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Resum 

Aquest treball final de grau s’ha basat en fer una investigació qualitativa, concretament 

un estudi de cas d’un grup d’infants de 4t de primària. L’objectiu d’aquesta recerca és 

comprovar si l’aprenentatge cooperatiu fa que l’alumnat aprengui d’una manera més 

significativa no només amb els continguts curriculars, sinó també a nivell social. Per 

poder comprovar aquest objectiu es va seguir el procediment que el Programa Cooperar 

per aprendre / Aprendre a cooperar proporciona. Es van dur a terme unes dinàmiques 

de cohesió i posteriorment unes estructures cooperatives per poder observar finalment 

com efecte seguir aquest procediment al rendiment dels infants.  

 

Paraules clau: inclusió, atenció a la diversitat, aprenentatge cooperatiu, programa 

cooperar per aprendre / aprendre a cooperar. 

 

Abstract 

This final degree project is based on making a qualitative research, specifically a case 

study of a group of children in the 4th grade. The objective of this research is to check 

whether cooperative learning makes students learn in a more significant way, not only 

with curriculum content, but also on a social level. In order to check this goal, the process 

that the cooperate learning / Learning to cooperate program provided, was followed. 

They performed cohesion dynamics and later a cooperative structures to finally see the 

effect of students’ efficiency.  

 

Key words: inclusion, attention to diversity, cooperative learning, learning to cooperate 

/ cooperating to learn program.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

ÍNDEX 

I. Introducció i justificació del tema..........................................................................4 

II. Estructuració del treball final de grau....................................................................5 

III. Aspectes ètics en relació a la recerca...................................................................6 

 

1. MARC TEÒRIC 

1.1. L’enfocament inclusiu sobre l’atenció a la diversitat............................................7 

1.1.1. Atenció a la diversitat................................................................................7 

1.2. Concepció de l’ensenyament i de l’aprenentatge del model constructivista........8 

1.3. L’aprenentatge cooperatiu i la visió constructivista de l’ensenyament i de 

l’aprenentatge...................................................................................................13 

1.4. La inclusió.........................................................................................................13 

1.4.1. Concepte................................................................................................13 

1.4.2. Trajectòria del concepte d’inclusió..........................................................15 

1.5. L’aprenentatge cooperatiu................................................................................16 

1.5.1. Concepte................................................................................................17 

1.5.2. Programa Cooperar per Aprendre / Aprendre a cooperar.......................18 

 

2. ESTUDI DE CAS 

2.1. Metodologia en la qual es centre la recerca.......................................................25 

2.2. Objectius...........................................................................................................25 

2.3. Instruments de recollida de dades.....................................................................26 

2.4. Disseny de la recerca........................................................................................28 

2.5. Intervenció duta a terme....................................................................................28 

2.5.1. Context de l’estudi..................................................................................28 

2.5.2. Programació de la intervenció.................................................................30 

2.6. Recollida i anàlisi de dades...............................................................................44 

 

3. CONCLUSIONS 

3.1. Conclusions respecte l’objecte d’estudi............................................................58 

3.2. La investigació i la meva tasca com a futura docent..........................................64 

 

4. LIMITACIONS DE LA RECERCA............................................................................65 

 
5. BIBLIOGRAFIA........................................................................................................66 



 

4 
 

I. Introducció i justificació del tema 

Introducció 

En aquest Treball Final de Grau (TFG) es posen en pràctica els aprenentatges que he 

anat adquirint al llarg del grau en Mestra d’Educació Primària, concretament he centrat 

la meva investigació en el programa CA/AC de la UVic – UCC. La finalitat d’aquest TFG 

és mostrar com el treball cooperatiu és un bon mètode perquè els infants aprenguin 

d’una manera significativa i tenint en compte les diferents competències socials que han 

d’assolir al llarg de l’escolaritat per sortir ben preparats al món real, a més de facilitar la 

inclusió com a dret fonamental per a tots els infants. 

La meva recerca es situa a una escola de la comarca d’Osona. És un centre de 3 línies 

i a 4t d’educació primària reagrupen les diferents línies per tal que els infants 

desenvolupin la seva competència social i es relacionin amb l’alumnat de la resta de 

curs. El mateix centre em va dir que havia de fer la meva intervenció de la investigació 

a 4t de primària i em va anar molt bé, ja que em trobava davant d’un grup poc cohesionat 

on podria desenvolupar perfectament la meva investigació. 

 

Justificació del tema 

Justificació a nivell personal 

Realitzar el treball final de grau sobre l’aprenentatge cooperatiu penso m’ha aportat 

molts beneficis en un futur com a mestra, ja que he pogut comprovar que és una molt 

bon mètode perquè tot l’alumnat pugui progressar en el seu aprenentatge d’una manera 

significativa. A més, com a futura mestra d’educació inclusiva penso que és una 

metodologia que he de tenir molt clara per poder aconsellar als tutors i a les tutores que 

tenen alumnes amb dificultats d’aprenentatge, perquè puguin participar a les aules 

ordinàries. Per mitjà d’aquesta tècnica la majoria dels infants milloren en el seu procés 

d’aprenentatge, ja que treballen col·lectivament i això permet que s’ajudin uns amb els 

altres i sàpiguen quins són els punts forts i els punts febles dels seus companys i 

companyes de la classe. 

Justificació lligat als estudis de grau 

Degut a que he seguit els estudis relacionats amb la menció d’educació inclusiva el tema 

de l’atenció a la diversitat ha estat implícit en totes les assignatures. Si l’atenció a la 

diversitat s’emmarca dins d’un model d’educació inclusiva, l’aprenentatge cooperatiu no 

només esdevé un recurs per atendre dins les aules ordinàries a tots els infants sinó que 

és una filosofia de créixer. És per això que el tema que he escollit per tal de dur a terme 
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la meva intervenció, s’emmarca a la modalitat escollida en els estudis de grau, però 

també a l’entorn immediat, ja que si vivim en una societat diversa i plural ens calen 

recursos a nivell de centre i d’aula que contemplin aquesta diversitat, i que tal i com 

comenta Pujolàs (2007) aprenen junts alumnes diferents, perquè tal i com és sabut 

l’educació comença a l’escola. 

II. Estructuració del treball 

Tal i com veurem en l’estudi empíric, ja descriure de manera més detallada els objectius 

de la recerca, però tot i així en aquesta primera part que trobem he volgut plantejar quina 

és la qüestió essencial del motiu de la recerca i els objectius que se’n desprenen. Per 

tal d’emmarcar millor la fonamentació teòrica del meu treball. Així doncs, la pregunta de 

recerca que em plantejo és la següent: De quina manera influeix l’aprenentatge 

cooperatiu en el procés d’aprenentatge de l’alumnat de 4t curs d’educació primària? 

D’aquesta pregunta se’n desprenen els següents objectius: 

1. Conèixer la realitat de l’aula d’una escola de Vic. 

2. Dissenyar i analitzar un cas pràctic on es dugui a terme l’aprenentatge 

cooperatiu. 

3. Analitzar i valorar els resultats obtinguts després de posar en pràctica 

l’aprenentatge cooperatiu. 

Després de plantejar-me la pregunta de recerca he creat la hipòtesi, i aquesta és la 

següent: L’aprenentatge cooperatiu fa que l’alumnat aprengui d’una manera significativa 

i avanci en el seu procés d’aprenentatge no només amb els continguts curriculars, sinó 

també a nivell social. 

Aquest treball final de grau tal com es podrà anar veient s’estructura en cinc parts. La 

primera titulada “marc teòric” consisteix en l’explicació d’una sèrie de teories extretes 

d’autors de referència sobre el tema de la meva investigació. La segona és l’estudi de 

cas, el qual mostra tot el procediment que s’ha seguit i els resultats que s’han obtingut 

de la investigació. La tercera part són les conclusions, en aquest apartat s’argumenta si 

la hipòtesi que s’ha formulat al principi de la recerca és verdadera o no i els motius. 

Finalment, també hi consta la bibliografia. A més, hi ha un apartat d’annexos per tal 

d’ajudar a entendre el que s’explica al llarg del treball. 
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III. Aspectes ètics en relació a la recerca 

Per poder dur a la pràctica la meva investigació vaig haver de tenir contacte amb els 

diferents infants els quals van ser objecte d’estudi de la meva recerca i amb la tutora del 

centre escolar. El fet de tractar amb persones i tenir en compte les seves opinions i punts 

de vista sobre els diferents temes dels quals debatíem vaig veure oportú que totes les 

persones que havien col·laborat amb la meva investigació fossin anònimes, per tal de 

preservar la seva identitat. Així doncs tal com es podrà anar veient al llarg de la meva 

recerca, en els infants els hi he donat un número aleatori i cada vegada que parlo d’un 

d’ells menciono el número assignat.  
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1. MARC TEÒRIC 

1.1 L’enfocament inclusiu sobre l’atenció a la diversitat 

1.1.1 Atenció a la diversitat. 

Segons diverses aportacions que he recollit al llarg del grau, hi ha hagut diverses 

perspectives que ha portat lloc a diversos models i/o sistemes educatius sobre l’atenció 

a la diversitat. A principis de dècada del segle XIX totes les escoles es centraven 

únicament en l’infant i en el seu coeficient intel·lectual. Autors com Brunet (1857-1911) 

i Weschler (1952 - ...) els seus estudis es centraven en construir escales d’intel·ligència. 

Aquests tests a l’escola van tenir la funció pràctica de correlacionar els seus resultats 

amb l’èxit de l’escola. Això sempre que les escoles agrupessin el seu alumnat en classes 

homogènies segons el nivell d’intel·ligència i que el problema d’aprenentatge fos 

únicament responsabilitat de l’alumne. Més endavant però amb el naixement d’altres 

corrents més interaccionistes posaven de relleu que el desenvolupament de l’alumne no 

era només qüestió de la seva intel·ligència, sinó també de la seva relació amb l’entorn. 

Aquests corrents van contribuir a un canvi educatiu centrar en l’atenció sobre les 

diferències individuals de l’alumne. Així doncs, quan parlem d’atenció a la diversitat 

parlem de múltiples aspectes.  

La finalitat de l’educació és promoure la socialització dels nens i de les nenes, atenent 

la seva incorporació a la cultura i contribuir a la seva progressiva autonomia. Per tant, 

podem definir la necessitat educativa com el conjunt d’habilitats, recursos, aptituds i 

actituds que necessiten tots els alumnes per assolir els objectius de l’educació. Però hi 

ha alumnes que segons les condicions personals i/o discapacitats que tinguin, per 

assolir aquests objectius necessiten un suport, i un recurs complementari o 

suplementari, sense oblidar que sempre s’ha de posar en pràctica des d’un context 

educatiu inclusiu.  

Aquesta atenció però al llarg de la història s’ha visualitzat de manera diferent: 

El 1978 va aparèixer el concepte de necessitats educatives especials, sorgit en el 

context polític britànic a partir de l’informe Warnock 1(1978), va comportar un avenç molt 

important per a la definició i la classificació de l’alumnat d’integració. 

 

                                                            
1El informe Warnock és un document elaborat per la Comissió d’Educació britànica a l’any 1978 que fa 
referencia a les necessitats educatives especials dels infants. Aquest escrit està basat en el model 
d’educació especial britànic. Aquest informe fa referència als programes dedicats als infants amb 
discapacitat, donant importància en el sector de l’educació especial i les necessitats educatives especials. 
Una de les premisses principals d’aquest document és el dret que tots els nens i nenes tenen a ser educats. 
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El concepte d’atenció a la diversitat apareix a mitjans dels anys 90 a Catalunya, coincidint 

amb el procés d’implantació general de la Reforma. Es poden distingir tres etapes pel que fa 

al concepte i l’ús del terme atenció a la diversitat i els significats que s’hi associen en la 

dècada: (Ángel, 2005:139) 

- Etapa 1990 – 1994. Atenció a la diversitat és sinònim d’Educació Especial. 

- Etapa 1994 – 1999. Es produeix una diferenciació entre atenció a la diversitat i l’Educació 

Especial. El primer descriptor s’usa per identificar sobretot metodologies operatives de 

treball amb el conjunt de l’alumnat, mentre que el segon s’utilitza per identificar 

estratègies d’abordatge educatiu amb alumnat que presenta Necessitats Educatives 

Especials. 

- Etapa 1999 – Endavant. Es desplaça el concepte d’atenció a la diversitat envers dues 

dimensions noves: una d’individual, centrada en el comportament de l’alumnat, i una altra 

de més social, centrada en la relació de l’escola amb el seu entorn i les possibilitats d’un 

desenvolupament comunitari. 

Anteriorment, aquests alumnes eren valorats només des del punt de vista de les seves 

mancances i de les disminucions que presentaven. Puntualment, es podien integrar en un 

centre ordinari, però la seva valoració es feia tenint en compte i definint els seus handicaps i 

dèficits personals. Passar a considerar-los alumnes amb necessitats educatives especials va 

comportar un canvi radical de perspectiva. Ja no era necessari definir-ne la minusvalidesa ni 

el tipus de disminució, sinó que eren avaluats en funció de les necessitats educatives que 

presentaven per poder aconseguir determinats objectius educatius. (Huguet, 2006: 39) 

Per tant, des d’aquest punt de vista es considera que tots els infants tenen necessitats 

educatives diferents, però n’hi ha alguns, com són l’exemple d’aquells que tenen algun 

tipus de discapacitat, que tenen necessitats educatives especials que cal atendre des 

de l’escola. Arribat en aquest punt de progrés, encara s’associaven les dificultats 

educatives en el propi alumnat i no tenien en compte les barreres a l’aprenentatge  i a 

la participació que existeixen en tots els nivells educatius. A més, tampoc tenien en 

compte els canvis que havien de fer a nivell cultural i metodològic per minimitzar les 

dificultats que certs infants presentaven per accedir als currículums escolars.  

 

1.2 Concepció de l’ensenyament i de l’aprenentatge del model 

constructivista.  

Hi ha diverses teories de diferents investigadors, com per exemple Piaget, Vigotsky, 

Ausubel, Bruner, entre d’altres, que comparteixen principis i postulats constructivistes. 

A continuació, s’explicaran les diferents teories relacionades amb el model 

constructivista que els autors citats anteriorment van començar a desenvolupar. 
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Jean Piaget (1896-1980) va ser un biòleg suís que va dedicar tota la seva vida a estudiar 

la formació de la intel·ligència en els infants. Els resultats de les seves investigacions es 

consideren una informació bàsica per comprendre la formació i desenvolupament de la 

intel·ligència humana. Piaget va desenvolupar una teoria on explicava que l’ésser humà 

a mesura que va creixent va passant per una sèrie d’etapes a nivell de desenvolupament 

cognitiu que fan que els conceptes i els esquemes mentals que un té vagin evolucionant. 

Les etapes de desenvolupament cognitiu que Piaget va proposar són les següents: 

- Etapa Sensomotor. És l’etapa que va dels 0 als 2 anys, és a dir del naixement 

fins a l’aparició del llenguatge. Aquesta consisteix en que l’infant interacciona 

amb el medi a través dels sentits i les respostes motores.  Al principi el nou nat 

posseeix reflexos com la succió i el plor que són respostes innates a determinats 

estímuls. Més tard, descobreix que determinades accions al seu propi cos tenen 

unes conseqüències o que determinades accions que l’infant realitza tenen 

conseqüències en el medi que l’envolta. A mesura que va consolidant els 

esquemes adquirits al llarg de les diferents experiències que ha passat, els aplica 

a situacions noves. Fins que al final acaba aprenent que els objectes continuen 

existint quan ja no són presents a ell. 

- Etapa Preoperatòria. És l’etapa que va dels 2 als 7 anys. En aquesta etapa 

sorgeix el pensament representatiu amb l’adquisició del llenguatge. Amb 

paraules, signes i símbols es pot representar el món. És una etapa imitativa i de 

joc. Els nens gaudeixen escoltant relats i parlen per si mateixos, inventen relats 

i se’ls expliquen. És l’etapa de l’animisme, és a dir, la creença que totes les coses 

estan animades, senten, escolten, etc. És també un estadi egocèntric: el món 

que els altres veuen és el món que el nen veu, per això s’amagarà (o així ho 

creurà) tapant-se els ulls; els nens no es poden posar en el lloc d’un altre per 

preveure què passa en l’interior de les altres ments. El món és el que el nen 

perceb i és tal i com ell el perceb: un objecte llunyà “es fa petit realment”, un 

recipient molt llarg conté més líquid que un de pla, etc. 

- Etapa d’operacions concretes. És l’etapa que va dels 7 als 12 anys. Els nens i 

les nenes gaudeixen manipulant objectes. A través del contacte amb les coses, 

descobreixen les propietats dels objectes en particular i les propietats generals 

del món, la seva constància, el canvi, etc. Els nens ja comencen a entendre els 

conceptes de massa, pes, volum, distàncies, etc. es van organitzant 

progressivament. A més, també cal destacar que deixen enrere l’etapa de 

l’egocentrisme i comencen a desenvolupar l’empatia amb les persones que 

l’envolten. 
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- Etapa d’operacions formals. És l’etapa que va dels 12 als 16 anys. Finalment, 

pre-adolescents i adolescents van assolint la maduresa intel·lectual. Es passa 

dels objectes als conceptes. S’inicia el raonament abstracte i el pensament 

formal. S’assoleix la plena capacitat del pensament superior. 

Segons Piaget la intel·ligències de l’ésser humà va evolucionant perquè els conceptes 

que van adquirint i els esquemes mentals que van establint i relacionant van 

evolucionant a través d’un procés anomenat equilibri – desequilibri. Aquest és un procés 

que es forma des dels esquemes mentals inicials fins a la creació, modificació i ampliació 

de nous esquemes mentals. L’ésser humà disposa d’uns esquemes mentals, que són 

les representacions de la realitat que té cada persona, i hi ha un moment que es rep un 

nou contingut d’aprenentatge, en aquest moment es posa en marxa el procés 

d’assimilació, la ment busca aquest nou contingut d’aprenentatge als esquemes 

mentals. Quan s’arriba en aquest punt poden passar dues coses: la primera és que no 

es trobi cap relació d’aquest contingut en els esquemes mentals, i per tant hi hagi un 

desequilibri cognitiu i s’opti pel procés d’acomodació, o la segona és que sí que es troba 

una relació en els esquemes mentals i hi hagi un re-equilibri en els esquemes mentals 

de manera que es creen, es modifiquen i s’amplien els nous esquemes mentals.  

Lev Vigotski (1896 – 1934) va ser un psicòleg rus que va estudiar el desenvolupament 

intel·lectual de les persones. Vigotsky desenvolupa la teoria del desenvolupament 

intel·lectual dels infants no tant a nivell individual com va fer Piaget, sinó més a nivell 

grupal, és a dir, com interacciona l’ésser humà entre ells per desenvolupar-se 

intel·lectualment. La principal teoria que desenvolupa Vigotsky és el concepte de zona 

de desenvolupament. Diferencia tres tipus de zones de desenvolupament. 

- Zona de desenvolupament real. L’infant pot dur a terme una tasca fent servir els 

seus coneixements sense cap mena d’ajuda exterior. 

- Zona de desenvolupament potencial. L’infant no pot dur a terme una tasca de 

manera autònoma sense cap ajuda externa, ja que els continguts que treballa no 

els té suficientment integrats en els esquemes mentals. Si l’ajuda exterior que se 

li dóna és prou ajustada d’aquí un temps l’infant podrà realitzar aquesta tasca de 

manera autònoma. 

- Zona de desenvolupament proper. És la distància entre el nivell real de 

desenvolupament determinat per la capacitat de resoldre independentment el 

problema i el nivell de desenvolupament potencial determinat a través de la 

resolució d’un problema sota la guia d’un adult o en col·laboració amb un altre 

company més capaç. 
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Per tant, hi ha una gran diferència entre allò que sabem fer sols i el que sabem fer amb l’ajuda 

i la interacció amb altra gent. La zona de desenvolupament proper és la que realment delimita 

el marge d’incidència educativa i de canvi. Aquest concepte el podem fer extensiu als 

mestres, a les escoles i als professionals que col·laborem amb ells. Les escoles tenen la 

seva zona de desenvolupament proper, en la qual avancen i aprenen segons les situacions 

de interacció i d’ajuda que reben i segons la seva capacitat d’aprofitar les competències i les 

capacitats dels seus membres i de potenciar situacions d’aprenentatge entre iguals. De la 

mateixa manera, també les famílies tenen la seva zona de desenvolupament proper, la qual 

podem activar quan els fem propostes ajustades que tenen en compte les seves 

competències actuals i quan els animem a porosar.se canvis possibles que els puguin donar 

confiança en la seva capacitat d’educar. Promoure la interacció i la comunicació amb les 

altres persones augmenta el potencial d’aprenentatge i desenvolupament dels individus 

(alumnes, pares, mestres) i dels sistemes (família, escola...) i afavoreix la possibilitat 

d’aprendre de l’altra gent. (Huguet, 2006: 37) 

Jerome Bruner (1915-2016) va ser un psicòleg nord-americà que va fer importants 

contribucions a la psicologia cognitiva i a les teories sobre l’aprenentatge en psicologia 

de l'educació. Bruner va desenvolupar la teoria de l’aprenentatge per descobriment.  

Segons Bruner, l’aprenentatge per descobriment és un mètode que comença amb una 

pregunta marc i a partir d’aquesta els infants van desencadenant el projecte a investigar. 

És un aprenentatge guiat pel professorat, ja que dóna els materials i les ajudes 

necessàries com perquè l’alumnat pugui arribar a obtenir unes bones respostes per a la 

pregunta marc que prèviament s’ha proposat. 

L’infant revisa, modifica, enriqueix els coneixements, re-elabora constantment les seves 

representacions i utilitza i transfereix el que ha après a altres situacions. Per tant, el rol 

de l’infant en el procés d’aprenentatge és molt actiu. En canvi, el docent és més com un 

mediador, és a dir, és l’encarregat d’activar el potencial intel·lectual de l’aprenentatge. 

A més, és un facilitador de l’aprenentatge, ja que dóna les eines necessàries i els guia 

per resoldre els dubtes i els errors que els infants poden arribar a tenir en el procés 

d’aprenentatge. 

L’aprenentatge per descobriment és un aprenentatge vivencial, significatiu, on els 

infants estan motivats i interessats sobre el tema el qual investiguen, estimula la 

competència d’aprendre a aprendre i no castiga als errors que els nens i nenes poden 

fer al llarg del procés d’aprenentatge. 

David Ausubel (1918-2008) va ser un psicòleg i pedagog que va esdevenir un dels 

principals referents del constructivisme amb la creació de la teoria de l’aprenentatge 
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significatiu. És una teoria elaborada per Ausubel i continuada posteriorment per altres 

autors, com per exemple Joseph Novak, educador estatunidenc (1932 - ...). 

Segons Ausubel, l’aprenentatge significatiu es produeix en el moment en que l’infant 

construeix a partir de la seva experiència i coneixements previs un nou conjunt d’idees 

que posteriorment haurà d’assimilar i incorporar en els seus esquemes mentals. Aquest 

aprenentatge significatiu es caracteritza per la seva funcionalitat, és a dir, són 

aprenentatge útils per a la vida quotidiana de l’alumnat i perquè puguin continuar 

aprenent, ja que són continguts els quals poden tenir una utilitat per més endavant. I 

també es caracteritza per la memorització comprensiva, és a dir, els infants entenen els 

que estan aprenent, no realitzen una memorització literal sense entendre el que 

entenen. Perquè l’alumnat pugui tenir un aprenentatge significatiu, el rol del docent és 

molt important, ja que ha de tenir clars quins són els coneixements previs dels nens i de 

les nenes que té a l’aula. Per tant, el professorat ha de preparar activitats i recursos 

lògics segons els coneixements inicials que tenen els infants. A més, quan es proposa 

una activitat a l’alumnat ha d’entendre l’objectiu d’aquella tasca i hi ha de trobar un sentit, 

per tal que pugui afrontar els reptes motivat. Per tant, la finalitat de l’aprenentatge 

significatiu és que sigui un aprenentatge eficaç. A més, aquest es basa amb el 

currículum espiral, és a dir, aquell que ensenya els continguts d’una manera gradual, 

però després reprèn els continguts ja donats per profunditzar-los i relacionar-los amb els 

nous continguts. 

Per tant, es pot dir que aquest quatre psicòlegs representants del conductisme explicats 

anteriorment segons les seves teories l’aprenentatge s’efectua: 

- Segons J. Piaget: Quan el subjecte interactua amb l’objecte del coneixement. 

- Segons L. Vigotsky: Quan el subjecte interacciona amb els altres. 

- Segons J. Bruner: Quan el coneixement és après pel propi subjecte. 

- Segons D. Ausubel: Quan és un aprenentatge significatiu pel subjecte. 
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1.3 L’aprenentatge cooperatiu i la visió constructivista de l’ensenyament i 

de l’aprenentatge. 

Segons Monerero i solé (1996) en la teoria Vigotskiana, una de les idees més 

suggeridores és la zona de desenvolupament proper. Segons Vigotsky quan avaluem 

les capacitats d’un individu, mesurem aquelles tasques que l’individu és capaç de fer ell 

sol, sense cap ajut dels altres. Existeixen moltes tasques que l’individu no és capaç de 

fer per ell mateix, però amb la mediació d’un adult podria fer-les. El docent s’ha de 

col·locar molt sovint en la zona de desenvolupament potencial per intentar estirar a 

l’infant, perquè sigui capaç de realitzar nous aprenentatges que li permetin ampliar la 

zona de desenvolupament autònom. Amb el temps i la mediació de l’adult, la zona de 

desenvolupament potencial s’anirà transformant en zona de desenvolupament autònom 

i l’alumne serà capaç de realitzar per ell sol unes tasques que abans no podia fer. 

D’aquesta manera anem construint noves zones de desenvolupament proper i s’assoleix 

el desenvolupament progressiu de les capacitats de l’alumne. 

En aquest sentit, en el treball en equip, l’aprenentatge i el desenvolupament intel·lectual, 

sempre tindrà lloc a partir de la interacció amb els altres. Així doncs, l’èxit dels individus 

depèn de l’èxit del grup, la qual cosa genera un bon clima a l’aula. Aquest bon clima 

s’aconsegueix quan es creen unes relacions afectives amb un gran valor educatiu.  

 

1.4 La inclusió  

1.4.1 Concepte 

Tal i com sabem actualment s’entén per educació inclusiva el fet de poder incloure tot 

l’alumnat a les aules ordinàries sense la necessitat de distincions. Huguet (2006:38) 

afirma que  

L’educació inclusiva és, doncs, un procés pel qual s’ofereix a tot l’alumnat l’oportunitat 

de continuar sent membres de la classe ordinària i de poder aprendre dins l’aula amb els 

companys i companyes del seu grup. D’aquesta manera, tot els futurs ciutadans i 

ciutadanes aprenen a conviure amb la diversitat que hi ha a la societat sense fer 

exclusions, desenvolupant actituds i valors que els ensenyin a viure en una societat plural  

i diversa. Ciutadans i ciutadanes competents, però alhora cooperatius i respectuosos 

amb les diferències. 

La inclusió es tracta d’un procés de recerca i millora en l’aprenentatge que persegueix 

la participació de tot l’alumnat i que, entès com a tal, no s’acaba mai i sempre té marge 

de millora. La inclusió en centre educatius implica canvi i progrés continu i suposa la 
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implantació de pràctiques que inclouen tothom en tots els aspectes de l’escola i de la 

comunitat. La inclusió està relacionada amb una educació que dóna valors com la 

convivència, l’acceptació de diferències, la tolerància i la cooperació. (Ainscow i Both, 

2002) 

Tal com explica el Departament d’Educació de la Generalitat, David Duran, Climent Giné 

i Álvaro Marchesi (1ª edició: juny 2010) han elaborat un document anomenat Guia per a 

l’anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques inclusives, que pretén servir als centres 

per autoavaluar els elements claus de la resposta educativa i promoure la reflexió 

aportant indicadors per als processos de millora.  

És una eina que cada centre pot adaptar a les seves necessitats. Nosaltres considerem 

que serà el nostre referent per treballar la formació d'aquest curs, ja que situa el tema 

de la inclusió, amb el treball al centre i a l'aula, i pot ser el vostre punt de partida per 

l'elaboració del projecte final, així com d'iniciar el vostre camí cap a la inclusió.  

El document consta de dues parts: El bloc A o punt de partida que recull elements del 

context social i educatiu des de quatre vessants: l'aula, el centre, la comunitat educativa 

i l'Administració. És útil per saber on estem i quina és la realitat del nostre context  

El bloc B, en forma d'ítems o indicadors que pretén aproximar-nos amb aquells elements 

que ens apropen a esdevenir més inclusius. Dins d'aquest bloc B, s'analitza la cultura 

de centre, les actuacions i les pràctiques educatives, el procés d'innovació i millora que 

segueix el centre, els suports a la inclusió i la sostenibilitat de les pràctiques inclusives.  

Cada centre pot escollir un d'aquest apartats per analitzar, i és una forma d'anar posant-

se en camí dins del procés cap a la inclusió.  

Així doncs, tal com diu Huguet (2006), tradicionalment, les alumnes i els alumnes amb 

discapacitats s’han escolaritzat en centres d’educació especial, amb l’objectiu de 

proporcionar-los aprenentatges funcionals que els hi servissin per integrar-se a la 

societat en un futur. Però, si ens ho parem a pensar aquesta afirmació no té gaire lògica, 

ja que si el que volem és que els infants acabin sent adults autònoms i ben integrats, no 

és oportú separar-los dels alumnes i de les alumnes que no tenen diversitat funcional. 

Per afavorir la integració social és més coherent que aquest alumnat s’escolaritzi 

juntament amb tots els altres, d’aquesta manera els infants, les famílies, el professorat i 

professionals aprenguin a conviure tenint en compte la diversitat que regna entre 

l’alumnat i a la vegada l’acceptin. 

Per tant, des d’un plantejament d’escola inclusiva tots els infants haurien d’estar a les 

aules ordinàries amb el seu grup de referència durant tot el temps. Per dur a terme 
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aquesta metodologia, cal que els professionals i els recursos per a l’educació especial 

es posin a disposició de l’escola ordinària. D’aquesta manera, l’objectiu és organitzar 

l’escola i l’aula de manera que tot l’alumnat desenvolupi al màxim les diferents capacitats 

i es pugui sentir membre del seu grup de companys i companyes de referència. Malgrat 

l’avenç  que ha comportat l’adopció del concepte inclusió, al cap dels anys, s’ha anat 

associant les dificultats d’aprenentatge en els mateixos alumnes, sense tenir en compte 

les barreres a l’aprenentatge i a la participació que existeixen en tots els nivells educatius 

(culturals i metodològics). (Huguet, 2006) 

Per anar concloent aquest punt, els centres actuals encara queden lluny de dur a terme 

pràctiques inclusives, ja que a la majoria dels centres educatius del país encara 

continuen excloent els infants de l’aula o fins hi tot, de l’escola ordinària a causa de les 

barreres que encara hi ha per a la inclusió. Les Unitats de Suport per a l’Educació 

Especial (USEE) que s’han anat creant al llarg dels anys també són experiències 

separatistes, les quals reflecteixen que les escoles encara no estant ben habilitades tant 

en recursos com en metodologies per incloure a tots i cada un dels nens i nenes. Tot i 

això, hi ha cada cop més personal relacionat amb l’educació que s’implica i dur a terme 

experiències interessants per avançar en el procés inclusiu. (Huguet, 2006). 

1.4.2 Trajectòria del concepte d’inclusió 

No des de sempre hi ha hagut el concepte d’inclusió tant present en el món de l’educació 

com aquests últims anys. Hi ha tres anys puntuals en els quals es van realitzar diferents 

fets els quals tenien per objectiu potenciar la inclusió i començar a donar-li la importància 

que es mereix. El 1994 va haver-hi la conferència mundial de Salamanca organitzada 

per l’UNESCO, el 2001 l’UNESCO va redactar les nou regles d’or i el 2003 va aparèixer 

l’agència Europea per a l’atenció a les Necessitats Educatives Especials (NEE). 

Segons la declaració de Salamanca (1994), a la conferència que es va fer hi havia més 

de 300 participants, en representació de 92 governs i 25 organitzacions internacionals. 

L’objectiu d’aquesta reunió va ser promoure una educació per a tots afavorint a una 

educació integradora, concretament fent que els centres educatius atenguin a tots els 

infants, sobretot a aquells que necessiten NEE. Durant la reunió es van redactar uns 

objectius i es va proposar canviar algunes de les lleis Espanyoles per afavorir l’objectiu 

principal de la declaració, integrar qualsevol infant a l’escola i posteriorment, a la vida 

real. 

El fet que s’estigués donant tanta importància a la inclusió, l’any 2000 es va crear un 

document anomenat l’índex per a la inclusió. Aquest va néixer a partir d’una experiència 

en sis escoles angleses sota la responsabilitat de Mel Ainscow i Tony Booth, autors del 
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moviment per a l’escola inclusiva. L’objectiu d’aquest índex és promoure canvis en els 

centres educatius per tal que puguin respondre a les necessitats de tots els infants. Els 

materials que proposa l’índex per a la inclusió poden ser una guia de gran utilitat perquè 

els centres educatius reflexionin i millorin les pròpies pràctiques escolars. Aquest 

document a l’any 2002 va aparèixer una segona edició que va incorporar unes millores 

després de l’àmplia experiència que va tenir. 

Més tard, concretament l’any 2001 l’UNESCO va elaborar les nou regles d’or. Aquestes 

regles van ser l’origen del que actualment anomenem l’aprenentatge multinivell. Tal com 

explica Padrós (2010) les nou regles d’or que l’UNESCO va crear van ser les següents: 

1 Incloure tots/es els/les alumnes. 

2 Comunicar-se eficaçment a l’aula. 

3 Eliminar barreres d’aprenentatge i participació a l’aula. 

4 Planificar les lliçons de manera que resultin més efectives per a tots/es. 

5 Planificar de manera individualitzada l’accés al currículum de l’aula (pla 

individualitzat). 

6 Donar ajuda personal individualitzada a l’alumnat a l’aula. 

7 Utilitzar suports específics (ajuts tècniques) a l’aula. 

8 Controlar el comportament de tot l’alumnat a l’aula. 

9 Treballar en col·laboració a l’aula. 

Finalment, l’any 2003 l’agència Europea per a l’atenció a les NEE va crear unes 

orientacions per contribuir a la inclusió escolar. Aquestes orientacions van ser les 

següents: 

‐ Promoure els agrupaments heterogenis. 

‐ Realitzar un ensenyament eficaç i una programació individual. 

‐ Promoure l’aprenentatge cooperatiu. 

‐ Promoure un ensenyament cooperatiu. 

‐ Realitzar una resolució de problemes cooperativa. 

 

1.5 L’aprenentatge cooperatiu 

Segons Pujolàs (2009), existeixen 3 tipus d’estructures de l’activitat a l’aula segons la 

finalitat que es vulgui aconseguir: 

‐ Estructura individualista 

‐ Estructura competitiva 

‐ Estructura cooperativa 
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Tal com s’anirà veient al llarg d’aquest treball l’estructura cooperativa serà la que em 

centraré per tal de poder tirar endavant amb la meva investigació i poder arribar a unes 

conclusions sobre l’eficàcia d’aquesta estructura. 

1.5.1 Concepte 

Segons els germans Johnson i Johnson (1999: 64) “L’aprenentatge cooperatiu és l’ús 

didàctic d’equips reduïts d’alumnes per aprofitar al màxim la interacció entre ells amb la 

finalitat de maximitzar l’aprenentatge de tots.”  Però, tal com diu Pujolàs (2009) “si 

parlem de diversitat a les aules cal que els equips siguin heterogenis amb l’objectiu 

d’aprendre i ajudar-se”. 

Els membres d’un equip d’aprenentatge cooperatiu tenen una doble responsabilitat: 

aprendre el que el professorat els ensenya i contribuir que ho aprenguin també els seus 

companys i companyes d’equip. I tenen a més una doble finalitat: aprendre els continguts 

escolars, i aprendre a treballar en equip, com un contingut escolar més. És a dir, cooperar 

per a aprendre i aprendre a cooperar. No es tracta que els alumnes d’una classe facin, 

de tant en tant, un treball en equip, sinó que estiguin organitzats, de forma permanent i 

estable, en equips de treball fonamentalment per a aprendre junts, i ocasionalment, si 

s’escau, per a fer algun treball entre tots. (Pujolàs, 2009). 

Segons Pujolàs (2001), no totes les experiències que duent a terme el docent de les 

escoles són situacions cooperatives. Johnson i Johnson (1997: 54 - 64) assenyalen que  

les condicions que s’han de donar perquè siguin situacions cooperatives són les següents: 

‐ Es perceb clarament una interdependència positiva. 

‐ Es dóna una interacció estimulant cara a cara entre els membres del grup. 

‐ Es perceb clarament un compromís individual i una responsabilitat personal per 

aconseguir els objectius del grup. 

‐ S’utilitzen freqüentment les habilitats interpersonals i de petit grup més rellevants. 

‐ Hi ha una valoració regular i freqüent del funcionament actual del grup amb el fi de 

millorar l’efectivitat futura del mateix. 

 

1.5.2 Programa Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar  

Lago i Pujolàs (2012) assenyalen  

El programa Cooperar per aprendre/ Aprendre a cooperar (CA/AC) està format per un 

conjunt d’actuacions encaminades a ensenyar  a l’alumnat a treballar en equip. Aquest 

programa és el resultat de dos projectes I + D + I que han portat a terme el Grup 

d’Investigació d’Atenció a la Diversitat (GRAD) de la Universitat de Vic – Universitat 

Central de Catalunya (UVic – UCC): Projecte PAC: Programa Didàctic Inclusiu per 
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atendre a l’aula al l’alumnat amb necessitats educatives diverses. Aquest programa es 

basa en l’aprenentatge cooperatiu: una forma d’estructurar l’activitat a l’aula en equips 

reduïts de treball, en els que els estudiants s’ajuden uns als altres a aprendre; molt 

diferent de l’estructura de l’activitat individual o competitiva que actualment és la més 

habitual en els centres docents. 

Aquest programa ha desenvolupat diferents recursos didàctics per tal de complir 

l’objectiu d’aprendre a treballar cooperativament a l’escola.  Aquests recursos didàctics 

es poden inscriure en tres àmbits d’intervenció estretament relacionats: (Pujolàs, 2009) 

‐ L’àmbit d’intervenció A: La cohesió de grup. 

‐ L’àmbit d’intervenció B: El treball en equip com a recurs. 

‐ L’àmbit d’intervenció C: El treball en equip com a contingut. 

Àmbit A: La cohesió de grup 

L’àmbit d’intervenció A consisteix en que l’alumnat d’una classe prengui consciència de 

grup i es converteixi en una comunitat d’aprenentatge. Una bona cohesió de grup fa que 

el clima de l’aula millori i es puguin resoldre d’una manera més immediata els problemes 

de convivència que puguin sorgir durant l’etapa d’educació primària. El programa CA/AC 

inclou una sèrie de dinàmiques de grup i jocs cooperatius per a dur a terme 

fonamentalment a les hores de tutoria o d’assemblea amb l’objectiu d’anar millorant el 

clima de l’aula i la relació entre els infants de la classe. (Lago, Pujolàs, 2012) 

Aquest àmbit d’intervenció A per aconseguir cohesionar el grup – classe està molt 

relacionat amb el que alguns denominen clima i altres ambient de la classe. L’ambient 

d’una classe està supeditat a la gestió, entenen per gestió les accions i estratègies que 

utilitza el professorat per superar els problemes que sorgeixen en una classe. Segons 

com es desenvolupi aquesta gestió, s’anirà configurant l’ambient d’una classe 

determinada i, alhora, s’anirà possibilitant un escenari adequat per realitzar dintre de 

l’aula unes tasques i activitats determinades. (Pujolàs, 2008: 26) 

Hi ha tres factors que determinen l’ambient d’una classe, i aquests són els següents: 

(Pujolàs, 2008) 

1. La interacció del professorat amb l’alumnat. La manera amb què el docent es 

relaciona amb l’alumnat de la classe. Si el professorat té una bona relació amb 

els infants, hi haurà un desenvolupament d’un clima o d’un ambient molt més 

favorable a l’aprenentatge de tots els estudiants. 

2. Les interaccions entre iguals. Els comportaments relacionals que sorgeixen a 

partir del contacte entre els infants. En un ambient de classe saludable, les 
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relacions entre els discents han de ser d’amistat, de respecte mutu i de 

solidaritat.  

3. Disponibilitat de l’alumnat cap a les tasques. Les actituds i comportaments dels 

escolars envers les tasques que els proposen els professors i professores. Els 

infants s’han de sentir capaços i capaces de fer el que se’ls proposa que facin, 

les tasques han de ser ajustades a les capacitats i característiques de cadascun, 

ni han de ser massa fàcils ni massa difícils. Han d’estar situades en el que 

Vigotsky anomena la zona de desenvolupament proper. 

“És important insistir en aquest àmbit d’intervenció, ja que la cohesió del grup classe i 

un clima d’aula favorable a l’aprenentatge és una condició absolutament necessària, 

encara que no suficient, per a poder aplicar una estructura de l’activitat cooperativa.” 

(Pujolàs, 2009: 9). Si el grup no esta mínimament cohesionat, no hi ha una relació 

afectiva bona entre els infants i no hi ha una predisposició d’ajuda mútua, és molt difícil 

que l’alumnat entengui què vol dir treballar en equip amb l’objectiu de cooperar i que 

tothom aprengui al màxim de les seves possibilitats. (Pujolàs, 2009) 

Algunes de les dinàmiques de grup i dels jocs cooperatius que s’aplicaran a la part 

pràctica per tal de cohesionar el grup classe són les següents: 

Activitats per afavorir la relació entre els alumnes: 

L’entrevista 

Objectiu: Conèixer millor els companys i companyes de la classe. 

“Cada estudiant té un número el qual es treu a l’atzar de dins d’una bossa, de dos en 

dos de tal manera que la classe queda repartida per parelles. Els alumnes han de 

respondre un qüestionari el qual fa referència a la es seves habilitats, aptituds, etc. el 

qual s’ha realitzat anteriorment de forma conjunta. Finalment, cada alumne ha d’escriure 

amb una frase resumint les característiques bàsiques del seu soci. Aquesta frase es 

donarà a conèixer al grup classe i posteriorment, es reflexionarà sobre les frases 

extretes de les diferents entrevistes.” (Pujolàs, Lago, Riera, Pedragosa i Soldevila, 2014: 

9) 

La maleta 

Objectiu: Conèixer les habilitats i interessos dels alumnes. 

“Cada alumne ha de portar una maleta, en la qual hi hagin objectes que donin a conèixer 

els seus interessos i gustos personals que hauran de mostrar als seus companys i 
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companyes. A més, també hauran d’explicar perquè són importants per ells aquests 

objectes.” (Pujolàs, Lago, Riera, Pedragosa i Soldevila, 2014: 10) 

El blanc i la diana 

Objectiu: Conèixer els aspectes comuns amb els companys i companyes. 

“Els estudiants estan dividits en grups base. En una cartolina gran es dibuixen una sèrie 

de cercles concèntrics en tants aspectes de la vida personal i la manera de ser dels 

alumnes com es vulguin donar a conèixer (El teu somni, lloc on t’agradaria visitar, esport, 

paraula que els defineixi). A cada cercle i en les diferents parts, cada alumne hi va 

escrivint els aspectes plantejats. Al final, els alumnes han de buscar els aspectes que 

tenen en comú i posar un nom a l’equip.” (Pujolàs, Lago, Riera, Pedragosa i Soldevila, 

2014: 11) 

Cercle d’amics 

Objectiu: Ser conscients de les relacions de la classe. 

“Els alumnes estan distribuïts en grups base. Cada estudiant té un full amb tres cercles 

dibuixats. Al cercle central hi escriuen el noms dels seus millors amics, al cercle exterior 

el nom de les persones o amics amb les quals s’hi relacionen menys. Finalment, al cercle 

entremig hi posen el nom de les persones amb les quals hi tenen una bona relació. 

Seguidament, es comenten els resultats dels seus cercle i entren en una reflexió.” 

(Pujolàs, Lago, Riera, Pedragosa i Soldevila, 2014: 12) 

Pàgines grogues 

Objectiu: Conèixer les habilitats dels infants de la classe. 

“Consisteix en confeccionar unes pàgines grogues de la classe, en les quals cada 

estudiant posa un anunci sobre alguna cosa que pot ensenyar a la resta dels seus 

companys i companyes. Pot tractar-se de procediments o d’aprenentatges. 

‐ Les dades que han d’incloure són: 

‐ Títol del servei que ofereixen. 

‐ Descripció del servei. 

‐ Un petit dibuix o il·lustració. 

‐ El nom de l’estudiant que ofereix el servei. 

Cal deixar temps a la classe perquè els alumnes exposin el seu servei.” (Pujolàs, Lago, 

Riera, Pedragosa i Soldevila, 2014: 13) 
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Activitats per mostrar la importància del treball en equip i demostrar la seva 

eficàcia: 

Les professions preferides 

Objectiu: Conèixer la importància del treball en equip. 

“Cadascú es pensa tres professions, les que més li agradarien fer quan siguin grans. 

Després les posen en comú, per poder-se posar d’acord quina analitzarà cadascú. Si 

algú ja ha dit abans la primera que un alumnes volia dir, aquest diu la que avia pensat 

en segon lloc. No es pot repetir cap professió. Seguidament, es troben en equips de 4 o 

5 i analitzen, una per una, les professions que ha dit cada membre de l’equip, tot 

responent: 

‐ En què consisteix aquesta professió? 

‐ Per fer el que han de fer, necessiten persones de la mateixa professió o de 

professions diferents? 

‐ Els que fan aquesta professió, han de treballar en equip? 

‐ Algú us ha ensenyat a treballar en equip? 

‐ Com ho faríeu? 

‐ Creieu que és important? Per què? 

Finalment, es posa en comú el que s’ha parlat a cada equip i arriben a unes conclusions 

a nivell de grup-classe”. (Pujolàs, 2009: 15) 

L’equip d’en Manel 

Objectiu: Analitzar el treball en equip com a metodologia. 

“A partir del cas d’en Joan (un noi a qui no li agradava treballar en equip a l’escola) es 

demana que cada nen i nena, individualment, pensi quina avantatges té el treball en 

equip. Posteriorment,  formen equips de 4 o 5 persones, posen en comú els avantatges 

que cadascú havia apuntat, i afegeixen a la llista algun avantatge que ha dit algun 

company i que ells no havien considerat (utilitzar color diferent). Tot seguit, els diferents 

equips posen en comú els avantatges que ha trobar cada equip, i encara poden afegir 

a la seva llista algun avantatge que un equip ha trobar i el seu no (utilitzar color diferent). 

Finalment, podran veure que si comparen la primera llista amb la tercera, veuran que 

entre tots han estat capaços de trobar més avantatges que no pas havien trobat 

individualment. Poden apuntar la següent idea final: El treball en equip genera més idees 

que el treball individual.” (Pujolàs, 2009: 15) 
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Activitats per preparar i sensibilitzar l’alumnat per treballar de forma cooperativa: 

Món de colors 

Objectiu: Promoure l’empatia. 

“Cada estudiant tanca els ulls mentre la mestra posa un gomet al front de cada un d’ells. 

A un li posa un gomet de ben diferent. Seguidament, tenen dos minuts per trobar el seu 

grup segons el color del gomet sense poder parlar. Què passa amb l’infant del gomet 

diferent? Finalment, reflexionen amb el que ha passat, com s’ha sentit l’infant del gomet 

diferent? I els altres?” (Pujolàs, 2009: 16) 

 

Àmbit B: El treball en equip com a recurs 

L’àmbit d’intervenció B consisteix en utilitzar el treball en equip com a recurs per a 

ensenyar, amb la finalitat que els infants aprenguin millor els continguts curriculars, ja 

que amb aquesta metodologia s’ajuden uns amb els altres. El Programa CA/AC ha creat 

una sèrie d’estructures cooperatives, amb l’objectiu que el treball en equip arribi a ser 

un recurs utilitzat pel docent a l’hora que l’alumnat realitzi a la classe les activitats 

d’aprenentatge relacionades amb els continguts curriculars. Aquestes estructures 

cooperatives s’han d’utilitzar de manera regular durant les diferents classes per tal que 

els infants s’adaptin en aquesta metodologia i acabi sent beneficiós pel seu procés 

d’aprenentatge.  (Pujolàs, 2009) 

Segons Lago i Pujolàs (2012), les dinàmiques cooperatives que pertanyen a l’àmbit B 

del programa CA/AC són diferents formes d’estructurar o de dur a terme el treball en 

equip. Si aquestes dinàmiques es duent a terme correctament hi haurà una participació 

equitativa de tots els membres de l’equip i una interacció simultània entre tots els infants. 

Quan es compleixen aquestes dues condicions anteriors hi haurà un treball en equip 

vertader. 

Algunes de les dinàmiques cooperatives que es posaran en pràctica durant el procés 

d’aquest treball final de grau són les següents: 

Llapis al mig 

El professorat dóna a cada equip un full amb tantes preguntes o exercicis sobre el tema 

que treballen a la classe en aquell moment com membres té l’equip base. Cada 

estudiant s’ha de fer càrrec de la resposta d’una pregunta o de la realització d’un exercici 

(l’ha de llegir en veu alta, s’ha d’assegurar que tots els seus companys i companyes 

aporten informació i comprova que tots saben i entenen la resposta consensuada). 



 

23 
 

Mentre parlen de com es fa i decideixen quina és la resposta correcta, els llapis de tots 

es posen al mig de la taula. Quan tothom ho té clar (el responsable de la pregunta o 

l’exercici s’ha d’assegurar que tothom ho té clar i sap què ha de fer o què ha de 

respondre), cadascú agafa el seu llapis i escriu o fa en el seu quadern o en el dossier 

l’exercici que acaben de treballar. En aquest moment, ja no es pot parlar, només es pot 

escriure. Successivament es fa el mateix amb els altres exercicis fins que tots han 

completat els quatre exercicis de l’activitat. (Pujolàs, Lago, Riera, Pedragosa i Soldevila, 

2014) 

Lectura compartida 

Un infant de l’equip llegeix el primer paràgraf d’un text. La resta han d’estar atents. A 

continuació, l’alumne següent (el segon, seguint la direcció de les agulles del rellotge) 

ha d’explicar el que ha llegit i fer-ne un resum en veu alta. Els que venen a continuació 

(el 3r i el 4t) diuen si el resum és correcte i, si cal, el matisen o l’amplien. El 2n alumne 

llegeix el segon paràgraf, el 3r en fa el resum, i el 4t i el 1r diuen si és correcte, o l’amplien 

o el matisen. I així successivament fins que han llegit tot el text. Si hi ha una paraula que 

no entenen, fins i tot després d’haver consultat el diccionari, el portaveu de l’equip ho 

diu al docent i aquest l’ajuda. (Pujolàs, Lago, Riera, Pedragosa i Soldevila, 2014) 

Foli giratori 

El professorat encarrega una tasca als equips de base. Un membre de l’equip comença 

a escriure la seva part en un foli giratori i el passa al que té al seu costat seguint la 

direcció de les agulles del rellotge, perquè escrigui la seva part de la tasca en el foli. I 

així successivament, fins que tots els membres de l’equip hi hagi participat. Quan un 

membre de l’equip fa la seva part, els altres han d’estar atents, i ajudar-lo, corregir-lo, 

etc. (Pujolàs, Lago, Riera, Pedragosa i Soldevila, 2014) 

El joc de les paraules 

El docent escriu a la pissarra unes quantes paraules clau sobre el tema que estan 

treballant o ja han acabat de treballar. En cada un dels equips base, cada estudiant ha 

de formular una frase amb una d’aquestes paraules, o expressar la idea que hi ha 

darrera. Un cop l’ha escrita, l’ensenya a la resta dels seus companys, que la corregeixen, 

l’amplien, la modifiquen, etc. fins a fer-la seva, de tot l’equip. Les paraules clau seran 

diferents a cada equip base, ja que cada equip se’n cuidarà d’una etapa diferent de la 

Joana Raspall. Les frases o les idees confegides amb les paraules clau de cada equip, 

que es posen en comú, representen una síntesi de tot el tema treballat. (Pujolàs, Lago, 

Riera, Pedragosa i Soldevila, 2014) 
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Estructura 1 – 2 – 4  

Dins l’equip de base, primer cadascú pensa de manera individual quina és la resposta 

correcta a una pregunta que ha plantejat el professorat. En segon lloc, es posen de dos 

en dos, intercanvien les seves respostes i les comenten. Finalment, en tercer lloc, tot 

l’equip ha de decidir quina és la resposta més adequada a la pregunta que els ha fet el 

mestre o la mestra. (Pujolàs, Lago, Riera, Pedragosa i Soldevila, 2014) 

 

Àmbit C: El treball en equip com a contingut 

L’Àmbit C, segons Pujolàs (2009:10) consisteix  

en dur a terme actuacions encaminades a ensenyar als alumnes i a les alumnes, d’una 

forma explícita i sistemàtica, a treballar en equip, a més d’utilitzar, de forma regular, 

aquesta forma d’organitzar l’activitat a l’aula. Per aquest motiu, des de les diferents àrees 

del currículum, proposem que s’ensenyi als alumnes, d’una forma més estructurada, a 

treballar en equip, sense deixar d’usar el treball en equip com recurs per a ensenyar. 

Per acabar de concloure aquest apartat, cal dir que aquests tres àmbits d’intervenció 

estant molt relacionats entre si, ja que primer de tot s’intervé per cohesionar el grup amb 

l’objectiu de crear un bon clima a l’aula (àmbit A) per posteriorment l’alumnat pugui 

treballar correctament en equip (àmbit B), i finalment incitar a que aprenguin a treballar 

d’aquesta manera (àmbit C). (Pujolàs, 2009) 

Com es podrà anar veient al llarg d’aquest treball final de grau, s’aplicaran els tres àmbits 

al centre on duc a terme la part pràctica. Primer de tot es cohesionarà el grup a partir de 

dinàmiques de cohesió per tal que a poc a poc la classe es converteixi en una petita 

comunitat d’aprenentatge i així posteriorment, es durà a terme l’àmbit B, el qual els 

infants treballen els diferents continguts curriculars a través de diferents estructures 

cooperatives amb l'objectiu que tot l’alumnat acabi progressant en el seu aprenentatge. 

I finalment, es posarà en pràctica l’àmbit C on prendran consciència de l’aprenentatge 

cooperatiu. 
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2. ESTUDI DE CAS 

2.1 Metodologia en la qual es centre la recerca 

La meva investigació del treball final de grau s’ha basat en aplicar el Programa CA/AC 

de la UVic – UCC a través de la metodologia d’aproximació de disseny qualitatiu, 

concretament un estudi de cas. Si he optat per aquest tipus de disseny qualitatiu, ha 

estat per dos motius: 

1. Per analitzar si l’aprenentatge cooperatiu és un bon mètode perquè els infants 

aprenguin de manera significativa no es pot analitzar a través de qüestionaris o 

instruments que componen el disseny quantitatiu, sinó que es necessita 

aprofundir més sobre el tema amb diferents instruments que analitzin de manera 

qualitativa. 

2. A través del disseny qualitatiu es pot donar significat el per què de l’ús de la 

metodologia cooperativa com a mètode on l’aprenentatge és significatiu. 

Per dur a terme aquest tipus d’investigació vaig tenir clar des d’un primer moment que 

hauria de passar alguns dels diferents instruments abans i després de la intervenció que 

s’havia de fer per poder tirar endavant la meva investigació. Aquest pre i post s’havia de 

poder realitzar per tal de poder observar quin progrés hi havia en l’alumnat abans 

d’aplicar el Programa CA/AC i després d’haver-lo aplicat. 

En els propers apartats aprofundiré en els instruments i en la recollida i l’anàlisi de 

dades. 

 

2.2 Objectius 

En aquest apartat es tornarà a recorda la pregunta de recerca i els objectius de la 

investigació. La pregunta de recerca que em plantejo és la següent: De quina manera 

influeix l’aprenentatge cooperatiu en el procés d’aprenentatge de l’alumnat de 4t curs 

d’educació primària? D’aquesta pregunta se’n desprenen els següents objectius: 

1. Conèixer la realitat de l’aula d’una escola de Vic. 

2. Dissenyar i analitzar un cas pràctic on es dugui a terme l’aprenentatge 

cooperatiu. 

3. Analitzar i valorar els resultats obtinguts després de posar en pràctica 

l’aprenentatge cooperatiu. 
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2.3 Instruments de recollida de dades  

Per tal de poder recollir les dades que necessitava per iniciar la investigació vaig utilitzar 

diferents instruments. Primer de tot per poder saber quin tipus de grup – classe era 

objecte de la investigació vaig utilitzar 5 instruments diferents: 

- Observació directa. Segons De Lara i Ballesteros (2007: 272) 

La observació directa és una tècnica científica que recull la informació sobre els fet tal i 

com es presenten, en el seu context natural, d’acord amb un objectiu específic i seguint 

un pla sistemàtic d’actuació. Aquesta informació és registrada i escrita, servint de base 

per l’anàlisi”.  

Aquest instrument s’ha utilitzat per poder conèixer el context de l’estudi, és a dir, quines 

característiques tenien el grup – classe al qual era objecte d’estudi. (Vegeu annex 

15:38). 

- Enquesta. Segons De Lara i Ballesteros (2007) l’enquesta, concretament el 

qüestionari, és una tècnica de recollida de dades que per mitjà de preguntes clares i 

concises on reflexa els objectius del qüestionari, l’enquestat haurà de respondre entre 

diferents respostes tancades. 

Aquest tipus d’instrument s’ha utilitzat per saber l’opinió de la tutora de la classe sobre 

certs aspectes en concret de la cohesió de grup i de l’aprenentatge cooperatiu del grup 

en què em trobava. L’enquesta es va passar abans de començar la investigació i 

després per tal de poder veure quina va ser l’evolució d’aquells infants des del punt de 

vista de la seva tutora. Fer un pre i un post d’aquest instrument em va permetre comparar 

els resultats obtinguts i poder arribar a les conclusions de la meva investigació. (Vegeu 

annex 1:1) 

‐ Entrevista. Segons Rodríguez, Gil  y García (1996: 125)  

L’entrevista és una tècnica en la que una persona (l’entrevistador) sol·licita informació a 

una altra persona o a un grup (entrevistats o informants), per obtenir dades sobre un 

problema determinat. Pressuposa, doncs, l’existència d’almenys dos persones i la 

possibilitat d’interacció verbal. L’entrevista pot complir amb algunes d’aquestes funcions: 

- Obtenir informació d’individus o grups. 

- Influir sobre certs aspectes de la conducta (opinions, sentiments, comportaments, 

etc.) 

- Exercir un efecte terapèutic. 

L’entrevista s’ha utilitzat per saber l’opinió de la tutora de la classe sobre certs aspectes 

més aprofundits de la cohesió de grup i de l’aprenentatge cooperatiu del grup en què 
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em trobava. Com que per mitjà de l’enquesta la tutora només podria respondre les 

preguntes de forma tancada, vaig pensar que estaria bé fer-hi una entrevista i que 

pogués explicar el seu punt de vista de manera més aprofundida. Aquest instrument 

també es va passar abans de començar la investigació i després per tal de poder veure 

quina va ser l’evolució d’aquells infants des del punt de vista de la seva tutora. Fer un 

pre i un post d’aquest instrument em va permetre comparar els resultats obtinguts i poder 

arribar a les conclusions de la meva investigació. (Vegeu annex 2:2) 

- Grups de discussió. Segons Galindo (1998), els grups de discussió són instruments 

configurats bàsicament per dos parts: el moderador i el grup. El moderador s’encarrega 

de dirigir la sessió i prèviament dissenyar les preguntes que voldrà que responguin els 

membres del grup i posteriorment farà l’anàlisi de les respostes i arribarà a unes 

conclusions. El grup són les persones que debatran sobre les preguntes o els temes 

que el moderador exposi. Aquest instrument té per objectiu veure els diferents punts de 

vista dels membres del grup i contrastar les diferents opinions sobre el tema que s’està 

debaten. 

Vaig utilitzar aquest instrument un cop acabada la meva intervenció amb l’objectiu de 

saber l’opinió dels infants sobre la metodologia que havien utilitzat i com s’havien sentit 

durant el procés del projecte de llengua. Els infants de mostra que van formar part del 

grup de discussió van ser cinc: dos d’un rendiment escolar alt i tres d’un rendiment 

escolar baix. (Vegeu annex 16:56) 

- Sociograma. Segons Rodríguez i Morera (2001), el sociograma és una eina útil per 

representar les relacions informals que hi ha en un grup de persones. És a dir, a través 

del sociograma es poden veure quines són les preferències de les persones respecte a 

altres persones i d’aquesta manera es poden analitzar les diferents interaccions que hi 

ha en un grup. (Vegeu annex 4:14) 

El sociograma es va utilitzar per poder veure quines relacions hi havia a la classe objecte 

d’estudi i analitzar com de cohesionat estava aquell grup per poder posteriorment fer 

unes actuacions o unes altres. Aquest instrument també es va passar abans de 

començar la investigació i després per tal de poder veure quina va ser l’evolució 

d’aquells infants un cop dutes les actuacions pertinents. Fer un pre i un post d’aquest 

instrument em va permetre comparar els resultats obtinguts i poder arribar a les 

conclusions de la meva investigació.  
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2.4 Disseny de la recerca 

En aquest apartat s’explicarà de manera breu el disseny de la recerca, és a dir, les 

diferents fases que vaig anar duent a terme per avançar amb la meva investigació. La 

investigació es va basar en 4 fases: 

- Fase I. La fase I va consistir en pactar amb el tutor tant del centre escolar com 

amb el de la universitat la proposta d’intervenció que duria a terme per tal de 

poder corroborar la hipòtesi de la investigació que havia establert prèviament. 

- Fase II. La fase II va consistir en identificar els objectius de la recerca i dissenyar 

els instruments per a la recollida de dades. 

- Fase III. En aquest fase es va aplicar la proposta d’intervenció que es va pactar 

i posteriorment programar i recollir les dades amb els instruments que 

prèviament es van dissenyar. 

- Fase IV. Finalment, l’última fase va consistir en obtenir els resultats de la 

investigació a través del buidatge de dades i arribar a unes conclusions finals. 

 

2.5 Intervenció duta a terme 

2.5.1 Context de l’estudi  

El context d’estudi amb el qual es va basar la meva investigació va ser un centre escolar 

situat a la comarca d’Osona. És una escola que va des de p-3 d’educació infantil fins a 

2n de batxillerat. Cada curs disposa de tres línies, d’uns 26 infants per línia. Es 

caracteritza per ser una escola multilingüe, la qual aposten per les següents llengües 

estrangeres: l’anglès, el francès i l’alemany. 

Tenen com a objectiu principal personalitzar l’aprenentatge i el currículum escolar, és a 

dir, atenen el procés educatiu de cada infant de manera individualitzada per tal que 

puguin gaudir de l’aprenentatge i eixamplar coneixements i competències d’acord amb 

les pròpies capacitats. A més, també treballen de manera específica amb l’alumnat de 

necessitats educatives específiques implicant les famílies. Però, també tenen en compte 

aquells infants que mostren talent tot conduint-los cap a centres de recerca o mentors 

que ajudin a desenvolupar el seu potencial. 

Des del punt de vista curricular s’aplica un currículum més racional i flexible i integren 

unes matèries en d’altres, de manera que tenen més força els treballs per projectes. 

Aquesta metodologia afavoreix que la suma dels diferents talents aportin un valor afegit 

al resultat. El que interessa no és el coeficient intel·lectual, sinó les intel·ligències de 

Gardner, pròpies de cada nen o nena.  
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També cal dir que les avaluacions formatives estan en revisió permanent i es tendeix 

cap a un ensenyament personalitzat. Per tant, per una banda subratllen la importància 

de l’individu amb les intel·ligències múltiples i els talents, i per l’altra banda la suma 

d’aquests actius amb la col·laboració i cooperació. 

La classe d’objecte d’estudi va ser 4t de primària amb 27 infants. Per poder analitzar i 

conèixer una mica més com era l’alumnat vaig utilitzar una pauta anomenada “Pauta per 

a observar l’alumnat dins l’aula ordinària” (Vegeu annex 15:38). Aquesta pauta està 

composta en 3 parts: la primera demana la informació general sobre la classe que 

s’observarà, és a dir, qui s’observarà concretament, un croquis de l’aula i una breu 

descripció de l’activitat a desenvolupar. La segona part demana diferents aspectes sobre 

l’activitat general de la classe, et fa matisar entre l’inici, el desenvolupament i al final de 

les diferents activitats. Finalment, a l’última part et demana que et fixis amb l’alumnat 

que vols observar concretament. Vaig optar per observar 3 infants en concret. Són tres 

dels infants que tenen reforç extern en certes hores de la setmana, ja que tenen un 

rendiment acadèmic baix.  

Tal com es pot veure a l’annex 15 vaig observar a tres classes diferents on la mestra 

canviava, és a dir, no vaig observar només a les classes on impartia docència la tutora, 

sinó que també vaig observar a la classe de matemàtiques i a la d’anglès, ja que 

d’aquesta manera podia conèixer d’una manera més profunda com era aquell alumnat 

que tenia davant. Depenent de qui fos la mestra que impartia classe els infants es 

deixaven anar més o menys i els podia conèixer i posteriorment analitzar millor. 

Per tant, un cop van estar omplertes aquestes pautes d’observació en diferents 

moments del dia vaig poder veure com la classe d’objecte d’estudi era una classe molt 

dinàmica i activa però que no es coneixien d’una manera gaire profunda entre els infants, 

ja que en aquest mateix any els havien canviat de classe amb l’objectiu de reagrupar les 

diferents línies de 4t de primària i fessin servir la seva competència social per tornar-se 

a relacionar amb nens i nenes que fins ara no eren companys ni companyes de la classe. 

A més, també vaig poder observar que hi havia una separació entre els nens i les nenes, 

es tenien respecte però no es tenien en compte a l’hora de fer grups de treball o anar a 

jugar a la seva hora d’esbarjo. Per tant, vaig veure que hi havia molta feina a fer a nivell 

de cohesió de grup.  

Per acabar, vaig veure que els 3 infants en concret que vaig observar a través de la 

pauta d’observació esmentada anteriorment és un alumnat que necessita més atenció 

que la resta de la classe per tal que puguin seguir el ritme del curs. Tal com es pot veure 

a la pauta d’observació dels 3 infants observats un d’ells, infant amb hiperactivitat,  
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necessita més atenció per part del docent, ja que es distreu sovint i no té una bona 

actitud amb la resta dels seus companys i companyes de la classe. Els altres dos infants 

observats també necessiten l’atenció del docent, tot i que la seva relació amb els seus 

companys i companyes de classe és correcte. A part d’aquests 3 infants que van estar 

observats, també em vaig fixar que 3 infants més tenien un rendiment acadèmic baix i 

també tenien reforç extern en hores puntuals dels dia. Per tant, per poder avançar la 

meva investigació havia de tenir en compte a 6 infants: 

- 4 d’aquest alumnat té un rendiment acadèmic baix i necessita reforç fora de 

l’aula, concretament per assolir el nivell de les competències bàsiques de 4t de 

primària. Aquests infants surten 4 cops a la setmana, una hora per aprofundir 

sobre llengua i matemàtiques, ja que no tenen el nivell que haurien de tenir en 

aquestes matèries. 

- 2 d’aquest alumnat té un rendiment acadèmic baix i també necessita reforç fora 

de l’aula, però en aquest cas només surten fora de l’aula un cop per setmana 

amb la psicopedagoga de l’escola. Durant aquesta hora que estan fora de l’aula 

profunditzen els diferents continguts de matemàtiques, ja que són dos infants 

que tenen dèficit d’atenció i a la classe amb la resta dels seus companys i 

companyes no es concentren si la mestra no està pendent d’ells a cada moment. 

A part del dèficit d’atenció, un d’aquests dos alumnes té hiperactivitat i encara es 

pot concentrar menys que el seu company/a. A través de la psicopedagoga 

treballen diferents continguts i resolen els dubtes que els hi puguin sorgir al llarg 

de la setmana quan estan en el grup classe fent matemàtiques. Els exàmens 

també els solen fer amb la psicopedagoga amb l’objectiu que tinguin més 

personalització. 

2.5.2 Programació de la intervenció 

En aquest apartat s’explicarà les diferents activitats que els infants van realitzar de 

l’àmbit A, B i C i la seva programació segons els diferents acords que vam arribar amb 

la tutora del centre. A on vaig posar en pràctica el treball cooperatiu va ser en el projecte 

de Joana Raspall. Aquest projecte va consistir en que l’alumnat va haver de realitzar 

una sèrie de tasques a través dels equips de treball que es van formar prèviament amb 

l’objectiu d’aprendre sobre la vida de la poetessa Joana Raspall i elaborar un pòster final 

explicant les diferents etapes biogràfiques de la poetessa. Es va triar l’àrea de llengua 

per fer aquest tipus de projecte a través de la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu 

perquè la tutora del centre em va explicar que l’àrea de llengua era l’única assignatura 

que no havien posat en pràctica el mètode cooperatiu. El procediment que vaig fer servir 

per triar aquestes activitats i no unes altres s’explicaran a l’apartat de recollida i anàlisi, 
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però la prioritat ve relacionada, tal i com veurem més endavant, amb les necessitats del 

grup – classe.  

Les activitats de cohesió de grup que pertanyen a l’àmbit A totes es poden distribuir en 

diferents blocs o dimensions. Aquests són: 

A. Activitats per afavorir la relació entre els alumnes.  

B. Activitats per mostrar la importància del treball en equip i demostrar la seva 

eficàcia.  

C. Activitats per preparar i sensibilitzar l’alumnat per treballar de forma cooperativa.  

Activitats per afavorir la relació entre els alumnes: 

 L’entrevista (Vegeu annex 6:19) 

Objectiu: Conèixer millor els companys i companyes de la classe. 

“Cada estudiant té un número el qual es treu a l’atzar de dins d’una bossa, de dos en 

dos de tal manera que la classe queda repartida per parelles. Els alumnes han de 

respondre un qüestionari el qual fa referència a la es seves habilitats, aptituds, etc. el 

qual s’ha realitzat anteriorment de forma conjunta. Finalment, cada alumne ha d’escriure 

amb una frase resumint les característiques bàsiques del seu soci. Aquesta frase es 

donarà a conèixer al grup classe i posteriorment, es reflexionarà sobre les frases 

extretes de les diferents entrevistes.” (Pujolàs, Lago, Riera, Pedragosa i Soldevila, 2014: 

9).  

 

 La maleta  

Objectiu: Conèixer les habilitats i interessos dels alumnes. 

“Cada alumne ha de portar una maleta, en la qual hi hagin objectes que donin a conèixer 

els seus interessos i gustos personals que hauran de mostrar als seus companys i 

companyes. A més, també hauran d’explicar perquè són importants per ells aquests 

objectes.” (Pujolàs, Lago, Riera, Pedragosa i Soldevila, 2014:  10) 

 

 El blanc i la diana (Vegeu annex 7:21) 

Objectiu: Conèixer els aspectes comuns amb els companys i companyes. 

“Els estudiants estan dividits en grups base. En una cartolina gran es dibuixen una sèrie 

de cercles concèntrics en tants aspectes de la vida personal i la manera de ser dels 

alumnes com es vulguin donar a conèixer (El teu somni, lloc on t’agradaria visitar, esport, 

paraula que els defineixi). A cada cercle i en les diferents parts, cada alumne hi va 

escrivint els aspectes plantejats. Al final, els alumnes han de buscar els aspectes que 
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tenen en comú i posar un nom a l’equip.” (Pujolàs, Lago, Riera, Pedragosa i Soldevila, 

2014: 11). A l’annex 7 de la pàgina 49 es poden trobar exemples d’aquesta dinàmica. 

 

 Pàgines grogues (Vegeu annex 8:22) 

Objectiu: Conèixer les habilitats dels infants de la classe. 

“Consisteix en confeccionar unes pàgines grogues de la classe, en les quals cada 

estudiant posa un anunci sobre alguna cosa que pot ensenyar a la resta dels seus 

companys i companyes. Pot tractar-se de procediments o d’aprenentatges. 

Les dades que han d’incloure són: 

‐ Títol del servei que ofereixen. 

‐ Descripció del servei. 

‐ Un petit dibuix o il·lustració. 

‐ El nom de l’estudiant que ofereix el servei. 

Cal deixar temps a la classe perquè els alumnes exposin el seu servei.” (Pujolàs, Lago, 

Riera, Pedragosa i Soldevila, 2014: 13). A l’annex 8 de la pàgina 50 es poden trobar 

exemples d’aquesta dinàmica. 

 

Activitats per mostrar la importància del treball en equip i demostrar la seva eficàcia. 

 Les professions preferides (Vegeu annex 9:24) 

Objectiu: Conèixer la importància del treball en equip. 

Cadascú es pensa tres professions, les que més li agradarien fer quan siguin grans. 

Després les posen en comú, per poder-se posar d’acord quina analitzarà cadascú. Si 

algú ja ha dit abans la primera que un alumnes volia dir, aquest diu la que avia pensat 

en segon lloc. No es pot repetir cap professió. Seguidament, es troben en equips de 4 o 

5 i analitzen, una per una, les professions que ha dit cada membre de l’equip, tot 

responent: 

‐ En què consisteix aquesta professió? 

‐ Per fer el que han de fer, necessiten persones de la mateixa professió o de 

professions diferents? 

‐ Els que fan aquesta professió, han de treballar en equip? 

‐ Algú us ha ensenyat a treballar en equip? 

‐ Com ho faríeu? 

‐ Creieu que és important? Per què? 

Finalment, es posa en comú el que s’ha parlat a cada equip i arriben a unes conclusions 

a nivell de grup-classe. (Pujolàs, 2009: 15). A l’annex 9 de la pàgina 52 es poden trobar 

exemples d’aquesta dinàmica. 
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 L’equip d’en Manel 

Objectiu: Analitzar el treball en equip com a metodologia. 

“A partir del cas d’en Joan (un noi a qui no li agradava treballar en equip a l’escola) es 

demana que cada nen i nena, individualment, pensi quina avantatges té el treball en 

equip. Posteriorment,  formen equips de 4 o 5 persones, posen en comú els avantatges 

que cadascú havia apuntat, i afegeixen a la llista algun avantatge que ha dit algun 

company i que ells no havien considerat (utilitzar color diferent). Tot seguit, els diferents 

equips posen en comú els avantatges que ha trobar cada equip, i encara poden afegir 

a la seva llista algun avantatge que un equip ha trobar i el seu no (utilitzar color diferent). 

Finalment, podran veure que si comparen la primera llista amb la tercera, veuran que 

entre tots han estat capaços de trobar més avantatges que no pas havien trobat 

individualment. Poden apuntar la següent idea final: El treball en equip genera més idees 

que el treball individual.” (Pujolàs, 2009: 15) 

 

Activitats per preparar i sensibilitzar l’alumnat per treballar de forma cooperativa. 

 Món de colors  

Objectiu: Promoure l’empatia. 

“Cada estudiant tanca els ulls mentre la mestra posa un gomet al front de cada un d’ells. 

A un li posa un gomet de ben diferent. Seguidament, tenen dos minuts per trobar el seu 

grup segons el color del gomet sense poder parlar. Què passa amb l’infant del gomet 

diferent? Finalment, reflexionen amb el que ha passat, com s’ha sentit l’infant del gomet 

diferent? I els altres?” (Pujolàs, 2009: 16) 

 

Programació 

Vaig realitzar la següent programació tenint en compte les necessitats de l’alumnat del 

grup – classe que vaig poder obtenir a través dels instruments d’obtenció de dades i 

posteriorment a l’hora d’analitzar les dades obtingudes.  

Dia Tasca aula Anotacions 

02/02/17 L’entrevista 

‐ Crear l’entrevista. 

‐ Realitzar-la. 

 

03/02/17 L’entrevista 

‐ Acabar de realitzar.

El blanc i la diana 

‐ Començar. 

‐ Portar els tres 

objectes de 

l’activitat la maleta. 

06/02/17 El blanc i la diana  
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‐ Acabar de realitzar.

La maleta 

‐ Començar. 

09/02/17 La maleta 

‐ Seguir i acabar. 

 

10/02/17 Pàgines grogues 

‐ Elaboració. 

 

13/02/17 Pàgines grogues 

‐ Acabar elaboració. 

‐ Exposicions. 

 

16/02/17 Les professions preferides.

 

 

17/02/17 L’equip d’en Manel. 

 

Món de colors. 

 

 

Però van anar passant les setmanes i es van anar desprogramant totes les dinàmiques 

de cohesió per diferents motius: dia de carnaval, dia d’excursió, canvi d’horaris perquè 

als docents els hi anava millor, etc. Finalment vaig tornar a programar les dinàmiques 

de la següent manera: 

Dia Tasca aula Anotacions 

02/02/17 L’entrevista 

‐ Crear l’entrevista. 

‐ Realitzar-la. 

 

03/02/17 L’entrevista 

‐ Acabar de realitzar.

El blanc i la diana 

‐ Començar. 

‐ Portar els tres 

objectes de 

l’activitat la maleta. 

06/02/17 El blanc i la diana 

‐ Acabar de realitzar.

La maleta 

‐ Començar. 

 

09/02/17 La maleta 

‐ Seguir i acabar. 

 

10/02/17 Pàgines grogues  
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‐ Elaboració. 

13/02/17 Pàgines grogues 

‐ Acabar elaboració. 

‐ Exposicions. 

 

02/03/17 Les professions preferides.  

09/03/17 L’equip d’en Manel.  

16/03/17 Món de colors.  

 

Com us podeu fixar a la segona graella de programació, després de tornar a programar, 

vaig optar a que les primeres setmanes de l’estada de pràctiques es dugessin a terme 

entre dues o tres sessions per setmana les dinàmiques de cohesió. Però, un cop 

passades les primeres 3 setmanes, faltaven 2 dinàmiques per acabar de dur a terme, 

aquestes dues dinàmiques es podien realitzar amb 4 sessions, per tant vaig pensar que 

les posaria en pràctica una sessió per setmana. Vaig prendre aquesta decisió perquè 

vaig pensar que seria més eficaç que al principi fessin més dinàmiques per setmana i 

després anar-ne fent menys gradualment fins arribar a fer-ne una sessió per setmana. 

El motiu pel qual vaig organitzar d’aquesta manera les dinàmiques de cohesió és perquè 

un cop s’ha potenciat de manera intensa l’àmbit A, ja no cal que es faci de la mateixa 

intensitat durant tot el curs, sinó que després s’aprofita l’hora d’assemblea que ells 

tenen, per realitzar aquest tipus de dinàmiques, normalment és una hora a la setmana. 

 

Àmbit B i C 

La meva intenció del principi era aplicar el programa CA/AC fins a l’àmbit B, però quan 

vaig tenir el primer contacte amb l’alumnat de la classe i vaig poder veure les diferents 

metodologies del centre, vaig decidir que l’àmbit C també el podria aplicar, ja que en un 

projecte de ciències havien començat a aplicar els grups d’investigació. Per tant, mentre 

van anar aplicant les diferents estructures cooperatives de l’àmbit B, també posaven en 

pràctica els grups d’investigació de l’àmbit C, d’aquesta manera es feien conscients del 

treball cooperatiu. 

El projecte de Joana Raspall que van realitzar els infants va consistir en treballar la 

biografia de la poetessa en dues parts. La primera part consistia en recopilar tota la 

informació de les diferents etapes de la biografia de Joana Raspall entre tota la classe. 

La classe es va dividir en 8 grups de 4 membres cadascun menys un grup de 3 

membres. Cada grup s’especialitzava amb una etapa biogràfica diferents, podien triar 

entre infantesa, joventut, maduresa i vellesa. Cada etapa la treballava dos grups 
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diferents, d’aquesta manera es podien ajudar amb l’altre grup que feia la mateixa etapa 

en el moment de la recerca d’informació. Un cop obtinguda la informació necessària 

cada grup va penjar al drive el text final elaborat a partir d’estructures cooperatives. 

Finalment, la segona part del projecte va consistir en que per parelles elaboressin un 

mural a partir de la informació que prèviament a través dels grups d’investigació havien 

compartit amb tots els membres de la classe. El mural havia d’estar constituït per les 

diferents etapes biogràfiques de Joana Raspall i algunes fotografies que il·lustressin el 

què deia el text. A més, també hi havia l’opció de posar codis QR que tinguessin el 

mateix funcionament que les fotografies, il·lustrar la vida de la poetessa. 

Aquest projecte com es podrà veure a continuació no només és un projecte de llengua, 

sinó que té relació amb altres àmbits de coneixement: educació visual i plàstica i TIC. 

L’objectiu general del projecte és el següent: Aprofundir en el coneixement de la poesia 

des de la descoberta de la biografia d’una poetessa. 

Els objectius específics per competències que havien de complir les activitats per 

treballar la poesia eren els següents: 

- Competència comunicativa 

o Seleccionar el continguts per tal que sigui correcte, adequat i complet. 

o Utilitzar correctament el llenguatge escrit (normes d’ortografia i vocabulari 

adequat). 

- Competència artística i cultural 

o Elaborar un pòster que sigui estèticament correcte i atractiu. 

o Saber distribuir i estructurar correctament la informació en un mural. 

- Competència digital 

o Seleccionar i sintetitzar correctament la informació d’una pàgina web. 

o Comprometre’s en el procés de co-avaluació de la poesia. 

- Competència social 

o Participar de manera activa i compromesa en el grup cooperatiu. 

- Competència d’autonomia i iniciativa personal 

o Treballar de manera autònoma seguint les pautes i els temps marcats. 

 

Finalment, quan ja vaig tenir decidides quines tasques realitzaria l’alumnat per treballar 

la vida de la Joana Raspall, vaig assignar una estructura cooperativa a cada activitat. A 

continuació es mostrarà en què consisteixen les diferents tasques que van dur a terme 

i quina estructura cooperativa van posar en pràctica. 
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Programació 

El projecte de Joana Raspall es va dividir en 10 sessions d’una hora cadascuna. Primer 

de tot es va fer una activitat de coneixements previs, per tal de saber quins coneixements 

tenen els infants sobre la poetessa Joana Raspall. A continuació, un cop duta a terme 

l’activitat de coneixements previs, es van posar en pràctica les activitats d’aprenentatge 

tenint en compte el nivell del qual parteix l’alumnat. Finalment, un cop realitzades les 

activitats d’aprenentatge es van realitzar dos tipus d’activitats d’avaluació: una a nivell 

cooperatiu per avaluar els procediments i l’altre a nivell individual per avaluar els 

continguts. Tot i que una avaluació anava molt lligada amb l’altre, ja que encara que 

s’avaluessin els continguts de manera individual, s’havia de tenir molt present la manera 

com havien treballat aquests continguts, ja que segons la metodologia que es dugui a 

terme els infants trauran uns resultats o uns altres. A continuació, s’especificaran les 

activitats que van compondre el projecte de Joana Raspall. 

 

Abans de realitzar la primera sessió de llengua els infants de manera individual van 

haver de buscar per deures la biografia de la Joana Raspall i portar-la impresa a l’aula, 

per tal de poder-la utilitzar en el procés d’elaboració del projecte. 

 

Sessió 1: 

La primera sessió es va fer una explicació sobre en què consistiria el projecte de Joana 

Raspall i el funcionament dels grups d’investigació. Aquests grups d’investigació es van 

realitzar per tal que els infants acabessin sent conscients del treball cooperatiu que 

realitzaran al llarg del projecte de llengua. Un cop tenien clar les bases del projecte es 

va dividir la classe en grups cooperatius que prèviament jo ja havia organitzat. Els grups 

cooperatius en què es va basar el projecte es van crear tenint en compte els nivells de 

llengua de l’alumnat i el nivell de coneixements que tenien sobre la poetessa. Per tant, 

aquests grups complien el requisit de ser grups cooperatius heterogenis. Finalment, 

cada grup d’investigació va omplir el pla de l’equip (vegeu annex 17:59). Aquest pla 

d’equip va consistir en que cada membre del grup havia d’adoptar un rol (coordinador/a, 

secretari/a, intendent i portaveu) amb l’objectiu que cadascú s’ocupés d’una tasca per 

tal de garantir el bon funcionament en el grup. Al final de la sessió es va passar una fitxa 

de coneixements previs per tal de poder veure des de quin punt partien els infants sobre 

el tema de la Joana Raspall. (Vegeu annex 30:99) 

 

Sessió 2: 

La segona sessió va començar amb un recordatori del funcionament dels grups 

d’investigació i dels rols que cadascú li pertanyia. A continuació, es van repartir les 
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diferents etapes biogràfiques de Joana Raspall als diferents grups cooperatius perquè 

s’especialitzessin amb una. Per tal de facilitar-los-hi la recerca els hi vaig donar les 

dades més importants que havien de tenir en compte de cada etapa. (Vegeu annex 

18:60). Finalment, cada grup va començar a llegir la informació que prèviament havien 

buscat a casa a través de l’estructura cooperativa lectura compartida (Vegeu annex 

20:62). Aquesta estructura va funcionar molt bé, ja que obligava a l’alumnat a que 

estigués atent a la lectura i no tinguessin cap mena de distraccions. Els últims 10 minuts 

de cada sessió van haver d’omplir el diari de sessió (Vegeu annex 19:61), amb l’objectiu 

que fossin conscients del seu procés d’aprenentatge i de les diferents relacions que 

tenien amb els seus membres del grup. 

 

Sessió 3: 

A la tercera sessió la majoria dels grups cooperatius encara estaven duent a terme 

l’estructura cooperativa lectura compartida i els que anaven acabant començaven a 

redactar el text de l’etapa que estaven especialitzats a partir de l’estructura foli giratori 

(Vegeu annex 20:62). Com que els infants ja havien estat atents a la lectura de la 

informació, els hi va ser molt fàcil aplicar l’estructura del foli giratori i que cadascú 

s’encarregués de redactar un paràgraf del text final. 

 

Sessió 4: 

A la quarta sessió tots els grups cooperatius ja van acabar la fase el qual es duia a terme 

la lectura compartida i van anar començant i alguns acabant la fase del foli giratori. Els 

grups que ja havien acabat d’aplicar l’estructura del foli giratori, van passar a la següent 

fase: aplicar l’estructura cooperativa del joc de les paraules (Vegeu annex 20:62). A 

través d’aquesta estructura van poder comprovar si el text final que havien redactat amb 

el foli giratori estava complert i no hi faltava cap dada rellevant.  

 

Sessió 5: 

La sessió 5 va ser una classe la qual es va dedicar a acabar d’aplicar el foli giratori i el 

joc de les paraules. A mesura que els diferents grups cooperatius anaven acabant 

s’anaven connectant al google drive per passar el text final que havien redactat a través 

de les estructures cooperatives i d’aquesta manera tots els grups de treball podien tenir 

els diferents textos definitius de cada etapa biogràfica de Joana Raspall al drive per 

poder-les utilitzar en el moment d’elaborar el pòster que més endavant se’ls hi va 

explicar. L’aplicació de les diferents estructures cooperatives van permetre que tot 

l’alumnat estigués al cas del tema que estaven treballant i es sentís integrat al seu grup. 
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Sessió 6: 

La sessió 6 es va dedicar a reagrupar l’alumnat de la classe en parelles, ja que a partir 

d’ara no treballarien en grups cooperatius, sinó que treballarien en parelles de nivell. 

Se’ls hi va explicar que aquestes parelles servirien per elaborar un pòster de la biografia 

de Joana Raspall on hi contingués totes les etapes de la seva vida, per aquest motiu es 

va crear un document compartit amb tots els membres de la classe (drive) i s’hi van 

penjar els diferents textos finals elaborats pels diferents grups cooperatius que estaven 

especialitzats en una etapa biogràfica. A més, també se’ls hi va explicar que el pòster 

havia de contenir un poema de la poetessa i diferents il·lustracions que representessin 

el text que havien redactat al pòster. A continuació, cada parella va haver d’omplir el 

projecte d’equip (vegeu annex 21:66) amb l’objectiu de repartir-se les tasques que 

havien de fer per crear el pòster. D’aquesta manera, els infants no anaven tant perduts 

i s’havien què havien de fer en tot moment, per tal a través d’aquest projecte d’equip es 

va potenciar l’autonomia personal. Al final de la sessió se’ls hi va informar que aquest 

pòster que haurien d’elaborar s’avaluaria amb una rúbrica a partir d’un seguit de criteris 

que també se’ls hi van mostrar per tal que fossin conscients de quins aspectes eren 

fonamentals a l’hora d’elaborar aquest pòster. 

 

 

 

 

 

 

 

Els grups cooperatius passant el text al google drive que han obtingut a partir de les estructures cooperatives.  
Font: Ingrid Arumí. 
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Sessió 7: 

Abans de començar la sessió 7  se’ls hi va donar un resum de la vida de Joana Raspall 

(Vegeu annex 22:67) elaborat a partir de tots els textos que havien anat redactant durant 

les sessions anteriors que serviria de guia per elaborar el pòster. Seguidament, es va 

dedicar tota la sessió a elaborar el pòster de la poetessa a partir dels textos finals que 

havien compartit al drive. Cada parella feia les tasques que a la sessió anterior havien 

acordat a través del projecte d’equip. 

 

Sessió 8: 

Tota la sessió 8 es va dedicar a continuar elaborant el pòster de la poetessa a partir dels 

textos finals que havien compartit al drive.  

 

Sessió 9: 

Tota la sessió 9 es va dedicar a continuar i a acabar d’elaborar el pòster. Les parelles 

que anaven acabant es posaven a omplir la valoració final (vegeu annex 23:69) amb 

l’objectiu de ser conscients del què han treballat, del com han treballat i de la manera la 

qual han anat elaborant les diferents tasques per acabar creant el pòster final de la 

Joana Raspall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 10: 

Finalment, a la última sessió del projecte l’alumnat va haver de dur a terme una avaluació 

final individual amb l’objectiu de plasmar tot el què havien après al llarg del projecte de 

Joana Raspall (Vegeu annex 25:73). Aquesta avaluació individual estava composta per 

un seguit de preguntes, algunes en format qüestionari i d’altres en format de resposta 

Grups cooperatius començant a elaborar el 
pòster. Font Ingrid Arumí. 

Grups cooperatius començant a elaborar el 
pòster. Font Ingrid Arumí. 
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breu. Encara que aquest projecte seguis la metodologia cooperativa, també vaig voler 

comprovar de manera individual quins coneixements van anar adquirint al llarg 

d’aquestes sessions de llengua. A més, a través de l’avaluació individual es va poder 

comprovar fins a quin punt els infants adquireixen més o menys coneixements que si 

haguessin treballat el mateix tema amb una estructura individual. 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’un dels pòsters finals. Font: Ingrid Arumí. 
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Exemple d’un dels pòsters finals. Font: Ingrid Arumí. 

Exemple d’un dels pòsters finals. Font: Ingrid Arumí. 
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Per tal que els infants sabessin quina estructura es duria a terme en cada tasca vaig 

realitzar un pòster per cada estructura on explicava en què consistia per si algun nen o 

nena no se’n recordava pogués ser més autònom i solucionar el seu dubte només llegint 

els passos que havia de seguir per posar en pràctica aquella estructura cooperativa. 

(Vegeu annex 24:70) 

 

Els criteris d’avaluació que vaig seguir per avaluar l’avaluació final individual es poden 

trobar a l’annex 26:88. Aquesta avaluació individual val un 30% de la nota total del 

projecte. Els criteris d’avaluació que vaig seguir per avaluar el pòster que els infants van 

elaborar amb parelles es poden trobar a l’annex 27:90. El pòster que van realitzar val un 

70% de la nota total del projecte. Tal com s’ha pogut veure es dóna més importància al 

pòster, ja que s’ha realitzat seguint la metodologia de cooperació i és l’objecte d’estudi 

principal. L’avaluació individual també s’ha tingut en compte, ja que a través d’aquesta 

es pot veure l’evolució de cada infant i adonar-se compte de quines mancances encara 

té l’alumnat i poder-hi posar solució a la situació a millorar. 

 

També cal destacar que la programació que havia elaborat al principi del projecte s’ha 

anat modificant a mesura que anaven passant les diferents sessions. Des d’un bon 

principi aquest projecte es va programar per 12 sessions, ja que la primera idea era que 

cada parella exposés el pòster que havia elaborat, però un cop estàvem en plena 

intervenció vaig veure que no tenia cap sentit que l’alumnat exposés els seus pòsters a 

davant de la classe, ja que tothom l’havia fet del mateix tema. L’objectiu de fer les 

exposicions des d’un primer moment era perquè d’aquesta manera els infants podien 

fer una co-avaluació a partir d’una rúbrica realitzada entre tots prèviament. Tot i això, un 

cop descartada l’opció de realitzar les diferents exposicions dels pòsters per falta de 

sentit, vaig veure que la co-avaluació ja la feien a la sessió 9 amb la valoració final, la 

qual l’alumnat havia de puntuar-se el treball que havia aportat en el seu grup cooperatiu 

i també havia de puntuar el treball que havien aportat els seus companys i companyes 

d’equip. Per tant, aquest mètode d’avaluació, que crec que és important per tal que els 

infants siguin conscients dels seu aprenentatge, ja estava integrat en el projecte i no 

calia fer unes exposicions per posar en pràctica la co-avaluació.   
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2.6 Recollida i anàlisi de dades 

Àmbit A 

Com ja s’ha explicat a l’apartat del marc teòric posar en pràctica l’àmbit A del programa 

CA/AC consisteix en que l’alumnat d’una classe prengui consciència de grup i es 

converteixi en una comunitat d’aprenentatge. Una bona cohesió de grup fa que el clima 

de l’aula millori i es puguin resoldre d’una manera més immediata els problemes de 

convivència que puguin sorgir durant l’etapa d’educació primària. El programa CA/AC 

inclou una sèrie de dinàmiques de grup i jocs cooperatius per a dur a terme 

fonamentalment a les hores de tutoria o d’assemblea amb l’objectiu d’anar millorant el 

clima de l’aula i la relació entre els infants de la classe. (Lago, Pujolàs, 2012) 

El procediment que vaig seguir abans de realitzar les diferents dinàmiques de cohesió 

de grup va ser el següent: primer de tot, vaig realitzar una enquesta a la tutora de la 

classe on duria a terme la meva intervenció sobre la cohesió de grup d’aquells infants 

(vegeu annex 1:1). En el programa CA/AC es consideren cinc dimensions diferents, 

totes elles relacionades amb la cohesió de grup. Aquestes cinc dimensions són amb les 

que em vaig basar a l’hora de realitzar l’enquesta a la tutora i les preguntes del grup de 

discussió final. Aquestes són les següents: 

1. La participació de tots els alumnes i les alumnes i la presa de decisions 

consensuades. 

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

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. 

4. La disposició pel treball en equip i la consideració del treball en equip com alguna 

cosa important a la societat actual i més eficaç que el treball individual. 

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

convivència. 

 

Un cop realitzada l’enquesta també vaig pensar que podria entrevistar a la tutora, 

d’aquesta manera obtindria informació més aprofundida de la cohesió de grup del grup 

classe. A l’hora d’elaborar l’entrevista també em vaig basar amb les cinc dimensions que 

el programa CA/AC proposava per analitzar el grau de cohesió d’un grup. (Vegeu annex 

2:2). 

 

A continuació, vaig realitzar un sociograma per tenir un altre punt de vista sobre la 

cohesió que tenia aquell grup, ja que ja tenia la mirada de la tutora, però també em va 

semblar important tenir en compte la mirada dels propis alumnes, que de fet, són els 
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que ho viuen més en primera persona i passen per diferents experiències les quals fan 

que es puguin crear una imatge sobre el que pensen els seus companys i companyes 

d’ells mateixos. Tal com podreu veure a l’annex 4 a la pàgina 14, el sociograma està 

compost per dues parts. La primera consisteix en que els infants puntuïn de l’1 al 5 a 

tots els seus companys i companyes de la classe. I la segona part consisteix en 

respondre tres preguntes: 

1. Amb qui jugues al pati? 

2. Qui és el teu millor amic o amiga? 

3. Amb qui no jugues mai? 

 

Tal com es podrà veure a continuació, vaig buidar els resultats en dues parts, la part de 

la puntuació i la part de respondre les preguntes. D’aquesta manera, a través de la 

primera part vaig poder observar quins eren els infants amb més popularitat de la classe 

i quins eren els infants amb menys popularitat. I a través de la part de les preguntes, 

vaig poder veure quins eren els grups que hi ha dins la classe i si hi ha algun infant que 

no tenia grup d’amics. 

 

Finalment, un cop vaig tenir totes les dades obtingudes a partir de l’opinió de la tutora i 

de l’opinió dels infants, la vaig començar a analitzar amb l’objectiu de saber quina era la 

dimensió del programa CA/AC que aquella classe necessitava potenciar més, per tal de 

començar a realitzar dinàmiques de cohesió i poder anar cohesionant de mica en mica 

aquell grup que no s’acabava de conèixer del tot. 

 

Un cop elaborada i feta l’entrevista, l’enquesta i el sociograma vaig començar a realitzar 

el buidatge d’aquests instruments d’anàlisi. (Vegeu annex 3:10, 5:16) Com es pot veure 

a la graella de l’annex 3 on s’han buidat totes les dades tant de l’enquesta com de 

l’entrevista, són dos instruments de recollida de dades que es complementen, ja que 

l’enquesta es basa en triar una opció de quatre, però no es veu quin argument dóna la 

tutora, en canvi l’entrevista es fan preguntes obertes relacionades amb els 5 àmbits del 

programa CA/AC i aquí sí que la tutora pot argumentar la seva opinió i podem saber 

més sobre els diferents aspectes que es tracten. Per tant, l’enquesta ens orienta quina 

és l’opinió de la tutora i l’entrevista aprofundeix sobre els diferents temes a tractar. 

 

Un cop fet el buidatge de l’enquesta i de l’entrevista vaig veure que no era un grup gaire 

ben cohesionat, i de fet era lògic ja que els havien acabat de reagrupar i no es coneixien 

del tot, per tant vaig veure oportú de fer unes dinàmiques de cohesió que toquessin tots 

els àmbits que proposa el programa CA/AC. Però vaig donar prioritat a aquelles 
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dinàmiques de l’àmbit 2 i 3 (El coneixement mutu i les relacions positives i d’amistat 

entre l’alumnat del grup; 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), ja que 

abans que es propiciés la participació igualitària, el respecte, la tolerància i d’altres 

valors importants per a treballar bé en equip s’han de conèixer molt bé entre els membre 

de la classe i posteriorment ja es treballarà els altres àmbits proposats pel programa 

CA/AC. El meu objectiu era primer dur a terme dinàmiques de coneixença, després de 

participació i posteriorment de prendre consciència de la importància del treball en equip. 

 

El buidatge de les dades obtingudes del sociograma basant-me amb la mirada de 

l’alumnat es pot trobar a l’annex 5 a la pàgina 16. El buidatge de les dades està compost 

per 4 gràfics. La informació que comparteixen tots els gràfics és el significat dels dos 

eixos que component els gràfics: L’eix en horitzontal és cada infant expressat en un 

número i l’eix en vertical són els punts que cada nen o nena ha aconseguit per part del 

grup classe. 

 

Un cop realitzat el buidatge del sociograma a través dels gràfics que s’han pogut veure 

a l’apartat dels annexes, s’ha pogut observar diferents aspectes que cal tenir en compte 

i que diu molt sobre les relacions que s’han creat en aquest grup – classe. Les dades 

que es desprenen dels gràfics són les següents: 

 

A través del gràfic 1 he pogut tenir una visió global de les relacions d’amistat de l’alumnat 

de 4t. Hi ha 6 infants, els que corresponen als números 2, 3, 9, 11, 12, 16 i  25, que 

estan per baix de la meitat de la puntuació que es podia aconseguir a través dels punts 

que donaven els seus companys i companyes en el sociograma, aquest fet vol dir que 

no estan gaire ben integrats al grup o que els propis infants de 4t els exclouen per alguna 

raó. A més, una dada a tenir en compte sobre aquests infants que no han aconseguit la 

puntuació mínima per estar ben integrats a l’aula és la característica que 5 d’ells (2, 3, 

9, 11, 12 i 16) tenen en comú, tots ells són d’origen immigrant. Aquest tret característic 

ens podria fer replantejar el pensament que tenen els infants de 4t sobre aquestes 5 

persones. Pel que fa l’últim infant (el número 25) que també ha obtingut una puntuació 

per sota dels mínims es caracteritza per ser un alumne amb un trastorn de dèficit 

d’atenció, fet que moltes vegades fa que a part que es distreu ell durant les hores que 

han d’estar concentrats escoltant a l’aula, també distreu i molesta els seus companys i 

companyes. Aquest situació reflexa molt bé el pensament que l’alumnat de la classe té 

sobre aquest infant. En canvi, l’infant número 6, 8, 13, 21, 23 i 24 tenen una puntuació 
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superior a 90, fet que significa que són els alumnes més ben integrats al grup com a 

conseqüència de les habilitats socials que tenen. 

 

A través del gràfic 2 he pogut observar les relacions de joc que tenen els nens i nenes 

de la classe a l’hora del pati. Abans de començar a analitzar aquest gràfic s’ha de dir 

que a aquesta classe, com a totes, hi ha grups dins del grup – classe cadascú amb els 

seus amics i amigues i lògicament els grups compostos amb menys membres, 

aconseguiran menys puntuació en aquesta pregunta, però no vol dir que estiguin més 

exclosos que la resta. A més, també s’ha de dir que a l’hora del pati els nens juguen 

amb els nens i les nenes amb les nenes, l’únic motiu és l’afinitat que tenen amb els jocs. 

Per tant, tenint en compte aquestes anotacions que s’han fet, es pot dir que si es fa un 

cop d’ull al gràfic a nivell general es pot dir que qui destaca per sobre, és a dir, la classe 

considera que a l’hora del pati juguen més amb ells són els infants número 13 i 23. En 

canvi, els infants els quals a l’hora del pati no juguen amb la majoria de l’alumnat de la 

classe, i que per tant els seus companys i companyes no els han tingut tant en compte 

a l’hora de respondre aquesta pregunta són els infants número 1, 9, 10, 16 i 25. 

 

A través del gràfic 3 he pogut tornar a observar les relacions de joc a l’hora del pati, però 

a l’invers, és a dir, qui és l’infant que està més exclòs de tots a les hores de lleure. Tal 

com es pot veure en el gràfic, la dada que sobta més és la de l’alumne número 12. És 

l’infant que més puntuació ha rebut a l’hora de decidir amb qui no jugaria mai a l’hora 

del pati. Si comparem el número 12 del gràfic 3 amb el del gràfic 2, es pot veure com en 

el gràfic 2 no sembla tant exclòs com en els resultats que surten en el gràfic 3, ja que la 

pregunta que es fa en el gràfic 2 es centra amb qui jugaries, i per tant els infants pensen 

amb els seus amics del grup que han format, l’infant número 12 com que té un grup 

d’amistats nombrós fa que no sobresortir per baixa puntuació, però quan canviem la 

pregunta i els hi demanem amb qui no jugaries mai, és a dir, canviem l’objectiu del que 

volem saber, després és quan aquí es pot veure qui són realment els infants més 

exclosos de la classe. Per tant, es pot veure que qui està realment exclòs en aquest 

grup és l’infant número 12. 

 

I per últim, a través del gràfic 4 he pogut veure i tenir clares quines són les relacions 

d’amistat entre els nens i nenes de la classe. Cal matisar que no acaben d’entendre el 

concepte de millor amic o amiga, ells el què entenen és qui són els seus amics i amigues. 

Però, aquest fet no és cap problema, ja que d’aquesta manera he pogut veure qui són 

els diferents grups d’amics i d’amigues de la classe. Si comencem a analitzar aquest 

gràfic també ens passarà com en el gràfic 2, el fet d’analitzar les relacions d’amistats 
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l’infant número 12 no sobresurt en cap aspecte, ja que aquest/a té un grup d’amics o 

d’amigues que fa que a l’hora de dir les amistats de cadascú no quedi exclòs/a, ja que 

en el seu grup d’amistats està integrat, però amb la resta de la classe no està gens 

integrat. I l’objectiu d’aquesta intervenció és que tothom estigui inclòs a l’aula amb tots 

els companys i companyes de la classe. L’alumnat que destaca des d’un punt de vista 

més negatiu, és a dir, que cap o pocs dels seus companys i companyes de classe el 

consideren amic o millor amic són els infants següents: 1, 5, 9, 16, 22 i 25. En canvi, els 

infants número 13 i 23 han obtingut la puntuació més alta, 6 punts. Per tant, aquests 

infants són l’alumnat més ben integrat de la classe. 

 

Per concloure aquest apartat si ens fixem en els diferents gràfics es pot veure com més 

o menys acaben sobresortint els mateixos infants (líders i exclosos) en les diferents 

preguntes que s’han fet a través del sociograma. Per tant, es pot dir que els líders de la 

classe són l’infant número 13 i el 23, ja que han sobresortit de manera positiva a tots els 

gràfics anteriors. En canvi, el principal infant que està exclòs és el número 12, seguit 

dels infants número 2, 3, 9, 11, 16 i 25. Vista aquesta situació es van proposar unes 

dinàmiques de cohesió de grup per ajudar a l’alumnat exclòs a incloure’l dins del grup – 

classe amb l’objectiu que regni un bon clima a l’aula i els infants puguin treballar 

còmodament i avançant en el seu procés d’aprenentatge. 

 

Finament, un cop obtingudes les dades i analitzat els resultats vaig veure que havia 

d’inserir en tots els cinc àmbits que el programa CA/AC proposa, ja que com des del 

principi veia és que era un grup poc cohesionat i no es coneixien gaire. Per tant, les 

dinàmiques de grup  que es van aplicar durant la meva estada de pràctiques amb 

l’objectiu de cohesionar el grup les vaig agrupar en tres blocs.  

‐ Activitats per afavorir la relació entre els alumnes. En aquest bloc es feien totes 

les activitats relacionades amb l’àmbit 1, 2, 3 i 5 del programa CA/AC. 

‐ Activitats per mostrar la importància del treball en equip i demostrar la seva 

eficàcia. En aquest bloc es feien totes les activitats relacionades amb l’àmbit 4 

del programa CA/AC. 

‐ Activitats per preparar i sensibilitzar l’alumnat per treballar de forma cooperativa. 

En aquest bloc es feien totes les activitats relacionades amb l’àmbit 4 i 5 del 

programa CA/AC. 
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Àmbit B i Àmbit C. 

L’àmbit B consisteix en utilitzar el treball en equip com a recurs per a ensenyar, amb la 

finalitat que els infants aprenguin millor els continguts curriculars, ja que amb aquesta 

metodologia s’ajuden uns amb els altres. El Programa CA/AC ha creat una sèrie 

d’estructures cooperatives, amb l’objectiu que el treball en equip arribi a ser un recurs 

utilitzat pel docent a l’hora que l’alumnat realitzi a la classe les activitats d’aprenentatge 

relacionades amb els continguts curriculars. Aquestes estructures cooperatives s’han 

d’utilitzar de manera regular durant les diferents classes per tal que els infants s’adaptin 

en aquesta metodologia i acabi sent beneficiós pel seu procés d’aprenentatge.  (Pujolàs, 

2009) 

 

L’Àmbit C, segons Pujolàs (2009: 10) consisteix “en dur a terme actuacions 

encaminades a ensenyar als alumnes i a les alumnes, d’una forma explícita i 

sistemàtica, a treballar en equip, a més d’utilitzar, de forma regular, aquesta forma 

d’organitzar l’activitat a l’aula. Per aquest motiu, des de les diferents àrees del 

currículum, proposem que s’ensenyi als alumnes, d’una forma més estructurada, a 

treballar en equip, sense deixar d’usar el treball en equip com recurs per a ensenyar.” 

 

El procediment que vaig seguir abans de posar en pràctica les diferents estructures 

cooperatives, juntament amb la tutora del centre vam haver de decidir quin contingut es 

podria treballar durant la meva intervenció a l’escola. Tant jo com la tutora teníem clar 

que es posarien en pràctica les estructures cooperatives a través de l’assignatura de 

llengua, ja que era una de les matèries en que es treballava menys la cooperació, i per 

tant el centre va voler aprofitar la meva investigació per treballar el treball cooperatiu en 

aquesta assignatura. Tot seguit, es va decidir que es treballaria la poesia, concretament 

la biografia de Joana Raspall. Un cop decidit el tema i l’assignatura on es duria a terme 

la meva investigació em vaig posar a programar les diferents activitats que podien fer 

els infants per aprendre la biografia de la poetessa Joana Raspall a través de la 

metodologia de la cooperació.  

 

Per aplicar tant l’àmbit B com l’àmbit C es van utilitzar diferents recursos. Per una banda, 

les diferents estructures cooperatives que s’han explicat anteriorment en l’explicació del 

què es feia a cada sessió van servir per aplicar l’àmbit B del programa CA/AC, ja que 

aquestes estructures tenien per objectiu que els infants aprenguessin millor els 

continguts curriculars de llengua. I per l’altra, a través del pla de planificació, el diari de 

sessió i la valoració final, l’alumnat ha pogut aprendre de manera conscient a treballar 

en equip i veure que és una bona opció a l’hora d’organitzar-se i fer un projecte amb 
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més persones. Els resultats que es desprenen tant de les estructures cooperatives com 

el pla de planificació, el diari de sessió i la valoració final van servir per poder verificar la 

meva hipòtesi inicial, L’aprenentatge cooperatiu fa que l’alumnat aprengui d’una manera 

significativa i avanci en el seu procés d’aprenentatge no només amb els continguts 

curriculars, sinó a nivell social. 

 

Per tal de poder analitzar de manera acurada els resultats que l’alumnat ha obtingut 

després d’aplicar les estructures cooperatives i els diferents plans d’organització 

s’analitzaran una per una les diferents eines d’avaluació que s’han utilitzat per poder 

comprovar si la hipòtesi que he mencionat anteriorment és certa o no. A continuació, 

s’analitzarà l’avaluació individual que l’alumnat va fer a partir d’un examen, el pòster que 

posteriorment es va avaluar a partir d’una rúbrica i la valoració final que l’alumnat va fer 

un cop acabat el projecte de Joana Raspall. En aquest anàlisi que seguidament es 

mostrarà es tindran en compte 4 tipus de grups d’infants que s’han pogut trobar a l’aula 

i quina ha sigut la seva evolució comparant tasques que havien realitzat anteriorment de 

manera individual i aquest projecte que s’ha realitzat de manera cooperativa. 

 

Els grups d’infants que s’han pogut trobar a l’aula els podem diferenciar en 4 categories: 

- Alumnat amb baix rendiment acadèmic sense reforç fora de l’aula. 

- Alumnat amb baix rendiment acadèmic amb reforç fora de l’aula. 

- Alumnat amb un rendiment acadèmic mitjà. 

- Alumnat amb un alt rendiment acadèmic. 

 

Avaluació individual 

A continuació, s’analitzarà la taula 5 (Vegeu annex 26:88) en la qual es mostren els 

resultats obtinguts per part dels infants a partir de l’avaluació individual que van fer amb 

l’objectiu de poder observar quins dels continguts que s’han treballat al llarg del projecte 

han sigut adquirits i quins no. Aquesta avaluació individual final es va realitzar només a 

nivell de continguts. S’ha de tenir en compte que els continguts que s’han pogut veure 

a la taula a l’apartat dels annexos són continguts generals, ja que a l’avaluació individual 

que es va fer als infants es feien preguntes concretes sobre cada contingut que es volia 

treballar. 

Un cop observada la taula 5 dels continguts es pot dir que alguns dels continguts que 

s’havien de tenir assolits un cop acabat el projecte de Joana Raspall, alguns dels infants 
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no els han assolit a la perfecció. Alguns dels continguts que l’alumnat no ha assolit són 

més importants que d’altres, i per aquest motiu hi ha diferents notes. 

Els continguts que més del 50% de la classe no ha assolit, i que per tant, s’hauria de 

poder millorar el següent cop en què es posi en pràctica aquest projecte són els 

següents continguts: 

- Localitat on vivia Joana Raspall. 

- Edat en la qual la poetessa va començar la seva activitat literària. 

- Quants i quins premis va aconseguir durant la seva vida. 

Els continguts que més del 50% de la classe ha assolit perfectament han sigut els 

següents: 

- Qui era Joana Raspall. 

- Citació d’alguna obra de la poetessa. 

- Escoles que va anar i què va estudiar. 

- El motiu del retorn de França. 

- De què va treballar al llarg de la seva vida. 

Els continguts que el 100% de la classe els ha assolit a la perfecció ha sigut els 

següents: 

- Reconèixer a través d’una imatge la poetessa. 

- Públic el qual les seves obres anaven destinades. 

- Idioma amb el que escrivia. 

- Saber si la poetessa està actualment morta o no. 

Un cop analitzats quins continguts han quedat assolits i quins no per part de l’alumnat 

de l’aula s’ha pogut veure que l’aplicació d’aquest projecte ha sigut un èxit, ja que la 

majoria dels continguts que es pretenien assolir s’han acabat assolint més del 75%. Tot 

i que no tots els nens i les nenes han assolit el 100% dels continguts, la part dels 

continguts l’ha aprovat tothom (Vegeu annex 29:98). Tal com s’ha pogut veure a l’annex 

26 hi ha 4 infants que estan marcats en grog i 2 en lila. Aquesta marca simbolitza 

l’alumnat que té un reforç fora de l’aula, i que per tant necessita ajuda de més per poder 

seguir la programació de l’aula. Com s’ha dit en apartats anteriors, l’infant 2, 3, 11 i 12 

és l’alumnat que necessita reforç de competències bàsiques, ja que no les tenen del tot 

ben assolides. L’infant 25 i 26 també necessita un reforç extern, però aquests van amb 

la psicopedagoga del centre un cop a la setmana. Aquests sis infants estan marcats, 

perquè cal tenir-los en compte en el moment d’analitzar el projecte de Joana Raspall 

que s’ha realitzat de manera cooperativa. Aquest alumnat ha millorat significativament 

en el moment d’adquirir els diferents continguts del projecte, ja que com que han treballat 
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el tema seguint un procés i fent servir la metodologia de la cooperació han pogut integrar 

millor els continguts que s’havien de treballar i aquesta situació ha quedat reflectida a 

les notes que han tret un cop feta l’avaluació individual. Els infants que tenen un baix 

rendiment acadèmic, però que no fan un reforç fora de l’aula també han millorat les 

seves notes en comparació a altres treballs que havien fet a llengua fent servir la 

metodologia individual. Per tant, a l’hora d’avaluar els continguts si es segueix un procés 

cooperatiu els infants aprenen d’una manera més significativa, ja que s’ha vist reflectit a 

les notes que han tret d’aquesta part més teòrica. 

L’alumnat amb un rendiment acadèmic alt i mitjà (vegeu annex 29:98) treuen més o 

menys les mateixes notes que s’hi haguessin fet aquest mateix projecte individualment. 

Les notes poden variar d’un punt més o un punt menys però estan en la seva línia.  

Per tant, en la part d’avaluar els continguts del projecte hem vist millora en els infants 

que normalment tenen un rendiment acadèmic baix, ja que a través de les diferents 

eines i estructures cooperatives que s’han anat utilitzant al llarg del projecte han anat 

aprenen i consolidant els continguts que havien d’aprendre, i quan han dut a terme 

l’avaluació final individual han pogut respondre correctament la majoria de les preguntes 

que se’ls hi demanava. 

 

Avaluació cooperativa  

Seguidament, un cop analitzada l’avaluació individual de continguts, també s’ha 

d’analitzar l’avaluació cooperativa, és a dir, en aquest apartat s’analitzaran les notes que 

l’alumnat va treure quan va haver de fer el pòster de manera cooperativa. Com s’ha dit 

en apartats anteriors els criteris d’avaluació d’aquesta part no es basen en els continguts 

que els infants han d’aprendre, sinó en les competències que han d’adquirir durant el 

procés cooperatiu. Tal com es pot veure a l’annex 29 les notes de l’alumnat de la part 

cooperativa són molt més altes que les notes de l’apartat que van haver de fer de manera 

individual. A través d’aquesta avaluació es va avaluar tant el procés, a través dels 

diferents ítems que marca la rúbrica (vegeu annex 27:90) i les diferents eines que 

corresponen a l’àmbit C (pla de planificació, diari de sessió i valoració final), com el 

resultat final. 

Aquesta rúbrica d’avaluació té en compte 4 competències que els infants han d’haver 

assolit després d’haver realitzat el projecte de llengua: competència digital, competència 

artística, competència lingüística i competència social. Tots els infants han assolit les 

diferents competències, però no tothom les ha assolit amb la màxima puntuació (Vegeu 

annex 28:96). A continuació, es mostraran un seguit de percentatges els quals indiquen 
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el percentatge d’alumnat que ha assolit la competència amb la màxima nota possible. 

El tant per cent que falta, no vol dir que no hagi assolit aquella competència, sinó que 

l’ha assolit amb una nota més inferior. 

La competència digital, seleccionar la informació correctament i sintetitzar-la de manera 

clara i útil, ha estat un 100% assolida per part de tot l’alumnat de la classe. 

La competència artística segons l’objectiu que hi havia ha estat més o menys assolida: 

- S’ha organitzat la informació de manera estructurada i clara: 92’5% d’assoliment 

amb la màxima puntuació. 

- El mural és estèticament atractiu: 74% d’assoliment amb la màxima puntuació. 

La competència lingüística també ha estat més o menys assolida segons l’objectiu que 

hi havia proposat: 

- El contingut és adequat, complet i correcte: 96’2% d’assoliment amb la màxima 

puntuació. 

- Ús correcte del llenguatge escrit: 88’8% d’assoliment amb la màxima puntuació. 

Per finalitzar, si analitzem la competència social amb l’objectiu ha participat de manera 

activa i compromesa amb el grup, es pot veure com és la competència amb menys 

infants que l’han pogut assolir amb la màxima nota possible. Hi ha hagut un assoliment 

amb la màxima nota d’un 55’5%. 

A través del buidatge dels percentatges de les diferents competències implicades en el 

projecte de llengua s’ha pogut observar com tot i tots els infants han assolit bastant les 

quatre competències implicades, la que ha fallat més és la competència social. No 

tothom ha tingut la màxima puntuació d’aquesta competència, ja que durant el procés 

d’elaboració del projecte molts d’ells no estaven compromesos en el grup i tenien fortes 

discussions entre els respectius membres d’equip, on al final havia d’intervenir o la tutora 

o jo per tal de poder solucionar el problema que tenien.  

L’única competència que té un motiu en que els resultats hagin sortit de la manera que 

marca a l’annex 28 és la competència social, la resta de competències no tenen un motiu 

general sobre els resultats obtinguts, sinó que depenen de l’habilitat que tingui cada 

infant sobre la competència artística, lingüística o digital. En canvi, la competència 

social, comprometre’s amb el grup, si que es pot veure com, de manera general, 

l’alumnat amb un rendiment acadèmic baix s’ha compromès més amb el seu equip que 

no pas els infants amb un rendiment mitjà o alt, ja que com es podrà observa a 

continuació en l’apartat de grup de discussió, un infant amb un rendiment acadèmic alt 

explica que no li agrada treballar en grup i per això no es compromet suficientment, 
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perquè no vol que s’aprofitin del seu treball alumnat que no si esforça tant com aquest 

tipus d’estudiants. Aquest és un aspecte que com més cohesió de grup hi hagi entre els 

membres de la classe, menys actituds d’aquestes hi hauran, i els infants es donaran 

compte que cadascú té unes habilitats i unes capacitat a aportà a l’equip i tothom es 

igual d’important en un grup. Per tant, penso que si es potencien les dinàmiques de 

cohesió i l’alumnat acostuma a treballar de manera cooperativa moltes d’aquestes 

actituds per part dels infants que tenen un rendiment acadèmic alt i mitjà poden anar 

desapareixent mica en mica. 

 

Valoració final que van realitzar els diferents grups cooperatius 

Finalment, l’última eina que es va fer servir per avaluar als infants va ser la valoració 

final (vegeu annex 23:69). Tal com s’ha pogut veure a l’annex aquesta eina està dividida 

en tres parts. La primera part cada infant havia d’autoavaluar-se si havia fet bé el càrrec 

que li tocava durant tot el procés del projecte i a més, també hi havia una co-avaluació 

per part dels seus companys i companyes de la classe. La segona part els diferents 

membres de l’equip havien d’avaluar els compromisos personals que havien acordat en 

el pla de planificació (Vegeu annex 17:59) que s’havien compromès al principi del 

projecte. Els diferents membres de l’equip s’havien de posar d’acord quina nota li 

posaven a l’infant que tocava avaluar respecte el compromís personal que van acordar. 

Per acabar, la tercera part està composta per dues preguntes: Què és el que hem fet 

especialment bé? i En quins aspectes hem de millorar.  

La primera part d’autoavaluació i de co-avaluació dels càrrecs dels diferents membres 

del grup han obtingut una mitjana d’un 3 sobre 4 punts. Per tant, veiem que tant la 

valoració que han fet d’ells mateixos com la valoració dels seus companys i companyes 

d’equip és bastant alta. En aquesta dada es veu reflectida que hi ha hagut un procés a 

l’hora de treballar de manera cooperativa i han entès que cadascú té un rol i un 

compromís que si el compleixen poden arribar perfectament a l’objectiu que han 

d’assolir. 

A la part de la valoració dels compromisos també s’havien de puntuar de l’1 al 4. Si tota 

la classe hagués puntuat un 4 sobre 4, la puntuació màxima hagués sigut de 108 punts 

i si sumem les diferents puntuacions d’aquesta valoració veiem que el total de la classe 

ha sigut d’uns 98 punts, per tant també és una puntuació molt alta fet que significa que 

l’alumnat ha complert els compromisos personals que s’havia compromès al principi del 

projecte. A partir d’aquesta situació es pot deduir que tots els infants han posat de la 

seva part per arribar a l’objectiu comú. L’única dada que destaca és la puntuació 2 sobre 
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4 que els membres de l’equip li han posat a l’infant número 25. Aquest infant com ja s’ha 

anat veien al llarg del treball final de grau és un discent que no s’ha està del tot integrat 

al grup, ja que té una actitud i un comportament envers als companys i companyes de 

la classe força negatiu. A través d’aquesta eina s’ha pogut veure com els membres del 

seu equip l’han puntuat molt baix, perquè no s’ha compromès amb el compromís n’hi 

amb el rol que havien preestablert prèviament.  

Per acabar, a través de l’última part composta per les dues preguntes mencionades 

anteriorment s’ha pogut veure que els hi ha quedat molt clar què era el treball cooperatiu 

i com es duia a terme, ja que a la pregunta Què és el que hem fet especialment bé les 

dues respostes que han sortit més en els diferents grups han sigut: “treballar en equip” 

i “ajudar-nos uns amb els altres”. Després de veure aquesta contestació en la majoria 

dels grups es pot dir que han sigut conscients del treball en equip que han posat en 

pràctica i el què implica treballar de manera cooperativa: ajudar-se uns amb els altres 

per arribar en un objectiu comú. Per altra banda, a través de la pregunta En quins 

aspectes hem de millorar, es pot veure què han vist els infants que no ho han fet del tot 

bé i haurien de millorar pel pròxim treball cooperatiu que duguin a terme. Les dues 

respostes que han sortit més en els diferents grups han sigut: “Tenir un bon 

comportament” i “ajudar-nos uns amb els altres”. Es pot veure que molts dels grups han 

sigut conscients que en més d’una ocasió no han tingut un bon comportament a l’aula a 

l’hora de dur a terme el projecte. L’altra resposta que ha sortit més en aquesta pregunta 

dóna la casualitat que també és una de les respostes més donades a la pregunta anterior 

que és completament contrària a la que s’està analitzant. Per tant, es pot observar com 

en alguns grups de la classe tenen claríssim que a l’hora de treballar en grup s’han 

d’ajudar uns amb els altres, però d’altres grups no ho tenen tant clar, i per tant ho haurien 

de millorar. Finalment, una de les respostes que m’ha sorprès més és el que han posat 

el grup que un dels membres de l’equip era l’infant número 25. La resposta ha sigut: 

“Aturar les situacions difícils”. A través d’aquesta resposta es pot veure com aquest 

equip no sabia com parar algunes de les situacions en què es van trobar al llarg del 

projecte cooperatiu. Jo mateixa vaig veure que a l’hora de dur a terme les diferents 

tasques del projecte l’infant número 25 no complia amb el seu rol ni amb el compromís 

que havien establert prèviament i els seus companys i companyes d’equip no sabien 

com reconduir la situació, ja que aquest infant no feia cas del què deien els diferents 

membres del seu grup. Per tant, van veure que era convenient que sabessin aturar 

aquestes situacions difícils en que es van trobar a l’hora de realitzar les diferents 

activitats del projecte. 
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Tal com s’ha anat veient a través d’aquesta eina d’avaluació he pogut observar com de 

conscient ha sigut l’alumnat sobre el treball cooperatiu que han dut a terme. A més, a 

través dels comentaris que han anat registrant també he pogut observar quin dels infants 

s’implicava més, qui s’implicava menys tenint en compte els rols i els compromisos que 

havien establert anteriorment. 

Grup de discussió final 

Un cop acabat el projecte de la Joana Raspall vaig realitzar un grup de discussió (Vegeu 

annex 16:56) amb 5 dels infants de la classe d’objecte d’estudi. Aquests infants no els 

vaig triar de manera aleatòria, sinó que van ser triats per diferents motius. Primer de tot 

volia tant nens com nenes, per això 2 dels membres del grup de discussió eren nenes i 

3 eren nens. A continuació, 2 dels 5 membres tenien un rendiment acadèmic alt (infant 

15 i 23) i els altres 3 tenien un rendiment acadèmic baix (infant 12, 25 i 26) i era de 

l’alumnat que necessitava reforç extern en algun moment de la setmana. D’aquests 3 

infants amb rendiment baix, 2 havien sortit exclosos en el sociograma que anteriorment 

s’ha comentat (infant 12 i 25). Volia tenir aquesta varietat en el grup de discussió per 

tenir diferents punts de vista i poder observar com viuen certes situacions un tipus 

d’alumnat en concret.  

Les preguntes que els hi vaig fer durant la sessió van estar elaborades tenint en compte 

les cinc dimensions que el programa CA/AC presenta. Aquestes preguntes van ser les 

següents: 

- Com us heu sentit treballant en equip? 

- Com us heu posat d’acord quan havíeu de prendre decisions? 

- Creieu que han participat tots els membres del vostre grup en el projecte? 

- Us han servit d’alguna cosa les dinàmiques de cohesió que vam posar en 

pràctica per posteriorment poder treballar en equip? 

- Els membres del vostre grup han respectat la vostre opinió? I tu l’has respectat 

la seva? 

- Com haguéssiu après més, treballant de manera individual o en equip? Per què? 

- Dels valors que ara us diré, creieu que algun d’aquests el vau tenir en compte 

quan estàveu realitzant el projecte? 

a) Solidaritat 

b) Ajuda 

c) Respecte 

Un cop transcrita la conversa que es va realitzar en el moment en que es va dur a terme 

el grup de discussió (Vegeu annex 16:56) s’ha pogut observar com la mostra d’alumnat 
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amb un rendiment baix que hi havia en la conversa no es van sentir gaire integrats en 

el grup a l’hora de dur a terme el projecte, ja que no tenien en compte la seva opinió. En 

alguns dels infants els hi afectava més que en d’altres aquesta situació. Tot i això, aquest 

alumnat pensa que les dinàmiques de cohesió que es van realitzar al principi de la meva 

investigació els hi ha servit per fer conèixer les seves habilitats i aptituds a la resta de la 

classe, que segurament no havien tingut l’oportunitat de mostrar què és el que saben 

fer i què és el que no. La presa de decisions l’han trobat difícil, ja que en moltes ocasions 

com s’ha dit anteriorment, la resta de l’equip no els ha tingut massa en compte. En canvi, 

l’alumnat amb un rendiment acadèmic alt i mitjà no estava d’acord amb el que deia els 

infants amb un rendiment acadèmic baix, ja que ells veien com tenien en compte la seva 

opinió a l’hora de prendre decisions i respectaven l’opinió de tots els membres de l’equip. 

Amb un aspecte que els dos tipus d’alumnat han pensat el mateix és sobre el tema de 

les dinàmiques de grup, ja que aquests també pensen que a través d’aquestes han 

pogut conèixer d’una manera més aprofundida els seus companys i companyes de 

classe. Per acabar, amb un altre tema que s’ha posat d’acord és que encara que alguns 

dels infants amb un rendiment alt pensin que treballar en grup fa que la resta dels 

membres de l’equip s’aprofitin del seu treball, veuen com a través del treball cooperatiu 

poden aprendre més continguts i aprofitar les habilitats i aptituds dels seus companys i 

companyes de grup per poder arribar a l’objectiu comú satisfactòriament. Per tant, 

l’essència d’aquesta investigació els hi ha quedat impregnada, aprofitar l’aprenentatge 

cooperatiu per arribar a l’objectiu comú amb facilitat aprofitant tots els recursos que els 

membres de l’equip poden oferir. 
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3.RESULTATS I CONCLUSIONS 

En aquest apartat es fa una reflexió sobre el què m’ha aportat realitzar aquest treball 

final de grau i què he après durant el procés d’elaboració. A través d’aquesta recerca he 

adquirit una sèrie d’aprenentatge que em seran útils tant en la meva vida professional 

com en la personal. 

3.1 Conclusions respecte l’objecte d’estudi: 

Ha millorat la cohesió en aquest grup classe? 

Un cop realitzada la intervenció a través de les dinàmiques cooperatives, vaig tornar a 

passar els tres instruments de mesura per tal de poder veure si el grup – classe s’havia 

cohesionat una mica més. Vaig tornar a fer servir l’entrevista i l’enquesta per tenir el punt 

de vista de la tutora i el sociograma per tenir en compte el punt de vista dels infants 

(Vegeu l’annex 10:26, 11:30 i 13:34). Tant el buidatge de l’entrevista, com el de 

l’enquesta, com els gràfics del sociograma es poden trobar a l’apartat d’annexes (Vegeu 

annex 12:31 i 14:36). 

Tal com es pot observar en el buidatge dels instruments de recollida de dades hi ha 

hagut un progrés a nivell de cohesió de grup, ja que els resultats del sociograma han 

canviat cap a positiu, és a dir, tots els alumnes, sense excepció han augmentat la seva 

puntuació. Quan els infants van realitzar el sociograma abans de posar en pràctica les 

dinàmiques de cohesió hi havia 7 alumnes els quals estaven per sota de 67 punts, fet 

que volia dir que no estaven gaire ben considerats per part dels seus companys i 

companyes de la classe. Un cop dutes a terme les dinàmiques de cohesió les 

puntuacions van variar molt positivament sense cap excepció. De 7 infants que estaven 

per sota els 67 punts van passar a 3 infants. Fet significatiu, ja que es va veure com el 

grup es va anar cohesionant mica en mica. Aquests 3 infants que no van arribar a 

superar els 67 punts, igualment van aconseguir més punts que el primer sociograma 

que van realitzar abans de dur a terme les dinàmiques de cohesió. Per tant, encara que 

no arribessin a la puntuació esperada hi va haver un progrés, ja que van augmentar de 

punts. A continuació, hi ha una taula on reflexa la puntuació obtinguda de cada infant 

abans de posar en pràctica les dinàmiques de cohesió i després d’haver-les posat. 
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Infants Abans de posar en 

pràctica les dinàmiques 

de cohesió. 

Després de posar en 

pràctica les dinàmiques 

de cohesió. 

1 78 80 

2 50 65 

3 63 74 

4 85 87 

5 86 90 

6 99 112 

7 86 99 

8 90 105 

9 42 66 

10 83 98 

11 67 88 

12 50 64 

13 92 106 

14 83 96 

15 85 99 

16 64 84 

17 77 83 

18 85 109 

19 82 102 
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20 74 94 

21 92 103 

22 88 103 

23 95 113 

24 90 102 

25 47 58 

26 81 102 

27 85 103 

 

 

 

 

 

 

Segons el punt de vista de la tutora, a través de l’entrevista i l’enquesta, també hi ha 

hagut un canvi cap a positiu, ja que com mostren els resultats del buidatge de l’enquesta 

d’anàlisi d’observació final i de l’entrevista final (vegeu annex 12:31) hi ha aspectes en 

que els infants han anat millorant a poc a poc. Per exemple, segons el criteri de la tutora 

ha anat veient que els infants corrents no arraconen als infants d’origen immigrant, per 

tant aquest és un pas molt important per poder gaudir d’un bon clima a l’aula. Un altre 

aspecte important que l’alumnat a anat millorant és que ara ja no pensen en que si posen 

en pràctica el treball en equip, els seus companys i companyes s’aprofitaran del seu 

treball. És un aspecte a tenir en compte, ja que d’aquesta manera a l’hora de realitzar 

un treball cooperatiu no hi haurà un clima dolent entre els membres del grup i podran 

aconseguir de manera satisfactòria l’objectiu que se’ls demana. Tot i que, alguns dels 

infants, menys que quan no havien posat en pràctica les dinàmiques cooperatives, 

encara prefereixen treballar sols que fer-ho en equip. I per últim, un altre punt a destacar 

és que cada vegada més els nens i les nenes es van conscienciant que tots són 

Taula 7. Font: Ingrid  Arumí.
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Color vermell: ha aconseguit menys de 67 punts (menys de la meitat de punts que es podia 

aconseguir). 

Color verd: ha aconseguit més de 90 punts (s’acosten a la puntuació màxima que es podia 

aconseguir). 
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responsables de l’aprenentatge dels seus companys i companyes. Aquest fet fa que tot 

l’alumnat millori el seu rendiment acadèmic. 

El fet que hi hagi hagut aquest canvi tant positiu entre l’alumnat de la classe és perquè, 

com s’ha dit anteriorment, són uns infants que a principis de curs no es coneixien del 

tot, ja que van reagrupar les 3 línies de 4t i per tant, van canviar de companys i 

companyes de classe. Aquest fet va fer que el grup no estigués cohesionat, ni cap dels 

nens i nenes coneixia a fons els seus companys i companyes de classe. Per tant, quan 

vaig inserir a través de les dinàmiques de cohesió de grup s’ha vist un canvi més gran 

que si hagués fet aquestes dinàmiques a un grup que ja es coneixien des de petits. El 

bon clima que s’ha anat creant al pas de les setmanes mentre es duien a terme les 

diferents dinàmiques ha fet que a l’hora de realitzar treballs en grup els infants 

aprofitessin les habilitats de cadascú per arribar a assolir l’objectiu de la tasca que 

estaven realitzant. A més, deixant de banda la interacció que tenen els nens i nenes a 

l’aula, també he vist un progrés a nivell de tracte entre aquests infants. Els primers dies 

que vaig entrar a l’aula veia que hi havia forces faltes de respecte sobretot cap a l’infant 

número 12, que anteriorment he analitzat com un dels membres de la classe més 

exclosos. Però, després de realitzar les dinàmiques de cohesió de grup hi ha menys 

faltes de respecte. Òbviament n’hi continuen havent perquè molts dels infants són 

impulsiu i no es poden contenir, però es pot veure com algun dels companys i 

companyes de la classe avisa a l’infant impulsiu de manera que el fa pensar i evita 

alguna falta de respecte cap a qualsevol nen o nena de la classe. 

A més, les relacions d’amistat també han augmentat, ja que quan han respost les 

preguntes del sociograma alguns dels infants he vist com han ampliat el seu cercle 

d’amistats, fins el punt d’incloure a alumnat que anteriorment no havien inclòs. 

Per tant, per acabar de concloure aquest apartat es pot dir que hi ha hagut una millora 

en les actituds de tots els infants de la classe, ja que a través de les diferents dinàmiques 

han pogut conèixer les habilitats, les aptituds, els hobbies i els caràcters dels seus 

companys i companyes de classe. Fet que ha permès que l’alumnat prengués 

consciència que no tots els nens i les nenes són tant diferents com els hi semblava i que 

tenen més aspectes en comú, provinguin d’un altre país o del mateix, tinguin alguna 

discapacitat o no. A més, indirectament també han après a tenir en compte el valor del 

respecte, de la solidaritat, de l’ajuda mútua, etc. Valors molt importants per tenir un bon 

clima i una bona convivència a l’aula i així poder avançar en el procés d’aprenentatge 

d’una manera més tranquil·la i amb menys conflictes. 
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Han millorat les notes dels infants? 

Un cop obtinguts els resultats de l’avaluació individual i de la cooperativa, vaig demanar 

a la tutora de l’aula que em proporcionés les notes de projectes semblants al que havien 

fet de Joana Raspall, però que la metodologia que havien utilitzat no fos cooperativa, 

sinó individual. L’objectiu és comparar les notes que havien tret amb treballs fet 

individualment i aquest que s’havia realitzat de manera cooperativa. D’aquesta manera 

podria corroborar la hipòtesi que m’havia plantejat a l’inici de la investigació, 

l’aprenentatge cooperatiu fa que l’alumnat aprengui d’una manera significativa i avanci 

en el seu procés d’aprenentatge no només amb els continguts curriculars, sinó a nivell 

social. 

Un cop fet el buidatge i analitzades les notes que l’alumnat ha obtingut de la part 

d’avaluació individual i de l’avaluació cooperativa a partir de l’annex 29:98 he pogut 

veure diferents aspectes tenint en compte els tipus d’infants que es podien trobar a 

l’aula. Abans d’analitzar grup d’infants per grup cal dir que tot l’alumnat a tret millor nota 

en el moment d’elaborar el pòster cooperatiu que en l’avaluació individual. Fet que 

corrobora la meva hipòtesis inicial, ja que en l’avaluació individual només s’avaluen els 

continguts que han de saber de llengua, en canvi, a través del pòster s’avaluen els 

continguts però també les diferents competències que s’han esmentat a l’inici de 

l’apartat. És important avaluar els continguts, però encara més avaluar altres aspectes 

que en els infants els hi poden ser molt útils en un futur quan arribin a la vida real, ja que 

seleccionar la informació rellevant d’un tema, escriure de manera correcta, participar 

activament en algun projecte i comprometre’s en una feina és també molt important per 

progressar en l’aprenentatge. Actualment estem en la societat de la informació, fet que 

pots trobar qualsevol concepte que no sàpigues en un moment, però si no es tenen unes 

competències adquirides i unes habilitats apreses no es serà competent en el món real. 

Per tant, si es tenen un mínim de competències que s’hauran anat adquirint al llarg dels 

cursos escolars serà més fàcil poder trobar la informació i els conceptes que facin falta 

en un futur i poder conviure perfectament amb la societat. 

Un cop fet el buidatge de les diferents notes que l’alumnat ha tret, tant els projectes que 

han fet individualment, com el projecte cooperatiu de la Joana Raspall s’ha pogut veure 

com els infants d’un rendiment acadèmic baix han adquirit la majoria dels continguts i 

competències que havien d’assolir al llarg d’aquest projecte. Tal com es pot veure a 

l’annex 29 quan es comparen les notes d’altres projectes que s’han realitzat 

individualment i el projecte de Joana Raspall han augmentat entre 2 o 3 punts de la nota 

total del projecte, és a dir, tenint en compte l’avaluació individual i el pòster. Fet que 
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significa que han adquirit correctament tots els objectius relacionats amb aquest 

projecte.  

L’alumnat amb un rendiment acadèmic mitjà, és a dir, que acostuma a treure bens o 

notables en els diferents projectes que duent a terme segueixen en la seva línia, en 

algun cas fins hi tot han millorat i han passat d’un bé a un notable. Per tant, en aquest 

tipus d’alumnat també progressen en el seu procés d’aprenentatge i a part d’aprendre 

els continguts que haurien après si s’hagués fet e mateix projecte de la Joana Raspall 

individualment, han adquirit les competències relacionades amb aquest treball. 

L’alumnat amb un rendiment acadèmic alt, és a dir, infants d’excel·lent continuen traient 

les mateixes notes, ja que un cop obtingudes totes les notes de la classe s’ha vist que 

el treball cooperatiu va bé per a tots els infants, però en especial a l’alumnat que 

normalment no assoleix del tot tots els continguts que han d’adquirir amb els diferents 

projectes que realitzen. A l’hora d’avaluar els pòsters a través de la rúbrica vaig poder 

comprovar com algunes de les competències que havien d’assolir els infants, aquest 

tipus d’alumnat no l’acabaven d’assolir del tot, per exemple la competència social, és a 

dir, molts dels nens i nenes prefereixen fer els treballs individualment, ja que pensen 

que els que tenen un rendiment acadèmic baix s’aprofitaran del seu treball o que no 

s’impliquen tant com ells. Per aquest motiu, abans de realitzar aquest projecte es van 

fer unes dinàmiques de cohesió de grup per fer adonar a ‘alumnat que tothom té unes 

habilitats diferents i són igual de vàlides totes. Tot i fer aquestes dinàmiques de cohesió 

alguns dels infants encara tenien aquest pensament respecte els infants que tenien un 

rendiment acadèmic més baix que ells.  

Si ens fixem amb la mitjana de la classe dels treballs que han realitzat individualment és 

d’un 6’59, en canvi la mitjana del treball dut a terme cooperativament és d’un 8’1. Tal 

com es pot veure hi ha una diferència d’1’5 punts més en les notes del projecte de la 

Joana Raspall. Fet que reflecteix com el treball cooperatiu és un mètode el qual els 

infants a part d’adquirir bé els continguts també treballen diferents competències amb 

l’objectiu de treballar-les durant el procés del projecte i acabar sortint ben preparats cap 

al món laboral on moltes d’aquestes competències són essencials per ser competents 

en el món real. 

Un altre aspecte a destacar és que a través del grup de discussió que vaig realitzar amb 

diferents nens i nenes de la classe un cop finalitzat el projecte vaig poder observar com 

alguns dels infants dels que tenen bones notes no volen treballar en grup, per evitar que 

la resta dels membres del seu grup s’aprofitin del seu treball. És un tema que cal anar 

millorant poc a poc i amb un cop que s’apliqui el programa CA/AC no n’hi ha prou per 



 

64 
 

canviar les idees d’aquests infants, per aquest motiu cal potenciar la cohesió del grup 

classe per evitar aquests tipus de comentaris i anar tots alhora en el moment en que 

s’hagi de treballar cooperativament per tal de poder assolir l’objectiu comú. 

Per acabar de concloure aquest apartat i responent a la pregunta de recerca, 

l’aprenentatge cooperatiu influeix en el procés d’aprenentatge dels infants, ja que un cop 

duta a terme la investigació s’ha pogut veure com han millorat notablement les notes de 

l’alumnat en comparació els projectes que havien fet de llengua individualment. A més, 

no només milloren el seu expedient acadèmic, sinó que també aprenen les diferents 

competències que han d’assolir durant l’educació primària i que si només treballessin 

de manera individual no arribarien a assolir mai la competència social, d’autonomia 

personal i comunicativa. Com més tinguin assolides aquestes competències més 

preparats estaran per afrontar el món real en un futur.  

 

3.2 La investigació i la meva tasca com a futura docent: 

A l’hora d’escollir un tema per a la meva investigació em va ser molt fàcil, ja que tenia 

clar des d’un bon principi quin tema seria perfecte per investigar i aprofundir-hi. A l’hora 

de portar a terme la meva investigació, em vaig quedar sorpresa sobre les diferents 

tècniques i eines que existeixen per poder observar i valorar les relacions que existeixen 

dins les aules. En principi, els seminaris d’investigació eren hores destinades per 

ensenyar-nos les diferents eines que existeixen i la seva utilitat per poder dur a terme 

una investigació. Però, des del meu punt de vista, he après més durant el procés de 

realització del treball que amb les hores del seminari. Aquestes eines són una gran ajuda 

a l’hora de voler fer una investigació. 

Un altre aspecte que m’agradaria valorar és que la meva tutora del centre de pràctiques 

es va mostrar sincera en tot moment, fet que em va possibilitar aprendre dels meus 

propis errors. A més, la tutora es va mostrar amb una actitud molt oberta i disposada a 

aprendre de la meva investigació, és a dir, aprendre diferents recursos, dinàmiques i 

estructures cooperatives que en un futur ella també aplicaria. Per acabar, també cal dir 

que considero que els mestres i les mestres tenim poques oportunitats de veure altres 

docents en acció i sabem que per millorar la nostra professió, és interessant poder 

visualitzar i conèixer altres pràctiques docents. 

Finalment, un cop finalitzat aquest treball cal dir que m’he sentit molt a gust i he estat 

molt motivada a l’hora de realitzar aquest treball final de grau, ja que m’ha servit per 

adquirir diferents aprenentatges que em serviran tant per el meu futur professional com 

el meu futur personal. 
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4.LIMITACIONS DE LA RECERCA 

Un cop finalitzada la meva investigació m’he adonat que realitzar una recerca comporta 

que et trobis amb algunes limitacions. Per aquest motiu, en aquest apartat, comentaré 

les diferents limitacions que m’he anat trobant al llarg de la investigació. 

La primera limitació important que em vaig trobar va ser el temps, és a dir, vaig tenir molt 

poc temps per poder posar en pràctica la meva intervenció i seguir els passos que indica 

el Programa CA / AC, ja que quan s’aplica aquest programa es necessita un temps molt 

llarg per tal que l’alumnat es cohesioni d’una manera correcte i posteriorment pugui dur 

a terme les diferents estructures cooperatives que es proposen per elaborar un projecte. 

Relacionat amb el tema temps, seria convenient que els infants posessin en pràctica 

l’aprenentatge cooperatiu des del primer curs de primària, ja que d’aquesta manera 

l’alumnat treu més rendiment d’aquest mètode i aprèn d’una manera més significativa. 

Una altra limitació important és que no es respecten els equips establerts a totes les 

assignatures, fet que fa que el grup no s’acabi de cohesionar mai del tot. Lo ideal seria 

que a totes les matèries escolars posessin en pràctica aquesta metodologia i utilitzessin 

els mateixos equips. 

Una tercera limitació és la formació del docent, no tot el professorat té la suficient 

formació per liderar una classe a partir de grups cooperatius, ja que per aplicar aquesta 

metodologia primer es necessita una formació profunda i posteriorment aplicar-la 

correctament, per tal que els infants avancin en el seu procés d’aprenentatge 

correctament. 

Finalment, la última limitació que m’he trobat en aquesta recerca és que convindria que 

les famílies coneguessin aquesta metodologia i s’impliquessin en el procés d’una 

educació innovadora, ja que la part fonamental d’aquest mètode és treballar en equip i 

si les famílies eduquen en els seus fills i filles a partir de la individualitat, quan l’escola 

vulgui posar en pràctica l’aprenentatge cooperatiu els hi costarà més que els infants 

entenguin l’objectiu principal d’aquest mètode. 
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Annex 1. Enquesta a la tutora sobre la cohesió de grup del grup classe abans de dur a terme les dinàmiques de grup. 

 

Sempre  Sovint  A vegades  Mai 
 

1 
‐ El nivell de participació de l’alumnat és molt diferent? 
‐  Uns  són  molt  extravertits  i  participen  molt  i  altres,  més  introvertits  i 
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 

 
 
 
 
X 

 

2 
‐ Hi ha una bona relació entre l’alumnat? 
‐ Alguns se senten marginats, exclosos, no prou valorats? 
‐ S’esforcen per conèixer més dels seus companys i companyes? 
‐ Hi ha tensions entre l’alumnat del grup? 

 
X   

X 
X 
X 

 

3 
‐ L’alumnat corrent i l’alumnat estranger es relaciona poc? 
‐ Els primers arraconen als segons?     

X 
X   

4 
‐ Entre l’alumnat predomina les actituds individualistes i competitives? 
‐ 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 
 
 
 
X 

 
 
X 
X 

 

5 
‐ En general, l’alumnat valora el treball en equip? 
‐ 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 i 
companyes? 
‐ Costa aconseguir que s’ajudin els una als altres amb l’objectiu que aprenguin 
els continguts de les diferents àrees? 

 
X 
 
X 

 
 
 
 
X 
 
X 

 

Taula 1. Font: Programa CA/AC de la UVic ‐ UCC. 
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Annex 2. Entrevista a la tutora sobre la cohesió de grup del grup classe abans de 
dur a terme les dinàmiques de grup. 

 

1. Utilitzes  la metodologia del  treball en equip per poder  treballar alguns dels 

continguts curriculars? 

Sí, concretament aquest 2n trimestre amb la competència d’interacció amb el món que 

penja sobretot de l’àrea de medi, fem un projecte que es diu Projecte Watson, que està 

basat en grups d’experts acompanyat d’un treball cooperatiu. Llavors aquest és el treball 

que  treballem pròpiament en el 2n  trimestre que practiquem el  treball en equip. El 

tercer trimestre també hi ha un treball en equip relacionat amb història i llavors en altres 

moments de la dinàmica de classe es proposen treballs col∙laboratius. Els treballs més 

grans si que es basen en treballs cooperatius. 

 

2. Amb quina freqüència utilitzes aquesta metodologia? 

El segon trimestre pràcticament unes 4h setmanals. Ho utilitzem de manera continuada 

el 2n i 3r trimestre a través del projecte de Watson i el d’història. Llavors alguna proposta 

d’expressió escrita que dura uns 15 dies. Però la proposta general seria contínuament 

tot el 2n trimestre. 

 

3. Et funciona?  

Sí, el que passa que requereix un aprenentatge. Llavors és molt important que el treball 

en equip necessita tenir molt clar quins objectius perseguim i com ens redistribuïm les 

tasques de manera que a dins el grup cadascú tingui un rol o tingui alguna tasca a seguir, 

i a partir d’aquí cadascú se’n responsabilitza per arribar a l’objectiu final. És a dir, perquè 

funcioni hi ha d’haver una organització que impliqui prèviament una planificació de les  

tasques  a  fer  en  aquella  sessió,  i  també    es  destina  una  part  final  d’aquesta  franja 

d’aprenentatge perquè  recapitulin on  es  troben, què han  treballat  cooperativament 

aquella sessió, quins són els passos que han  fet, a on s’han quedat per saber per on 

començar el proper dia, etc. Per  tant,  crec que  sí  funciona però ha de  ser amb una 

organització molt marcada  i que com que requereix un aprenentatge a 4t necessiten 

que els hi pautin molt, i que si a mesura que van pujant  de cursos ho van interioritzant 

més. A nivell de continguts permet adaptar‐te als diferents nivells que hi ha a la classe, 
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perquè  les  tasques  al  tenir  diferents  dificultats  fa  que  tu puguis  assignar  o  ajudis  a 

assignar  segons  la dificultat del que es proposa, el punt de partida de cada alumne. 

També és cert que, tot i que hi ha problemes a vegades, que són necessaris amb el treball 

en grup, acaben d’ajudar a cohesionar el que és  la classe. Però has d’intervenir amb 

incidents,  moltes  vegades  relacionats  amb  organització.  Per  tant,  si  estan  ben 

organitzades les activitats i com equip fins a on s’arriba és molt més senzill. 

 

4. En què creus que hauries de millorar? 

Ajustar sempre el que és l’organització de les tasques que nosaltres pretenem que els 

alumnes facin, és a dir, una mica el dubte que sempre hi ha és que els grups sempre els 

triem nosaltres perquè siguin heterogenis. Llavors, sempre hi ha el punt en que seria 

interessant  que  els  alumnes  també  poguessin  escollir  o  decidir  part  de  la  formació 

d’aquest grups, però no sabem gaire com actuar davant d’això. Perquè nosaltres volem 

que la diversitat es mantingui i no volem que tot es quedi concentrat en un grup, que no 

quedi de manera homogènia. Per tant, un repte sí que seria el fet de quina manera els 

alumnes poden escollir a quin grup formen. 

 

5. Quins avantatges creus que té aquesta metodologia? 

D’una banda, permet  l’aprenentatge multinivell,  ja que  l’haver‐hi   més d’un grau de 

dificultat fa que es puguin assignar segons les potencialitats  de cadascú. I llavors, també 

més enllà del què són els continguts curriculars, hi ha un treball d’habilitats, d’aptituds, 

d’actituds respectuoses, d’assumir rols de lideratge en positiu, és a dir un aprenentatge 

més global, més enllà del que són el propis continguts acadèmics, es complementa amb 

la part del saber ser, saber estar, saber fer, tot això. 

 

6. I quins inconvenients? 

S’han de gestionar molts moments de caos que hi ha. Perquè els alumnes per exemple, 

hi haurà algú que serà molt patidor pel seu caràcter i se’m portarà tota la part. Llavors, 

d’avant d’un conflicte de  seguida criden, és   a dir, davant d’un conflicte es perden  i 

llavors necessiten molt el guiatge del mestre. Per tant, un dels inconvenients és que ens 

porta més problemes que un  treball  individual, però el mateix  temps  si  s’aprenen a 
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resoldre aquests problemes que són propis de tot el procés d’aprenentatge, acaba sent 

un treball molt més enriquidor. 

 

7. Quan els  infants apliquen el  treball en equip, quins  són els problemes més 

comuns que surten? 

Tothom li sembla que l’opinió que preval és la seva, per tant imposen una mica el propi 

criteri. És difícil arribar a un acord. S’ha de marcar molt, a vegades el treball cooperatiu 

si no agafen un bon model poden caure que únicament és un joc i que per tant, no hi 

veuen  la part de  la seriositat que està relacionada amb  l’aprenentatge. Però, això és 

regulable, educable. El ser activitats més obertes necessiten que els pautis quin és el 

camí que han d’anar seguint. Però bàsicament, el problema més gran és  la discussió 

entre ells, perquè un fa més, l’altre fa menys, perquè un fa el “tonto”, l’altre s’ho pren 

més  seriosament, etc.  Llavors, no  tenen  res a veure  les primeres  sessions de  treball 

cooperatiu amb les del final. Perquè es veu que cadascú  ha anat entenent què és e que 

ha de fer perquè el grup vagi bé. 

 

8. Acostumen a ser sempre els mateixos infants que tenen o causen els problemes 

quan han de treballar en equip? 

Com que estem en un grup nou, perquè han reagrupat les tres línies de 4t. Llavors, no 

hi ha  rols  gaire marcats de qui  és el que  fa  “tonteries”, de qui  és  el que  s’ho pren 

seriosament,  etc.  Ja  anirà  sortint,  però  això  de  moment  no  està  gaire  marcat  ni 

accentuat. Sí que és veritat que hi ha alumnes que assumeixen més responsabilitats que 

d’altres per motivació  intrínseca seva  i per voluntat pròpia,  i això  fa que de vegades 

discuteixin amb els altres. Per tant, sí, normalment acostumen a ser sempre els mateixos 

els que causen aquests problemes. Però, és tasca del mestre i de l’equip a ensenyar a 

regular l’actitud d’aquesta persona. 

 

9. Quin perfil d’alumne creus que li costa més treballar en equip? 

10. Quin perfil d’alumne creus que li costa menys treballar en equip? 

El grup de 4t C han tingut experiències de treball en equip a 3r i a l’inici de 4t. A vegades 

treball més col∙laboratius i de vegades més cooperatius. Per tant, no és el primer cop 

que s’hi troben. Sí que serà el primer cop que es trobaran amb un projecte que avarca 
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tot un  trimestre de  treball cooperatiu. Sí que havíem  fet  intervencions de 15 dies al 

voltant  d’un  centre  d’interès,  però  aquest  serà  el més  llarg  que  tindran  de  treball 

cooperatiu. Amb això  vull dir que  al no  ser el primer  cop,  cadascú ha  tingut alguna 

experiència de treball en equip, i per tant s’han anat acostumant en el que és el treball 

en  equip.  Tot  i  així,  aquell  alumne  que  sol  tenir  un  rendiment  alt, moltes  vegades 

prefereix treballar individualment i aquell que pot tenir més dificultats prefereix fer‐ho 

en grup. Però, no hi ha una diferència  gaire marcada el qui li costa més, el qui li costa 

menys,  crec  que  és  més  una  qüestió  d’habilitats  de  relacions  socials,  i  sobretot 

comunicatives.  Perquè  aquell  alumne  que  potser  no  té  un  coeficient  intel∙lectual 

d’excel∙lent, però que sap arribar a acords o sap establir tasques o que sap establir bons 

vincles, és un referent positiu. Segurament apostarà per fer un bon treball en grup. Tot 

i així, ho acaben aconseguint i ho acaben fent bé, però requereix un temps.  

 

11. Quan apliqueu el  treball en equip, participen de manera equitativa  tots els 

membres del grup? Els que no participen tant per què creus que no ho fan? 

Participaran sempre de manera equitativa si sempre hi quan hi hagin  les tasques ben 

repartides  i assignades  i tothom tingui clar quina és  la seva responsabilitat, què  farà, 

com ho farà i què se li exigirà i quina és la part que aporta en el treball cooperatiu per 

aconseguir  les  expectatives  que  tenien.  Ells mateixos  són  el  que  s’han  distribuït  les 

tasques, però evidentment són tasques cooperatives que unes condicionen a les altres. 

Si l’organització no hi és farà que un participi més que l’altre. Però si d’entrada està ben 

planificat i ho tenen molt ben distribuït ho poden fer de manera equitativa. 

 

12. L’alumnat està acostumat a consensuar les decisions que han de prendre amb 

la resta de companys i companyes del grup? 

Els principis de les sessions, primer tothom li sembla que cadascú ha d’aportar la seva 

idea i no escolten als altres, però a mesura que es va treballant sessió darrere sessió van 

aprenent a arribar a un consens. Sobretot, el que insistim molt aquí a l’escola és que no 

es tracta d’arribar a un consens només per opinió, sinó que ha d’estar argumentat, ha 

d’estar fonamentat. En el cas del projecte Watson, les decisions que arriben han de tenir 

una base científica, no és que la meva hipòtesi queda corroborada per una opinió que 

jo tinc. Per tant, a poc a poc van consensuant decisions fonamentades. 
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13. En el moment en què estan treballant en equip són solidaris? 

Quan tenen clar que són un equip de treball, s’ajudaran. Seria més difícil que s’ajudessin 

si  no  estiguessin  treballant  com  equip.  Davant  d’un  treball  individual  no  són  tant 

solidaris,  però  quan  ells  saben  que  formen  part  d’aquell  equip  intenten  ajudar‐se, 

perquè entenen que la fita que persegueixen és comuna. 

 

14. En el moment en què estan treballant en equip s’ajuden mútuament o s’ho 

prenent com una competició? 

Quan el treball és cooperatiu no s’ho prenen com una competició, però repeteixo, quan 

el treball és individual a vegades sí. 

 

15. En el moment en què estan treballant en equip respectes les diferències entre 

els membres del grup? 

Ells saben que hi ha tasques molt diferents i si ho conceben com que s’ha d’aconseguir 

la finalitat última i que en realitat depèn de l’esforç i la implicació de tots, entenen que 

hi ha diferències entre el grup, però tot hi haver aquestes diferències igualment el que 

es proposa s’ha d’aconseguir. Això ho relacionaria més amb una actitud més de respecte 

cap als altres. Tot i que a vegades no és així, no hi ha actituds respectuoses. Perquè a 

vegades doncs aquell que és més àgil o que té un trenà més ràpid, poden haver‐hi en 

alguns moments actituds així dèspotes o de superioritat. Però llavors com a mestre tu 

ho regules. 

 

16. Creus que hi ha més respecte entre l’alumnat que es considera amics que amb 

el que només el consideren un company o companya més de la classe? Per què 

creus que passa aquest fet? 

Saps què passa? Que com que no els hi deixem escollir pràcticament mai els grups, pot 

ser que en aquell grup hi hagi un amic, però rarament el grup d’amics que tenen estarà 

tot concentrat en un únic grup. Llavors, sí però jo crec que és més una qüestió d’afinitat. 
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17. Creus que els infants tenen predisposició en treballar en equip? Per què creus 

que si/no? 

Sí, a ells els agrada treballar en equip. El que passa que a mi em sembla és que el treball 

en equip és una metodologia més d’aprenentatge, però no és la única. Per tant, al llarg 

del 2n trimestre potenciarem tot el que és el treball cooperatiu relacionat amb l’àrea de 

medi i amb la competència d’interacció amb el món i en d’altres moments, per exemple, 

hi haurà un treball en parelles relacionat amb altres propostes didàctiques que tenim a 

l’escola o hi haurà un treball individual o hi beurà una estructura de company – tutor. 

Però  el  treball  cooperatiu,  jo  crec  que  el  que  els  hi  agrada  és  que  hi  hagi  varietat 

d’estratègies  dins  del  treball  cooperatiu.  És  a  dir,  que  el  treball  cooperatiu  no  sigui 

sempre  de  4  o  sempre  de  grups  d’experts.  És  enriquidor  que  hi  hagi  diversitat 

d’estructures en el mateix treball cooperatiu. Si tu ofereixes varietat  i diversitat, sigui 

individual o sigui cooperatiu ells hi respondran bé. 

 

18. Si en algun equip de  treball hi ha algun  infant amb discapacitat,  la  resta de 

membres el tracten com es degut i tenen en compte la seva opinió? Per què 

creus que passa aquest fet? 

Sí, però primer de tot cal dir que aquest alumne no apareix de cop a la classe, sinó que 

porta molts anys d’escolarització amb aquest grup. I ara que hi ha hagut re agrupaments, 

precisament a 4t, a principis de curs s’han fet unes dinàmiques que ajuden a cohesionar 

a tots aquests grups perquè es troben amb nous amics i amigues. Si al grup hi ha un clar 

exemple de discapacitat, i aquí a 4t B hi ha un exemple que jo l’havia tingut l’any passat 

a 3r B, tenen en compte la seva opinió, és més poden arribar a felicitar‐lo o animar‐lo. 

Però tenen en compte la seva opinió no perquè estan treballant de manera cooperativa, 

sinó que és per totes les sessions de cohesió prèvia que hi ha hagut com a grup classe. 

 

19. Si en algun equip de treball hi ha algun infant d’origen cultural diferent, la resta 

de membres el tracten com es degut i tenen en compte la seva opinió? Per què 

creus que passa aquest fet? 

Si el grup està conscienciat que és un més  i que tots som  iguals, en el sentit que tots 

tenim les mateixes oportunitats, però que tots som diferents perquè tenim situacions 

variades, poden respectar la seva opinió, poden tenir‐la en compte. Crec que el treball 
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cooperatiu ajuda a aconseguir això, però el treball cooperatiu o aconseguiria   que es 

tinguessin  en  compte  les  opinions  d’infants  amb  orígens  culturals  diferents  o  amb 

discapacitat, si abans com a tutors no hi hagués hagut la part de cohesió. 

 

20. Saben el motiu de la importància de treballar en equip? 

Sí, ells en senten molt a parlar. Oralment està molt justificat del per què del treball en 

equip, de què busquem, que més enllà dels continguts acadèmics hi ha unes habilitats 

socials  i comunicatives  i que és un dels requisits que moltes vegades el món  laboral  i 

coma  ciutadans s’exigeix. Sí, ho valoren. Tot i que de vegades hi ha incidents, perquè 

implica arribar a un acord, a una decisió, saber ser flexible i moldejable, etc. Per tant, si 

regules aquests incidents que els ajuden a créixer, llavors és positiu. I ells en saben la 

importància, però no està de més anar‐los‐hi explicant sempre. 

 

21. Algú els hi ha fet donar compte d’aquesta importància?  

22. Creus que algú hauria de fer que en prenguessin consciència? 

Els hi ha fet donar compte però mai n’hi ha prou. Ara que hi ha grups nous a 4t, totes les 

dinàmiques del que és la sessió d’assemblea de tot el primer trimestre, s’organitzaven 

dinàmiques de grups que apostessin pel treball cooperatiu. Com? Amb jocs de rol, amb 

curtmetratges, amb el jocs de la cadena de l’amistat, etc. Crec que també conceben molt 

la importància d’equip com a classe de 4t C, que és el que també s’ha anat potenciant. 

Però  sí,  també hi ha hagut contes. L’aprenentatge de  treballar en equip com a grup 

classe.    

 

23. Per tant, quin nivell creus que tenen els infants de la teva classe en el moment 

de saber aplicar bé el treball en equip? 

Paraules  com  treball  en  equip,  treball  cooperatiu,  coavaluació,  etc  saben  què 

signifiquen, les hem practicat, no només en aquest trimestre, ja que venen entrenades 

de  cursos anteriors.  Llavors, és molt difícil posar una qualificació  com a grup  classe, 

perquè també dependrà molt de cadascú. Jo crec que com a tret de sortida al voltant 

d’un 6, perquè  tenen un assoliment  satisfactori del  treball cooperatiu. Tot  i que pot 

millorar molt i això dependrà dels nens i les nenes de com interactuïn. No ve de nou i 
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també dependrà de cada sessió. Depèn de l’organització de cada sessió funcionen millor 

que d’altres. Per tant, estem dins d’uns estàndards però es pot millorar molt més. 
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Annex 3. Buidatge de l’enquesta i de l’entrevista realitzada per la tutora abans de 
dur a terme les dinàmiques de cohesió de grup. 

5 àmbits del programa 

CA/AC 

Enquesta  Entrevista 

La  participació  de  tots  els 

alumnes i les alumnes i la presa 

de decisions consensuades. 

 

La participació de  l’alumnat de 
4t és molt diferent, ja que hi ha 
els  infants més extravertits que 
participen  sempre,  i  els  infants 
més  introvertits  que  no 
participen casi mai  si  la mestra 
no els hi demana. L’alumnat més 
extravertit  tendeix  a 
monopolitzar  les  seves 
intervencions  i  a  no  tenir  en 
compte  les  opinions  dels  seus 
companys i companyes. 

Tothom  li  sembla  que  l’opinió 
que preval  és  la  seva, per  tant 
imposen  una  mica  el  propi 
criteri.  És  difícil  arribar  a  un 
acord.  
 

Hi ha alumnes que assumeixen 
més  responsabilitats  que 
d’altres per motivació intrínseca 
seva i per voluntat pròpia, i això 
fa  que  de  vegades  discuteixin 
amb els altres. 

El  coneixement  mutu  i  les 

relacions  positives  i  d’amistat 

entre l’alumnat del grup. 

Tot i ser un curs on els infants no 
es  coneixen  gaire,  ja  que  com 

s’ha  dit  al  llarg  d’aquesta 
memòria, han reagrupat les tres 
línies  de  4t  amb  l’objectiu  de 
formar  tres  grups 
completament nous, els  infants 
tenen  una  bona  relació  entre 
ells, perquè encara no hi ha uns 
rols preestablerts entre els nens 
i nenes de la classe. Falta que es 
coneguin una mica millor. Tot i a 
la  bona  relació  en  depèn  de 
quines  situacions  alguns  dels 
nens  i  nenes  de  la  classe  se 
senten  exclosos  del  grup. 
Aquestes  situacions  moltes 
vegades comporten que hi hagi 
tensions entre alguns membres 
del grup, ja que no s’esforcen a 
conèixer  més  d’aquells  infants 
exclosos. 

Ells  saben  que  hi  ha  tasques 
molt diferents  i si ho conceben 
com  que  s’ha  d’aconseguir  la 
finalitat última  i que en realitat 
depèn de  l’esforç  i  la  implicació 
de  tots,  entenen  que  hi  ha 
diferències  entre  el  grup,  però 
tot hi haver aquestes diferències 
igualment el que es proposa s’ha 
d’aconseguir. 
 

A vegades aquell que és més àgil 
o  que  té  un  trenà  més  ràpid, 
poden  haver‐hi  en  alguns 
moments actituds així dèspotes 
o de superioritat. 

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’alumnat d’origen estranger no 
es relaciona gaire amb l’alumnat 
del  país.  Moltes  vegades 
l’alumnat  del  país  acaba 
arraconant  a  l’alumnat 
estranger. 

Ara  que  hi  ha  hagut  re 
agrupaments, precisament a 4t, 
a principis de curs s’han fet unes 
dinàmiques  que  ajuden  a 
cohesionar a tots aquests grups 
perquè  es  troben  amb  nous 
amics i amigues.  
 

Al grup hi ha un clar exemple de 
discapacitat,  i aquí a 4t B hi ha 
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un exemple que jo l’havia tingut 
l’any  passat  a  3r  B  i  tenen  en 
compte  la  seva  opinió,  és més 
poden  arribar  a  felicitar‐lo  o 
animar‐lo.  Però  tenen  en 
compte la seva opinió no perquè 
estan  treballant  de  manera 
cooperativa,  sinó  que  és  per 
totes  les  sessions  de  cohesió 
prèvia  que  hi  ha  hagut  com  a 
grup  classe.  Si  el  grup  està 
conscienciat que és un més i que 
tots som iguals, en el sentit que 
tots  tenim  les  mateixes 
oportunitats, però que tots som 

diferents  perquè  tenim 

situacions  variades,  poden 
respectar  la seva opinió, poden 
tenir‐la en compte. Crec que el 
treball  cooperatiu  ajuda  a 
aconseguir això. 

La  disposició  pel  treball  en 

equip  i  la  consideració  del 

treball  en  equip  com  alguna 

cosa  important  a  la  societat 

actual i més eficaç que el treball 

individual. 

Entre  l’alumnat  de  4t  sovint 
predominen  les  conductes 
individualistes  i  fins  hi  tot 
competitives  a  l’hora  de 
realitzar  una  tasca  escolar. 
Moltes  vegades  alguns  dels 
infants prefereixen treballar sols 
abans  que  fer‐ho  en  equip,  i 
d’altres  a  vegades  prefereixen 
treballar en equip per aprofitar‐
se del treball dels altres. 

Moltes  vegades  veuen 
l’aprenentatge  cooperatiu  com 

un  joc, no hi veuen  la seriositat 
que  està  relacionada  amb 
l’aprenentatge.  El  problema 
més gran del treball cooperatiu 
és  la discussió entre els  infants, 
perquè  un  fa  més,  l’altre  fa 
menys,  l’altre  no  s’ho  pren  en 
serio, etc.  
 

Aquell alumne que  sol  tenir un 
rendiment  alt,  moltes  vegades 
prefereix  treballar 
individualment  i aquell que pot 
tenir  més  dificultats  prefereix 
fer‐ho  en  grup.  Però,  no  hi  ha 
una diferència  gaire marcada el 
qui  li  costa més,  el qui  li  costa 
menys,  crec  que  és  més  una 
qüestió d’habilitats de relacions 
socials,  i  sobretot 
comunicatives.  Perquè  aquell 
alumne  que  potser  no  té  un 
coeficient  intel∙lectual 
d’excel∙lent,  però  que  sap 
arribar  a  acords  o  sap  establir 
tasques o que sap establir bons 
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vincles,  és  un  referent  positiu. 
Segurament apostarà per fer un 
bon treball en grup. 
 

Participaran sempre de manera 
equitativa  si  sempre hi quan hi 
hagin les tasques ben repartides 
i assignades i tothom tingui clar 
quina és la seva responsabilitat, 
què farà, com ho farà i què se li 
exigirà  i  quina  és  la  part  que 
aporta  en  el  treball  cooperatiu 
per aconseguir  les expectatives 
que tenien. 
 

A nivell d’escolar a  la resta dels 
membres  del  grup,  primer 
tothom li sembla que cadascú ha 
d’aportar  la  seva  idea  i  no 
escolten  als  altres,  però  a 
mesura  que  es  va  treballant 
sessió  darrere  sessió  van 
aprenent a arribar a un consens. 
Sobretot,  el  que  insistim  molt 
aquí  a  l’escola  és  que  no  es 
tracta  d’arribar  a  un  consens 
només  per  opinió,  sinó  que ha 
d’estar  argumentat,  ha  d’estar 
fonamentat. 
 

Quan el treball és cooperatiu no 
s’ho  prenen  com  una 
competició,  però  repeteixo, 
quan  el  treball  és  individual  a 
vegades sí. 
 

A  ells  els  agrada  treballar  en 
equip. El que passa que a mi em 

sembla és que el treball en equip 
és  una  metodologia  més 
d’aprenentatge,  però  no  és  la 
única. 
Quan  parlem  de  treball 
cooperatiu,  jo  crec  que  el  que 
els  hi  agrada  és  que  hi  hagi 
varietat  d’estratègies  dins  del 
treball cooperatiu. És a dir, que 
el  treball  cooperatiu  no  sigui 
sempre de 4 o sempre de grups 
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d’experts.  És  enriquidor  que  hi 
hagi diversitat d’estructures  en 
el mateix  treball  cooperatiu.  Si 
tu ofereixes varietat i diversitat, 
sigui  individual  o  sigui 
cooperatiu  ells  hi  respondran 
bé. 
 

L’alumnat sent molt a parlar del 
treball  cooperatiu  i  oralment 
està molt  justificat del per què 
del  treball  en  equip,  de  què 
busquem,  que  més  enllà  dels 
continguts acadèmics hi ha unes 
habilitats socials i comunicatives 
i  que  és  un  dels  requisits  que 
moltes vegades el món laboral i 
coma  ciutadans s’exigeix. 

La disposició per  la  solidaritat, 

l’ajuda mútua, el respecte a les 

diferències i la convivència. 

En general els infants valoren el 
treball  en  equip,  tot  i  que  a 
l’hora  de  la  veritat  com  s’ha 
pogut  veure  amb  les  respostes 
de l’enquesta de la tutora no ho 
duent  a  la  pràctica.  El  mateix 
passa  amb  la  importància  dels 
valors  com  la  solidaritat  i  el 
respecte, quan els fan pensar si 
que donen aquesta importància, 
però  a  l’hora  de  posar‐ho  en 
pràctica se’n obliden. Per tant, a 
vegades  costa  aconseguir  que 
s’ajudin  uns  als  altres  i  puguin 
avançar  en  el  seu  procés 
d’aprenentatge. 

Quan  tenen  clar  que  són  un 
equip  de  treball,  s’ajudaran. 
Seria més difícil que s’ajudessin 
si no estiguessin treballant com 

equip.  Davant  d’un  treball 
individual no són tant solidaris. 

Taula 2. Font: Ingrid Arumí. 
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Annex 4. Sociograma inicial que van realitzar els infants abans de dur a terme les dinàmiques de cohesió 
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Annex 5. Buidatge del sociograma realitzat abans de dur a terme les dinàmiques 
de cohesió de grup. 

 

x Gràfic el qual mostra la puntuació que té cada infant segons el punt de vista de 

la  resta  els  seus  companys  i  companyes  de  la  classe,  és  a  dir,  el  grau  de 

popularitat de  l’alumnat. La puntuació més alta que un  infant podia treure en 

aquest  sociograma era de 135 punts  i per aconseguir  la meitat del  total dels 

punts havien d’aconseguir 67 punts o més. 

 

 

 

 

 

x Gràfic el qual el qual mostra amb qui juga cada infant a l’hora del pati, és a dir, 

com més punts rep un nen o nena, amb més companys i companyes juga a l’hora 

del pati.  
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Gràfic 1. Font: Ingrid Arumí
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x Gràfic el qual mostra  l’opinió de  l’alumnat respecte amb qui no  jugaria mai a 

l’hora del pati. Com més punts  té un nen o nena, més  rebuig  tenen els  seus 

companys i companyes cap a ell o ella a l’hora de jugar al pati. 
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Gràfic 2. Font: Ingrid Arumí 

Gràfic 3. Font: Ingrid Arumí 
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x Gràfic el qual el qual mostra qui considera que és el seu millor amic o amiga. Com 

més  punts  té  un  infant, més  ben  considerat  tenen  la  resta  de  companys  i 

companyes a nivell de millor amic o amiga. 
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Gràfic 4. Font: Ingrid Arumí 
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Annex 6. Exemple de la dinàmica de cohesió, l’entrevista. 
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Annex 7. Exemple de la dinàmica de cohesió, el blanc i la diana. 
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Annex 8. Exemple de la dinàmica de cohesió, pàgines grogues.
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Annex 9. Exemple de la dinàmica de cohesió, professions preferides.
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Annex 10. Entrevista a la tutora sobre la cohesió de grup del grup classe després 
de dur a terme les dinàmiques de grup. 

Després de realitzar les diferents dinàmiques de cohesió de grup... 

1. Creus que els diferents nens i nenes participen de la mateixa manera quan se’ls 

hi demana que tinguin un paper actiu en algun moment de la classe? 

No, lògicament cada alumne participarà d’una manera diferent a l’hora de realitzar una 

tasca. Uns seran més actius que d’altres, però ara cada vegada més, els alumnes més 

actius són conscients que els seus companys i companyes també han de participar, i per 

tant deixen que tothom intervingui. I si no en són conscients jo els hi explico i d’aquesta 

manera tothom pot participar de manera equitativa. 

 

2. Creus que comencen a acceptar i a escoltar les opinions dels seus companys i 

companyes de classe? 

És difícil que de bones a primeres que acceptin i escoltin les opinions dels seus companys 

de classe, però després de  fer  les dinàmiques de cohesió  intenten escoltar als altres 

perquè durant l’aplicació de les dinàmiques han vist que tothom té una opinió de tot i 

és important tenir en compte l’opinió dels altres, ja que poden aportar bones idees que 

un no havia pensat. Per tant, des del punt en que veuen que  les opinions dels altres 

també  poden  ser  bones,  comencen  a  acceptar  i  a  escoltar  les  opinions  dels  seus 

companys i companyes. 

 

3. Creus que en el moment en que han de treballar en equip tenen en compte 

totes les opinions dels membres del grup i a l’hora de prendre una decisió final 

la consensuen entre tots? 

Com ja he dit en la pregunta anterior, ara tot just comencen a tenir en compte totes les 

opinions dels seus companys de classe, i per tant comencen a fer una bona pràctica del 

treball  en  equip.  Però,  costa molt  que  tinguin  en  compte  a  totes  les  opinions  dels 

membres  del  grup,  ja  que  els  mateixos  alumnes  etiqueten  als  seus  companys  i 

companyes de classe, i si un té una etiqueta amb connotació negativa no tenen tant en 

compte la seva opinió. Per aquest motiu la feina dels mestres és fer‐los‐hi adonar que 

tothom pot aportar idees i són igual de bones que les pròpies. A l’hora de prendre una 

decisió final l’acaben consensuant entre tots, o entre la majoria, ja que pot ser que algun 
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membre del grup no s’impliqui tant com s’hauria d’implicar, i per tant la resta del seu 

grup no tingui en compte la seva opinió. Per això els mestres hem de fer que els alumnes 

que no s’impliquen, s’impliquin en el treball, per tal que la resta dels seus companys se’ls 

agafin en serio, i els que s’impliquen molt, els hi hem de fer veure que les opinions de la 

resta de membres del grup també són bones. 

 

4. Creus que es coneixen una mica més a nivell de saber les habilitats i les aptituds 

de cadascú? 

Penso que a través de les dinàmiques de cohesió que s’han posat en pràctica es coneixen 

una mica millor a nivell d’habilitats i d’aptituds que té cadascú. I ja he sentit diferents 

comentaris dels nens que  a  l’hora  de  fer una  tasca  tenen  en  compte  alguna de  les 

habilitats que han anat explicant al llarg de les diferents dinàmiques. Ells mateixos han 

vist que  si  aprofiten  les habilitats  i  les aptituds que  té  cadascú assoliran de manera 

satisfactòria l’objectiu que se’ls hi proposa. 

 

5. Creus que coneixen una mica més els gustos i els hobbies dels seus companys i 

companyes? 

El mateix dic que en  la pregunta anterior, gràcies a  les dinàmiques de cohesió també 

han pogut veure els gustos  i hobbies que tenen els seus companys  i companyes de  la 

classe. A través d’aquestes dinàmiques s’han adonat que no són tant diferents com a 

vegades es pensaven i que tenen més coses en comú. Per tant, com que no es veuen 

tant diferents com es pensaven els hi anirà bé per tenir un bon clima a  l’aula  i poder 

avançar en el seu procés d’aprenentatge. 

 

6. Creus que ha millorat la relació dels infants del país amb els infants d’origen 

immigrant? En quin aspecte? 

Penso que mica en mica aquesta relació va millorant. Com que es van coneixen  i van 

trobant aspectes en comú uns amb els altres veuen que no són tant diferents com es 

pensaves i per tant, com que veuen que els infants d’origen immigrant són bastant iguals 

als  infants del país, els accepten amb més facilitat. Ja que,  la tendència que tenen els 

infants del país és a rebutjar lo desconegut, però quan ho coneixen llavors actuen d’una 

manera  diferent  acceptant  les  poques  diferències  que  al  final  acaben  veient.  Ara 
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comencen a mostrar  interès per  com actuen els  infants d’origen  immigrant  i moltes 

vegades volen entendre el perquè de la seva manera de viure, per exemple. 

 

7. Creus  que  són més  conscients  del  què  és  el  treball  en  equip  i  de  la  seva 

importància? 

Penso que són més conscient del què és el treball en equip,  ja que van realitzar unes 

dinàmiques de cohesió que servien per entendre el treball en equip  i adonar‐se de  la 

seva importància. Van poder veure que gràcies el treball en equip i les aportacions dels 

diferents companys  i companyes de  la classe podien treure més bon resultat  i arribar 

d’una manera més satisfactòria a l’objectiu final de la tasca. Ja que, també han vist que 

si es  coneixen  tal  com  són ells podran  treballar més bé en equip  i aprofitar  tots els 

recursos que cada membre del grup pot aportar. 

 

8. Creus que han vist que el treball en equip té una aplicació a la vida real i que és 

molt important tenir‐lo en compte fora de l’escola? 

Sí, a través de la dinàmica de les professions preferides es van adonar que en qualsevol 

feina a la vida real han de treballar en equip i han de tenir en compte les habilitats dels 

altres, per tal de poder arribar en un objectiu comú i satisfactori. 

 

9. Creus que actualment tenen una bona predisposició per treballar en equip amb 

els seus companys i companyes de classe després de coneixes una mica millor?  

Penso que han anat millorant poc a poc i han anat posant predisposició per treballar en 

equip garantint un bon clima entre el grup. Ara que saben les habilitats, les aptituds i els 

hobbies de cadascú es tenen en compte molts d’aquestes aspectes a l’hora d’elaborar 

un treball en equip. El fet de treballar amb alumnes que ara ja es coneixen bastant, fa 

que hi hagi un bon ambient al grup  i puguin aprofitar els recursos que cadascú pugui 

aportar. 
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10. Creus  que  tindran  en  compte  les  diferents  habilitats  i  aptituds  dels  seus 

companys  i  companyes  després  d’haver  dut  a  terme  les  dinàmiques  de 

cohesió? 

Sí, tal com he dit en  la pregunta anterior, ara quan  fan un treball en equip tenen en 

compte les habilitats que cadascú pot aportar, ja que d’aquesta manera poden arribar a 

assolir l’objectiu comú satisfactòriament.  

 

11. Creus que ara que es coneixen una mica més quan hagin de posar en pràctica 

el treball en equip, seran més solidaris entre uns i els altres? 

12. Creus que ara que es coneixen una mica més quan hagin de posar en pràctica 

el treball en equip, seran s’ajudaran més entre uns i els altres del mateix grup? 

13. Creus que ara que es coneixen una mica més quan hagin de posar en pràctica 

el treball en equip, respectaran les diferències entre els diferents membres del 

grup? 

Penso que com que es coneixen una mica millor  i no són uns desconeguts entre ells 

seran més solidaris quan duguin a terme el treball en equip, ja que com que tindran en 

compte  les  habilitats  de  cadascú  i  sabran  els  gustos  de  tots  els membres  del  grup 

acabaran  sent més  solidaris  uns  amb  els  altres  perquè  coneixeran  els  límits  que  té 

cadascú i no es forçaran a fer tasques que superin els límits que cadascú té. El mateix 

passa en ajudar‐se i en respectar les diferències del membres del grup. Penso que com 

més es coneguin més tindran en compte aquests valors i més bon clima hi haurà en el 

grup. 

 

14. Continuaràs  fent  dinàmiques  de  cohesió  al  llarg  d’aquest  curs  per  tal  que 

s’acabin de  conèixer més  i en  conseqüència podran  ser més eficients en el 

moment de treballar en equip? 

Realitzar les dinàmiques de cohesió requereix molt de temps i a l’escola com has pogut 

veure ens falta temps, tot  i que a  les hores d’assemblea que són un cop per setmana 

se’n poden realitzar en algun moment de  la sessió per continuar aquest procés  i que 

s’acabin  coneixent millor,  així  podrem  garantir  un  bon  ambient  a  l’aula  i  una  bona 

aplicació de la metodologia del treball en equip.

2929



 
 

Annex 11. Enquesta a la tutora sobre la cohesió de grup del grup classe després de dur a terme les dinàmiques de grup. 

 

Sempre  Sovint  A vegades  Mai 
 

1 
‐ El nivell de participació de l’alumnat és molt diferent? 
‐  Uns  són  molt  extravertits  i  participen  molt  i  altres,  més  introvertits  i 
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 

 
 
 
X 

 

2 
‐ Hi ha una bona relació entre l’alumnat? 
‐ Alguns se senten marginats, exclosos, no prou valorats? 
‐ S’esforcen per conèixer més dels seus companys i companyes? 
‐ Hi ha tensions entre l’alumnat del grup? 

 
X   

 
X 
X 

 
X 

3 
‐ L’alumnat corrent i l’alumnat estranger es relaciona poc? 
‐ Els primers arraconen als segons?   

  X   
X 

4 
‐ Entre l’alumnat predomina les actituds individualistes i competitives? 
‐ 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 
 
 
X 

X 
 
 
X 

5 
‐ En general, l’alumnat valora el treball en equip? 
‐ 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 i 
companyes? 
‐ Costa aconseguir que s’ajudin els una als altres amb l’objectiu que aprenguin 
els continguts de les diferents àrees? 

 
X 
 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
 
X 

 

Taula 3. Font: Programa CA/AC de la UVic ‐ UCC. 
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Annex 12. Buidatge de l’enquesta i l’entrevista a la tutora després de dur a termes 
les dinàmiques de grup. 

 

5 àmbits del programa 

CA/AC 

Enquesta  Entrevista 

La  participació  de  tots  els 

alumnes i les alumnes i la presa 

de decisions consensuades. 

 

La participació de  l’alumnat de 
4t  ja no és tant diferent com al 
principi,  ja que  els  infants més 
extravertits  deixen  als 
introvertits que participin més a 
les  hores  de  classe.  L’alumnat 
més extravertit  ja no  tendeix a 
monopolitzar  les  seves 
intervencions  i  té  més  en 
compte  les  opinions  dels  seus 
companys i companyes. 

No,  lògicament  cada  alumne 
participarà  d’una  manera 
diferent a l’hora de realitzar una 
tasca. Uns seran més actius que 
d’altres,  però  ara  cada  vegada 
més, els alumnes més actius són 
conscients  que  els  seus 
companys  i  companyes  també 
han  de  participar,  i  per  tant 
deixen que tothom intervingui. I 
si no en són conscients jo els hi 
explico  i  d’aquesta  manera 
tothom  pot  participar  de 
manera equitativa. 
 

Ara tot just comencen a tenir en 
compte  totes  les  opinions  dels 
seus  companys de  classe,  i per 
tant  comencen  a  fer  una  bona 
pràctica  del  treball  en  equip. 
Però, costa molt que tinguin en 
compte a totes les opinions dels 
membres  del  grup,  ja  que  els 
mateixos alumnes etiqueten als 
seus companys  i companyes de 
classe,  i  si  un  té  una  etiqueta 
amb  connotació  negativa  no 
tenen  tant  en  compte  la  seva 
opinió. 
 

A  l’hora de prendre una decisió 
final l’acaben consensuant entre 
tots, o entre  la majoria,  ja que 
pot  ser  que  algun membre  del 
grup  no  s’impliqui  tant  com 

s’hauria d’implicar,  i per tant  la 
resta del  seu grup no  tingui en 
compte  la seva opinió. Per això 
els mestres hem de  fer que els 
alumnes  que  no  s’impliquen, 
s’impliquin en el treball, per tal 
que la resta dels seus companys 

3131



 
 

se’ls  agafin  en  serio,  i  els  que 
s’impliquen molt, els hi hem de 
fer veure que les opinions de la 
resta  de  membres  del  grup 
també són bones. 

El  coneixement  mutu  i  les 

relacions  positives  i  d’amistat 

entre l’alumnat del grup. 

Tot i ser un curs on els infants no 
es  coneixen  gaire,  ja  que  com 

s’ha  dit  al  llarg  d’aquesta 
memòria, han reagrupat les tres 
línies  de  4t  amb  l’objectiu  de 
formar  tres  grups 
completament nous, els  infants 
tenen  una  bona  relació  entre 
ells, perquè encara no hi ha uns 
rols preestablerts entre els nens 
i nenes de la classe. Falta que es 
coneguin una mica millor. Tot  i  
els conflictes que hi poden haver 
entre  els  infants,  ara  els 
alumnes  marginats  ja  no  se 
senten tant exclosos com abans 
d’aplicar  les  dinàmiques  de 
cohesió.  

Penso  que  a  través  de  les 
dinàmiques  de  cohesió  que 
s’han  posat  en  pràctica  es 
coneixen una mica millor a nivell 
d’habilitats  i  d’aptituds  que  té 
cadascú.  I  ja he sentit diferents 
comentaris  dels  nens  que  a 
l’hora de fer una tasca tenen en 
compte alguna de  les habilitats 
que han anat explicant al llarg de 
les  diferents  dinàmiques.  Ells 
mateixos  han  vist  que  si 
aprofiten  les  habilitats  i  les 
aptituds  que  té  cadascú 
assoliran  de  manera 
satisfactòria  l’objectiu que  se’ls 
hi proposa. 
 

gràcies  a  les  dinàmiques  de 
cohesió també han pogut veure 
els  gustos  i hobbies  que  tenen 
els seus companys  i companyes 
de la classe. A través d’aquestes 
dinàmiques s’han adonat que no 
són  tant  diferents  com  a 
vegades  es  pensaven  i  que 
tenen més  coses  en  comú. Per 
tant, com que no es veuen tant 
diferents com es pensaven els hi 
anirà bé per tenir un bon clima a 
l’aula  i poder avançar en el seu 
procés d’aprenentatge. 

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’alumnat d’origen estranger no 
es relaciona gaire amb l’alumnat 
del país. Però, després de dur a 
terme  les  dinàmiques  de 
cohesió, els infants del país ja no 
arraconen  tant  els  infants 
d’origen estranger. 

Penso que mica en mica aquesta 
relació va millorant. Com que es 
van  coneixen  i  van  trobant 
aspectes en  comú uns  amb  els 
altres  veuen  que  no  són  tant 
diferents com es pensaves i per 
tant,  com  que  veuen  que  els 
infants  d’origen  immigrant  són 
bastant  iguals  als  infants  del 
país,  els  accepten  amb  més 
facilitat. 
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La  disposició  pel  treball  en 

equip  i  la  consideració  del 

treball  en  equip  com  alguna 

cosa  important  a  la  societat 

actual i més eficaç que el treball 

individual. 

Ja  no  predominen  tant  les 
actituds  individualistes  i 
competitives,  tot  i  que  de 
vegades hi ha algun  infant que 
prefereix fer els treballs  sol, per 
evitar que s’aprofitin de  la seva 
feina.  Però  la  gran majoria  ha 
après a treballar en grup. 

Penso  que  són  més  conscient 
del què és el treball en equip, ja 
que  van  realitzar  unes 
dinàmiques  de  cohesió  que 
servien  per  entendre  el  treball 
en equip  i adonar‐se de  la seva 
importància.  Van  poder  veure 
que gràcies el treball en equip i 
les  aportacions  dels  diferents 
companys  i  companyes  de  la 
classe  podien  treure  més  bon 
resultat  i  arribar d’una manera 
més  satisfactòria  a  l’objectiu 
final de  la  tasca.  Ja que,  també 
han  vist  que  si  es  coneixen  tal 
com  són  ells  podran  treballar 
més bé en equip i aprofitar tots 
els  recursos  que  cada membre 
del grup pot aportar. 
 

a  través  de  la  dinàmica  de  les 
professions  preferides  es  van 
adonar que en qualsevol feina a 
la vida  real han de  treballar en 
equip  i han de tenir en compte 
les habilitats dels altres, per tal 
de poder arribar en un objectiu 
comú i satisfactori. 

La disposició per  la  solidaritat, 

l’ajuda mútua, el respecte a les 

diferències i la convivència. 

En general els infants valoren el 
treball  en  equip,  tot  i  que  a 
l’hora  de  la  veritat  com  s’ha 
pogut  veure  amb  les  respostes 
de l’enquesta de la tutora no ho 
duent  a  la  pràctica.  El  mateix 
passa  amb  la  importància  dels 
valors  com  la  solidaritat  i  el 
respecte, quan els fan pensar si 
que donen aquesta importància, 
però  a  l’hora  de  posar‐ho  en 
pràctica se’n obliden. Per tant, a 
vegades  costa  aconseguir  que 
s’ajudin  uns  als  altres  i  puguin 
avançar  en  el  seu  procés 
d’aprenentatge.  Però,  un 
aspecte que han après i es molt 
important  és  que  tots  són 
responsables  del  procés 
d’aprenentatge  dels  seus 
companys i companyes d’aula. 

Penso que com que es coneixen 
una  mica  millor  i  no  són  uns 
desconeguts  entre  ells  seran 
més  solidaris  quan  duguin  a 
terme el treball en equip, ja que 
com que tindran en compte  les 
habilitats de cadascú i sabran els 
gustos de tots els membres del 
grup acabaran sent més solidaris 
uns  amb  els  altres  perquè 
coneixeran  els  límits  que  té 
cadascú  i  no  es  forçaran  a  fer 
tasques  que  superin  els  límits 
que cadascú té. El mateix passa 
en  ajudar‐se  i  en  respectar  les 
diferències  del  membres  del 
grup.  Penso  que  com  més  es 
coneguin  més  tindran  en 
compte aquests valors i més bon 
clima hi haurà en el grup. 

Taula 4. Font: Ingrid Arumí.
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Annex 13. Sociograma que els infants van realitzar després de dur a terme les dinàmiques de cohesió
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Annex 14. Buidatge del sociograma després de dur a terme les dinàmiques de 
grup. 
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Gràfic 5. Font: Ingrid Arumí.

Gràfic 6. Font: Ingrid Arumí. 
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Gràfic 8. Font: Ingrid Arumí. 

Gràfic 7. Font: Ingrid Arumí. 
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Annex 15. Pauta per a observar l’alumnat dins l’aula ordinària. 
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16. Transcripció del grup de discussió. 

 

- Com us heu sentit treballant en equip? 

12. Molt bé, m’he sentit bé amb el meu equip. 

15. Jo no gaire, perquè ho vaig haver de fer tot jo i els del meu grup només van retallar 

coses. 

25. M’he sentit bé 

23. Jo m’he sentit bé. 

26. Jo també, perquè quan no sabia una cosa m’ho deien. 

 

- Com us heu posat d’acord quan havíeu de prendre decisions? 

12. Doncs que per exemple el coordinador organitzava. Però de vegades si un 

organitzava un altre dia també organitzava un altre. 

25. Parlàvem entre tots. 

26. Fèiem l’ordre del rellotge i cadascú deia el que pensava i ens posàvem d’acord. 

15. Al principi no ens posàvem d’acord perquè cadascú volia que es fes la seva opinió, 

però al final ens posàvem d’acord. 

23. Cadascú deia la seva i després intentàvem que tothom estigués d’acord amb la 

decisió presa. 

 

- Creieu que han participat tots els membres del vostre grup en el projecte? 

12. Si vam participar tots, però com que alguns dies estava malalta no vaig participar 

tant. 

26. Sí. 

23. Hi havia gent del grup que només fullejava la informació i no feia res i no participaven 

tant com nosaltres. 

25. Algú no participava tant com jo i X. No participàvem perquè parlàvem i no ajudàvem. 

Nosaltres parlàvem perquè volíem. Els altres del grup ens avisaven però no creiem el 

què deien. 

15. Hi havia gent que s’entretenia i buscava excuses per no fer res i no participaven tots 

de la mateixa manera. 

 

- Us han servit d’alguna cosa les dinàmiques de cohesió que vam posar en 

pràctica per posteriorment poder treballar en equip? 

26. A mi és el que em va agradar més perquè així vaig poder conèixer més els nens de 

la classe. 

25. Sí bastant i havia gent que no coneixia i així la vaig poder conèixer. 
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15. Sí, hi havia coses que no sabia d’algú de la classe. 

23. Sí, bastant. 

12. Sí. 

 

- Els membres del vostre grup han respectat la vostre opinió? I tu l’has 

respectat la seva? 

12. Sí, però hi havia nens que m’insultaven quan deia el que pensava sobre el projecte.  

25. Jo no deia gaire res perquè jo parlava molt i quan deia la meva opinió els altres feien 

el què volien i no em creien. 

23. A mi sí. 

26. A mi no gaire, perquè amb aquella activitat del llapis (foli giratori) jo escrivia el què 

pensava, però després algun cop m’ho tatxaven i no em respectaven l’opinió. 

15. A mi no gaire, perquè si deia alguna cosa que no els hi estava bé els del meu grup 

s’enfadaven. 

 

- Com haguéssiu après més, treballant de manera individual o en equip? Per 

què? 

25. Fent equip, perquè aprens dels altres i t’ajuden. 

12. Fent equip, perquè apreníem tots junts i cadascú aportava coses al projecte. 

26. Amb grup, perquè si jo no sabia una cosa li podia demanar als altres. 

15. Individual, perquè jo vaig aprendre sola encara que anés amb un grup. A vegades a 

mi no m’ajudaven i ho havia de fer tot jo. Jo no he après res dels meus companys de 

grup. 

23. Amb equip, perquè jo he après moltes coses dels nens del meu grup i entre tots ho 

hem fet tot. 

 

- Dels valors que ara us diré, creieu que algun d’aquests el vau tenir en 

compte quan estàveu realitzant el projecte? 

a) Solidaritat 

b) Ajuda 

c) Respecte 

26. A mi respecte gens, però després el respecte va anar millorant i em vaig sentir millor 

amb el grup. Ajuda sí perquè de vegades m’ajudaven amb coses que no entenia. 

12. Ajuda no perquè tothom feia el què volia en alguns moments. 

25. Respecte sí, però ajuda no gaire perquè jo no ajudava. 

57



15. Cap, perquè no ens ajudàvem uns amb els altres, no ens deixàvem les coses, ens 

enfadàvem, no creiem les opinions dels del nostre grup, etc. Per la meva part ajuda sí, 

perquè intentava ajudar. 

23. Nosaltres ajuda, perquè ens ajudàvem uns amb els altres quan algú no sabia què 

s’havia de fer. 
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Annex 1 . la de l’equip. lani icació. 

 
PLA DE L’EQUIP. PLANIFICACIÓ  
 

Nom del centre Curs escolar  

Període:  Nom de l’equip:  Grup:  

 

OBJECTIUS: QUÈ VOLEM ACONSEGUIR? 

1. Progressar en l’aprenentatge 

2. Ajudar-nos uns als altres 

3. Objectiu específic  

 

CÀRRECS Nom de L’alumne/a 

Coordinador/a  

Secretari/a  

Ajudant  

Intendent  

(Portaveu)  

 

COMPROMISOS PERSONALS Nom de l’alumne/a Signatura 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
3859



Annex 1 . ades importants que l’alumnat va tenir en compte a l’hora d’elaborar 

el text inal. 

n antesa 

       

    

       

      

     

oventut 

  

         

        

       

        

    

                  

 

aduresa 

              

           

            

        

        

        

ellesa 
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Annex 1 . iari de sessió 

 
DIARI DE SESSIONS  

Nom del centre Curs escolar  

Dia:  Nom de l’equip:  Grup:  
 

OBJECTIUS 4 3 2 1 

1. Progressar en l’aprenentatge     

2. Ajudar-nos els uns als altres      

3. Objectiu específic:     
 

EXERCICI DELS CÀRRECS 4 3 2 1 

Coordinador/a Nom:     

Resta de l’equip:     

Secretari/a Nom:     

Resta de l’equip:     

Intendent Nom:     

Resta de l’equip:     

Portaveu Nom:     

Resta de l’equip:     
 

 Nom  Què he fet bé? En què he de millorar? 4 3 2 1 

VA
LO

R
A

C
IÓ

 C
O

M
PR

O
M

IS
O

S 

       

       

       

       

       

 

En què hem de millorar en la pròxima sessió:  
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Annex 20. Mostres de les estructures cooperatives que van posar en pràctica els infants.
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Annex 21. ro ecte de l’equip. 

 

PROJECTE D’EQUIP. Planificació 

A continuació trobareu una fitxa de planificació. En 

aquesta, haureu d’escriure la tasca que s’encarrega cada 

membre del grup a l’hora d’elaborar el mural i a l’hora de preparar 

l’exposició.  

 

Nom de l’equip: Curs: 4t Grup: C 

Any acadèmic: 2016 - 2017 Període de realització: 2n 

trim. 

Nom del projecte: Joana Raspall 

 

Període de realització: sessió 6 - 7 

Tasca: Elaboració del mural. Qui ho farà: 
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Nom___________________________________ Curs______________ 

Data___________________________________ 

Biografia Joana Raspall i Juanola  
 

Infantesa 

La poetessa que estem estudiant es diu Joana Raspall i Juanola. Va néixer 
el dia 1 de Juliol de 1913 el barri Barceloní de la Barceloneta a Barcelona. 
Es va traslladar a Sant Feliu De Llobregat. Va anar a dues escoles diferents: 
l’escola Municipal de Sant Feliu de Llobregat i els 11 anys es va traslladar a 
França, en un internat. Al cap d’un any d’estar a França li va passar un fet que 
li va marcar la seva infantesa, es va morir el seu pare. Després d’aquest fet 
Joana va tornar a Catalunya. 
 

Joventut 

Joana Raspall va estudiar un curs de comptabilitat. Va començar la seva 
activitat literària als 14 anys. Les seves primeres publicacions van ser a les 
revistes de l’Eco del Llobregat i Camí Claror. 
 
La poetessa es prepara per a les proves d’accés a l’escola de bibliotecàries. 
Més tard, va fer les pràctiques de bibliotecària a la biblioteca de Vilafranca 
del Penedès. Posteriorment, Va començar a treballar a aquesta mateixa 
biblioteca. Va haver de deixar de treballar de bibliotecària per culpa de la 
Guerra Civil Espanyola. 
 

Maduresa 

Juntament amb la seva companya de feina de la biblioteca salven els llibres 
escrits en Català abans que caiguin en mans dels soldats de Franco. 
Més tard, quan va acabar la Guerra Civil, Joana Raspall va treballar 
d’administrativa, però a l’any 1941 la poetessa es casa amb el doctor Cauhé i 
tenen tres filles i un fill. A partir d’aquest moment deixa de treballar com 
administrativa i es dedica a ajudar al seu marit al despatx de la consulta. 
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Annex 22. Resum que es va proporcionar als infants per poder realitzar el pòster.



Reprèn la seva tasca literària i comença a escriure i a publicar textos en 
espais clandestins, és a dir, en llocs on es permetia escriure i a parlar en 
Català. A més, fa classes en Català, pública diccionaris (diccionari de 
sinònims) i participa en revistes locals. 
 
Durant aquesta etapa de la seva vida va aconseguir els següents premis: 

x Premi Pou amb la publicació de l’obra El Pou per a jovent. 
x Premi Marià Aguiló amb la publicació del Diccionari de sinònims. 

 

Vellesa 

Durant aquesta etapa Joana Raspall encara estava activa a nivell literari: 
x Va crear el premi Martí Dot per a promocionar poetes joves. 
x Va formar part del jurat Martí Dot com a presidenta d’honor. 
x Va participar al primer Congrés de Cultura Catalana. 
x Va col∙laborar amb les revistes locals de Sant Feliu de Llobregat 

anomenades Alba i Va i Ve. 
x Va publicar diferents obres durant la seva vellesa: 

o Llum i gira-sols (1994) 
o Bon dia, poesia (1996) 
o Com el plomissol (1998) 
o Versos amics (1998) 
o Concert de poesia (2004) 
o El jardí vivent (2010). Aquesta obra va ser l’última obra que va 

publicar on explicava el resum de la seva vida poètica. 
 

Finalment, el 4 de desembre de 2013 mor Joana Raspall a Sant Feliu de 
Llobregat. 
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Annex 23. la de l’equip. aloració inal. 

 
PLA DE L’EQUIP. VALORACIÓ FINAL 

Nom del centre Curs escolar  

Període:  Nom de l’equip:  Grup:  
 (Vegeu la Rúbrica 2.3) 

OBJECTIUS 4 3 2 1

1. Progressar en l’aprenentatge     

2. Ajudar-nos els uns als altres      

3. Objectiu específic:     

EXERCICI DELS CÀRRECS 4 3 2 1

Coordinador/a Nom:     

Resta de l’equip:     

Secretari/a Nom:     

Resta de l’equip:     

Ajudant Nom:     

Resta de l’equip:     

Intendent Nom:     

Resta de l’equip:     

(Portaveu) Nom     

Resta de l’equip:     

VALORACIÓ DELS COMPROMISOS 
PERSONALS Nom de l’alumne/a 4 3 2 1

      

      

      

      

      

 

Què és el que hem fet especialment bé? 
 

En quins aspectes hem de millorar? 
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LECTURA COMPARTIDA 
Quins passos he de seguir? 

1. Un membre de l’equip llegeix el primer paràgraf del text. La resta dels 
membres de l’equip estan atents a la lectura. 

2. El 2n membre de l’equip (seguint la direcció de les agulles del rellotge) 
ha d’explicar el que ha llegit i fer-ne un breu resum escrit. 

3. El 3r i 4t membre de l’equip diuen si el resum és correcte i si convé el 
matisen. 

4. I així anar canviant els papers successivament. 
5. La paraula que cap membre de l’equip entengui s’haurà de 

buscar al diccionari. 
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Annex 24. Pòsters de les estructures cooperatives que es van elaborar pels infants, per tal que fossin més autònoms.



FOLI GIRATORI 
Quins passos he de seguir? 

1. Tothom llegeix un cop el resum creat durant la lectura compartida. 
2. Després, es distribueix el text amb tantes parts com membres té de 

l’equip. 
3. Cadascú, de manera individual, escriu el què ha entès de la seva part 

del text amb les seves paraules en el foli giratori. 
4. En el moment en que un membre de l’equip escriu la seva part en el foli 

giratori, la resta dels alumnes han d’estar atents i ajudar-lo 
quan li sigui necessari. 

5. Finalment, quan tothom hagi escrit la seva part s’haurà 
construït el text final.  
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EL JOC DE LES PARAULES 
Quins passos he de seguir? 

1. La mestra escriurà les paraules clau que ha de tenir el text a la 
pissarra. 

2. Vosaltres heu de subratllar les paraules clau en el text que heu 
elaborat. 

3. Un cop subratllades heu d’escriure el per què són importants. 
4. Si us doneu compte que el vostre text no hi ha alguna paraula clau, 

l’haureu de trobar en la informació prèviament seleccionada i afegir-
la. 
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Annex 25. Avaluació inal individual i mostres realitzades per part de l’alumnat. 

 

Nom___________________________________ Curs______________ 

Data___________________________________ 

Avaluació final individual 

Què he après sobre Joana Raspall? 

1. Encercla qui és Joana Raspall?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Joana Raspall era... 

a. Poetessa 

b. Il∙lustradora 

c. Les dues anteriors 

 

3. Generalment, per a qui estaven dirigides les seves obres? 

a. Infants i joves 

b. Joves i adults 

c. Adults 
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4. En quin idioma escrivia Joana Raspall? 

___________________________________________________ 

 

5. Digues alguna obra que va escriure en algun moment de la seva vida? 

___________________________________________________ 

 

Infantesa 

6. On vivia Joana Raspall abans de traslladar-se? 

________________________________________________________ 

7. A quines dues escoles va estudiar? 

________________________________________________________ 

8. Per què va tornar de França? 

________________________________________________________ 

Joventut 

9. A quants anys va començar la seva activitat literària? 

________________________________________________________ 

10.A on va acabar treballant durant la seva joventut? 

______________________________________________________ 

Maduresa 

11. Joana Raspall es va casar? Amb qui? 

______________________________________________________ 

12. Va tenir fills? 

______________________________________________________ 

13. Quin tipus de diccionari va publicar durant la seva maduresa? 

______________________________________________________ 

14. Quants premis va aconseguir durant l’etapa de la maduresa? Sabries 

dir quins? 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Vellesa 

14. Amb quines revistes va col∙laborar durant la seva vellesa? 

______________________________________________________ 

15. Joana Raspall encara esta vivia? Si creus que esta morta quan va morir? 

______________________________________________________ 

16. Cita 3 títols de llibres o de poemes que va crear durant la vellesa. 

x  

x  

x  
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6283



   

6384



 

 

6485
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Annex 2 . aula dels criteris de l’avaluació individual i buidatge. 

Continguts  1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Reconèixer 
a  través 
d’una 
imatge  a 
Joana 
Raspall. 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Qui  era 
Joana 
Raspall. 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Públic  el 
qual  les 
seves  obres 
anaves 
destinades. 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Idioma amb 
el  que 
escrivia. 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Citació 
d’alguna 
obra  de  la 
poetessa. 

X  X  ‐  X  X  X  X  X  ‐  X  ‐  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Localitat on 
vivia. 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  X  ‐  X  ‐  X  ‐  ‐  ‐  X  X  X  ‐  X  ‐  ‐  ‐  X  ‐  X  ‐  ‐  X 

Escoles  que 
va  anar  i 
què  va 
estudiar. 

X  ‐  ‐  ‐  X  X  ‐  X  X  X  ‐  ‐  ‐  X  X  X  X    X  ‐  X  X  X  X  ‐  X  X 

El motiu del 
retorn  de 
França. 

X  X  X  ‐  ‐  X  ‐  X  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  X  X  X  ‐  X  X  X  ‐  X  ‐  X  X  X  X 

Edat  en  la 
qual  la 
poetessa va 
començar  a 
seva 

‐  X  ‐  X  ‐  X  ‐  X  ‐  ‐  ‐  X  ‐  X  X  X  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  X  ‐  X  ‐  ‐  X 
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activitat 
literària. 

De  què  va 
treballar  al 
llarg  de  la 
seva vida. 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  ‐  X  ‐  X  X  ‐  X  X  ‐  X  X  X  ‐  ‐ 

Quants  i 
quins 
premis  va 
aconseguir. 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  X  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  X  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Saber  si  la 
poetessa 
està  morta 
o no. 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 

Llegenda de la taula 5: 

             

                       

                    

         

         

 

X = Contingut assolit. 
   = Contingut no assolit. 
 

 

Taula 5. Font: Ingrid Arumí  
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Annex 27. Plantilla de la rúbrica d’avaluació i alguns dels exemples dels infants.   
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Annex 2 . aula dels criteris de l’avaluació cooperativa i buidatge. 

 

Competències  1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Competència 
digital: S’ha 
seleccionat la 
informació 

correctament i 
s’ha sintetitzat 
de manera útil i 

clara. 

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 

Competència 
social: Ha 

participat de 
manera activa i 
compromesa 
en el grup. 

4  4  4  8  4  8  8  8  4  4  4  4  8  4  4  8  4  8  8  8  8  8  8  8  4  8  8 

Competència 
artística: S’ha 
organitzat la 
informació de 

manera 
estructurada i 

clara. 

4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  2  4  4  4  4 

Competència 
artística: El 
mural és 

estèticament 
atractiu. 

8  8  8  4  8  4  8  8  4  8  8  8  4  8  8  4  8  8  8  8  4  8  8  8  8  4  8 

Competència 
lingüística: El 
contingut és 
adequat, 
complet i 
correcte. 

8  8  8  8  8  8  8  8  4  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8 
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Competència 
lingüística: ús 
correcte del 
llenguatge 
escrit. 

4  8  8  8  8  8  8  8  8  4  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  4  8  8 

Nota final  8  9  9  9  9  9  10 10 7  8  9  9  9  9  9  9  9  10 10 10 9  9  9  10 8  9  10
 

 

Llegenda de la taula: 

             

                       

                    

         

         

     

     

 

Taula 6. Font: Ingrid 
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Annex 29. Taula comparativa entre les notes dels projectes que s’han fet de manera individual 

i els que s’han fet de manera cooperativa. 

Alumnat 
 

Petites 
vivències 

Conte  Poesia  Mitjana 
de treballs 
individuals

Examen. 
Joana 
Raspall 
(30%) 

Mural. 
Joana 
Raspall 
(70%) 

Mitjana. 
Joana 
Raspall 

1  7’5  7’5  7’5  7’5  7  8  7’7 

2  5  5  4  5  7  9  8’4 

3  5’5  4  5  5  5  9  7’8 

4  6  6  5  6  5’5  9  8 

5  7  6  7  7  6  9  8’1 

6  6  5’5  5  5’5  7  9  8’4 

7  6’5  6  7’5  6’5  5  10  8’5 

8  9  9  9  9  7’5  10  9’25 

9  6  5  5  5’5  6  7  6’7 

10  6  9  8  8  6  8  7’4 

11  5  4  4  4  6  9  8’1 

12  5  5  4  5  5  9  7’8 

13  7  5’5  5  6  5  9  7’8 

14  6  7  7  7  7  9  8’4 

15  7  8  9  8  8  10  9’4 

16  6  6  5  6  8  9  8’7 

17  7  8  7  7  5  9  7’8 

18  7  8  9  8  7’5  10  9’25 

19  7  8  5  7  5’5  10  8’65 

20  6  6  5  6  6  10  8’8 

21  5  8  8  8  5  9  7’8 

22  8  7  8  8  8’5  9  8’8 

23  7  9  9  9  7  9  8’4 

24  9  9  9  9  9’5  10  9’8 

25  6  5’5  5  5’5  6  8  7’4 

26  6  5  5  5’5  6  9  8’1 

27  8  9  9  9  7’5  10  9’25 

Mitjana de tota la classe: 

        6’59      8’1 

Llegenda de la taula: 
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Annex 30. itxa de coneixements previs i mostres realitzades. 

 

Nom___________________________________ Curs______________ 

Data___________________________________ 

Què sabem sobre Joana Raspall? 

1. Encercla qui és Joana Raspall?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Joana Raspall era... 

a. Poetessa 

b. Il∙lustradora 

c. Les dues anteriors 

 

3. Generalment, per a qui estaven dirigides les seves obres? 

a. Infants i joves 

b. Joves i adults 

c. Adults 

 

4. En quin idioma escrivia Joana Raspall? 

___________________________________________________ 
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5. Digues alguna obra que va escriure en algun moment de la seva vida? 

___________________________________________________ 

 

6. A part d’escriure obres, havia treballat d’alguna altra feina? Quina? 

___________________________________________________ 

 

7. Joana Raspall encara està viva? Si creus que està morta, fa poc que es 

va morir? 

___________________________________________________ 
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