .................................................................................................... 

Curs: ......................................                Data: .....................................................    

 

1. Escriu el nom de TRES nens o nenes de la teva classe que triaries per fer un 

treball en grup. 

1.  

2.  

3.  

2. Escriu el nom de TRES nens o nenes de la teva classe que convidaries a la 

teva festa d’aniversari. 

1.  

2.  

3.  

3. Escriu el nom de TRES nens o nenes de la teva classe que NO TRIARIES 

per fer un treball en grup. 

1.  

2.  

3.  

4. Escriu el nom de TRES nens o nenes de la teva classe que NO 

CONVIDARIES a la teva festa d’aniversari.  

1. 

2. 

3. 
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