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Resum 

El present estudi pretén analitzar el grau de formació, el grau de coneixement i la 

freqüència d’ús de l’aprenentatge cooperatiu entre el professorat de l’Educació 

Secundària Obligatòria d’Educació Física de Mollet del Vallès. 

Els resultats de la investigació confirmen que aquest col·lectiu té una formació i un 

grau de coneixement molt baix en aprenentatge cooperatiu. També s’afirma que la 

freqüència d’ús d’aquesta estructura d’aprenentatge a les classes d’Educació Física és 

molt escassa. Aquests resultats obren la possibilitat que existeixi una imprecisió 

terminològica a l’hora de definir i/o entendre l’aprenentatge cooperatiu a causa de la 

poca formació i del poc coneixement que se’n té sobre ell. 

Paraules clau: aprenentatge cooperatiu, professorat, Educació Secundària 

Obligatòria, Educació Física.  

 

Abstract 

The present study is aimed to analyze the degree of training, the level of knowledge 

and the frequency of use of cooperative learning among teachers of Secondary 

Education in Physical Education in Mollet del Vallès. 

The research results confirm that this group has a very low level of both knowledge and 

training in cooperative learning. It also states that the frequency of use of this structure 

learning in Physical Education classes is very low. These results open the possibility 

that there is vagueness in defining terminology and/or understanding cooperative 

learning due to both poor training and little knowledge that we have about it. 

Keywords: cooperative learning, teachers, Secondary Education, Physical Education. 
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1. Introducció 

Aquest treball està realitzat des de l’assignatura de Treball de Fi de Màster durant el 

segon semestre del Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària 

Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional en l’especialitat d’Educació Física a la 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. 

L’elaboració d’aquest consisteix en realitzar un projecte de recerca mitjançant una 

investigació científica. Segons Heineman (2008), la metodologia empírica és un 

instrument que s’utilitza per resoldre problemes científics, on els seus resultats són 

producte d’un disseny d’investigació regulat i normalitzat mitjançant una recopilació i 

interpretació de dades.  

El treball consisteix en realitzar una investigació sobre el grau de coneixement, el grau  

de formació i la freqüència d’us de l’aprenentatge cooperatiu entre el professorat de 

l’Educació Secundària Obligatòria d’Educació Física de Mollet del Vallès. 

Tal i com es pot veure a l’índex, el treball està dividit en diversos capítols. Primerament 

es troba el marc teòric, on s’exposa tot tipus d’informació, referenciada per diverses 

fonts bibliogràfiques, dels diferents aspectes relacionats amb el treball. El marc teòric 

comença definint les diferents estructures d’aprenentatge, mostrant les diferències 

més rellevants entre elles i la predominança i la freqüència d’ús d’aquestes. 

Seguidament, es presenta un apartat referent a l’aprenentatge cooperatiu on s’exposa 

la seva definició, s’expliquen els diferents components essencials d’aquesta 

metodologia i s’explicita la seva finalitat i els avantatges que comporta utilitzar aquesta 

estructura d’aprenentatge. Finalment, per concloure aquest capítol, es manifesta la 

problemàtica de l’aprenentatge cooperatiu entre el professorat. 

Una vegada obtinguda tota aquesta informació, es justifica la realització d’aquest 

treball i, acte seguit, s’indiquen els objectius que es plantegen assolir amb la seva 

elaboració i es formula la hipòtesi de la investigació. 

Després s’explica la metodologia emprada en aquesta investigació, presentant 

informació sobre la mostra d’estudi, les variables que s’analitzen, l’instrument que 

s’utilitza per valorar aquestes variables i el procediment que s’ha seguit durant tot el 

procés. 
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A continuació, es presenten els resultats obtinguts en aquesta recerca i es realitza una 

discussió contrastant els resultats adquirits amb altres estudis similars i la 

fonamentació teòrica del marc teòric. 

Per concloure, es desenvolupen les conclusions del treball i s’expliquen les limitacions 

que han sorgit durant la seva realització i les futures línies d’investigació. 
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2. Marc teòric 

2.1. Estructures d’aprenentatge 

Echeita (1995), dins Velázquez (2010), defineix estructura d’aprenentatge com el 

conjunt d’accions i decisions que els docents prenen tenint en compte les dimensions 

del fet educatiu com, per exemple, el tipus d’activitat que realitza l’alumat, el grau 

d’autonomia que tenen per fer-les, el reconeixement del treball realitzat o la forma 

d’assolir els objectius.  

Per Pujolàs (2001), l’estructura d’aprenentatge és un conjunt d’elements 

interrelacionats que apareixen a l’aula en el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

Aquests elements engloben les explicacions del professor, el material didàctic dels 

alumnes, els exercicis i activitats que fan els alumnes, la distribució dels alumnes a 

l’aula, el clima de l’aula, etcètera.  

Per tant, després de veure les dues definicions anteriors, es pot determinar que tots 

els elements, accions i decisions que succeeixen a l’interior de l’aula condicionen 

l’aprenentatge dels alumnes. 

Slavin (1980), citat per Pujolàs (2001) i Arumí, Comella, Bayer, i López-Muñoz (2003), 

diferencia en l’estructura d’aprenentatge tres estructures bàsiques: 

- Estructura de l’activitat: determina si es tracta d’una classe magistral, si els 

alumnes treballen de forma individual o en grup, si s’ajuden o no...  

- Estructura de la recompensa: especifica com es recompensarà als alumnes 

(notes, sancions, premis...). 

- Estructura de l’autoritat: determina qui decidirà què és el que s’ha de fer i com 

s’ha de fer.  

És important esmentar que hi ha tres tipus d’estructures d’aprenentatge: l’estructura 

individualista, l’estructura competitiva i l’estructura cooperativa.  

Segons Pujolàs (2001), en l’estructura individualista les activitats poden ser en gran 

grup o de caràcter individual, destacant que el treball en grup és ocasional i que no es 

promou l’ajuda entre companys, tot i que s’accepta. En l’estructura de la recompensa 

els alumnes no competeixen ni cooperen entre ells i en l’estructura de l’autoritat el 

professor és qui decideix què ensenyar i com ensenyar-ho.  
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En l’estructura competitiva les activitats poden desenvolupar-se de forma individual o 

en gran grup, on pràcticament no hi ha treball en grup perquè no s’accepta l’ajuda 

mútua entre els companys. Els alumnes competeixen entre ells per veure qui aprèn 

més en l’estructura de la recompensa, mentre que en l’estructura de l’autoritat el 

professor decideix què i com ensenyar (Pujolàs, 2001). 

Finalment, en l’estructura cooperativa les activitats poden realitzar-se de forma 

individual o grupal amb una clara preferència per treballar en grups reduïts i fomentant 

l’ajuda entre companys. En l’estructura de la recompensa l’alumne assoleix l’objectiu si 

la resta de companys aconsegueixen els seus propis objectius. Per últim, en 

l’estructura de l’autoritat els alumnes participen en les decisions entorn de què i com 

ensenyar (Pujolàs, 2001). 

En definitiva, el tipus d’interacció entre alumnes i la interrelació entre l’alumnat i el 

docent determinarà l’estructura d’aprenentatge. Seguidament, exposaré les 

característiques més rellevants de cadascuna d’elles. 

2.1.1. Estructura individualista 

L’estructura individualista implica que l’alumnat treballi de forma aïllada, on cada 

alumne intenta assolir els seus propis objectius implicant que no s’estableixi una 

interrelació entre els diferents alumnes, ja que no existeix una interdependència en la 

consecució dels seus objectius. És una metodologia on cada alumne treballa al seu 

ritme amb el seu propi material i la seva pròpia informació, deixant de banda a la resta 

de companys i sol·licitant ajuda al docent només quan la requereix (Johnson i 

Johnson, 1999). 

Seguidament, es mostraran les característiques principals de l’estructura individualista 

(vegeu taula 1). 

Taula 1. Estructuració individualista de l’aprenentatge (Velázquez, 2010; basat en 

Johnson i Johnson, 1999). 

ESTRUCTURACIÓ INDIVIDUALISTA DE L’APRENENTATGE 

Objectiu 
L’alumnat ha de realitzar les seves tasques, instruïdes pel docent, 

de forma individual, ràpida i amb la major precisió possible. 

Nivells de 

cooperació 

No pot existir. Els esforços individuals tenen l’objectiu d’assolir un 

criteri preestablert. L’ajuda entre els propis estudiants està 

desvirtuada pels docents. 

Esquema 

d’interacció 

Els alumnes atribueixen l’èxit al seu propi esforç. Treballen de 

forma independent i sense interactuar amb els altres per 
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aconseguir els seus propis objectius. 

Avaluació de 

resultats 

S’utilitza un sistema d’avaluació basat en objectius i criteris de 

caràcter individual. El més important és determinar si l’alumne 

assoleix un criteri preestablert.  

 

En definitiva, és una estructura on els alumnes persegueixen els objectius de forma 

individual sense interactuar amb els companys. En aquesta s’avalua a l’alumnat en 

funció d’uns criteris individuals prèviament establerts. 

Malauradament, aquest mètode de qualificació és el més utilitzat en el nostre país 

perquè es basa en la idea que tothom és capaç d’assolir els mateixos objectius i 

aquests poden assolir-se en funció de l’esforç de cadascú (Velázquez, 2010). 

2.1.2. Estructura competitiva 

En aquesta estructura s’orienta a que l’alumnat s’esforci al màxim perquè realitzi la 

tasca de la millor forma possible i amb major precisió que la resta de la classe. Per 

consegüent, aquesta metodologia es planteja com una lluita que determina qui és el 

millor, donant lloc a l’aparició d’una interrelació negativa entre els diferents alumnes 

produïda per una interdependència negativa en l’assoliment dels objectius (Velázquez, 

2010).  

Per tant, els alumnes lluiten per assolir uns objectius que no tots els alumnes poden 

aconseguir. Fins i tot, tal com expressen Johnson i Johnson (1999), els alumnes poden 

percebre que només aconseguiran els objectius establerts si els altres alumnes de 

classe fracassen. 

A continuació, s’exposaran els aspectes més rellevants de l’estructura competitiva. 

(vegeu taula 2) 

Taula 2. Estructuració competitiva de l’aprenentatge (Velázquez, 2010; basat en 

Johnson i Johnson, 1999). 

ESTRUCTURACIÓ COMPETITIVA DE L’APRENENTATGE 

Objectiu 
S’instrueix als alumnes perquè realitzin les tasques de forma 

ràpida i amb major qualitat que els seus companys.  

Nivells de 

cooperació 

El plantejament de l’activitat marcarà el nivell de cooperació. 

Normalment nul o escàs. 

Esquema 

d’interacció 

No es produeix interacció perquè els alumnes treballen de forma 

individual per obstruir l’èxit dels altres: no mostren els seus 

treballs, no ajuden als altres o intenten disminuir el seu 

rendiment... 
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Avaluació de 

resultats 

S’utilitza un sistema d’avaluació basat en normes. Es presta molta 

atenció en la classificació dels alumnes (del millor al pitjor). 

 

Com a conclusió, després de veure la taula anterior, en aquesta estructuració els 

alumnes competeixen entre ells per veure qui és el millor i qui és el pitjor. A més, no 

existeix interacció entre alumnes perquè el fet d’ajudar als companys pot comportar 

que aquests obtinguin millors qualificacions i, per tant, siguin millors. 

2.1.3. Estructura cooperativa 

En l’estructura cooperativa els alumnes només assoleixen els objectius quan la resta 

dels seus companys de grup també els aconsegueixen. L’estructura cooperativa es 

basa en el fet que, compartir objectius implica que els alumnes s’esforcin i treballin 

junts per millorar el seu aprenentatge i el del seus companys (Johnson i Johnson, 

1999). 

Ovejero (1990) destaca que l’aprenentatge cooperatiu implica treball en grup, però que 

no tot el treball en grup pot considerar-se aprenentatge cooperatiu. El que identifica a 

l’aprenentatge cooperatiu és la preocupació de cada integrant de l’equip, no només per 

si mateix o per la tasca a realitzar, sinó que també per tots i cadascun dels seus 

companys. Per tant, en situacions cooperatives l’alumnat s’ha d’esforçar més per 

rendir més però també perquè els seus companys ho facin, ja que compartir metes 

comporta que el rendiment depengui de tota la resta del grup, no d’un mateix. 

Per últim, tal com s’ha fet en ambdues estructures d’aprenentatge anteriors, es 

presentaran les característiques més importants de l’estructura cooperativa (vegeu 

taula 3). 

Taula 3. Estructuració cooperativa de l’aprenentatge (Velázquez, 2010; basat en 

Johnson i Johnson, 1999). 

ESTRUCTURACIÓ COOPERATIVA DE L’APRENENTATGE 

Objectiu 

En grups de treball, generalment petits i heterogenis, han de 

realitzar correctament les tasques assignades, vetllant perquè tots 

els integrants del grup participin. 

Nivells de 

cooperació 

La cooperació és màxima entre els membres d’un mateix grup. 

Normalment, els objectius tenen una correlació entre ells.  

Esquema 

d’interacció 

Analitzen i raonen els materials amb els seus companys, escoltant 

les explicacions i debatent com millorar les activitats. S’animen per 

rendir i proporcionar les ajudes necessàries, estimulant el seu 

propi èxit i el de la resta d’integrants. 
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Avaluació de 

resultats 

S’utilitza un sistema d’estudi i avaluació basat en criteris, tenint 

com a referència el progrés individual i grupal. 

En aquesta estructura d’aprenentatge s’ha de destacar que els alumnes treballen en 

grup i comparteixen uns objectius, els quals s’aconsegueixen quan tots els integrants 

del grup els assoleixen. Com tots han d’aconseguir els objectius es produeix un nivell 

de cooperació elevat dins el grup, ja que dialoguen, analitzen i raonen com han de fer 

l’activitat plantejada.  

2.1.4. Diferències de les diferents estructures d’aprenentatge 

Velázquez (2010) exposa una taula realitzant una comparació entre les diferents 

estructures d’aprenentatge, en la qual es poden observar les diferències més 

rellevants que hi ha entre elles (vegeu taula 4). 

Taula 4. Comparativa de les diferents estructures d’aprenentatge. Extreta de 

Velázquez (2010). 

 INDIVIDUALISTA COMPETITIVA COOPERATIVA 

Metes Independents Incompatibles 
Comunes o 

compatibles 

Benefici Propi Diferenciat Mutu 

Responsabilitat Individual Individual Individual i grupal 

Perspectiva 

temporal 
Curt termini Curt termini Llarg termini 

Motivació Extrínseca Extrínseca Intrínseca 

Habilitats 

socials 
Nules Comparació 

Màximes: 

comunicació, diàleg, 

escolta activa, 

regulació de 

conflictes, etc. 

Valoració 

Capacitat individual 

en base a resultats 

propis 

Capacitat individual 

en base a resultats 

comparats 

Capacitat individual i 

grupal en base a 

resultats i el procés 

Resultat 

Èxit propi, 

independent dels 

altres 

Èxit propi, fracàs aliè Èxit propi, èxit aliè 
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Després d’analitzar la taula 4, l’única estructura en la qual l’alumnat comparteix 

objectius i obté un benefici recíproc és l’estructura cooperativa.  Aquests dos aspectes 

impliquen que s’hagin de posar en joc les habilitats socials, un element imprescindible 

per aquesta estructura i molt útil en el nostre dia a dia. També cal dir que és l’únic 

sistema que mostra una motivació intrínseca i que no només valora el resultat obtingut, 

sinó que també té en compte el procés que ha realitzat l’alumne/a per assolir aquell 

resultat. Per últim, el resultat final es considera com èxit propi i aliè perquè l’èxit d’un 

depèn del de tots. 

Pujolàs (2002) afirma que hi ha diferències rellevants entre els equips de treball 

cooperatius i els equips de treball tradicionals. Aquest estableix un paral·lelisme entre 

les principals característiques d’un equip d’aprenentatge cooperatiu confrontant-les a 

les d’un equip de treball tradicional (vegeu taula 5).  

Taula 5. Diferències entre els equips cooperatius i els equips de treball tradicionals. 

Extreta de Pujolàs (2002), adaptada de Putnam (1993). 

EQUIP DE TREBALL COOPERATIU EQUIP DE TREBALL TRADICIONAL 

Interdependència positiva. No hi interdependència positiva. 

Responsabilitat individual. 
No s'assegura la responsabilitat 

individual. 

Habilitats cooperatives directament 

ensenyades. 

Habilitats cooperatives espontàniament 

exercides. 

Lideratge compartit i repartiment de les 

responsabilitats. 

Lideratge generalment nomenat i no es 

reparteixen necessàriament les 

responsabilitats. 

Contribució de tots els membres a l'èxit 

de l'equip. 

L'èxit de l'equip de vegades només 

depèn de la contribució d'un, o d'algun, 

dels membres. 

Observació i feedback per part del 

professor a l'equip, que treball de forma 

cooperativa dintre de la classe. 

El professor no segueix (o segueix de 

forma ocasional) el desenvolupament 

del treball en equip (que normalment es 

duu a terme fora de la classe). 

L'equip revisa el seu funcionament i es 

proposa objectius per millorar-lo. 

L'equip no revisa de forma sistemàtica 

el seu funcionament. 

A continuació, es comentaran les diferents diferències de forma molt breu. 
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En els equips de treball cooperatiu existeix la interdependència positiva perquè es 

treballa en grup i es comparteixen els objectius entre els diferents integrants. Aquest 

és un element que no apareix en els equips de treball tradicional. 

Aquesta interdependència provoca una responsabilitat individual de cada membre del 

grup per tal de no fallar i/o decebre als companys d’equip i, alhora, promou les 

habilitats cooperatives per dialogar i posar-se d’acord. En canvi, en el treball tradicional 

no s’assegura aquesta responsabilitat, ja que la repercussió que té sobre l’alumne 

només recau en ell mateix. A més, tampoc es fomenten les habilitats cooperatives, les 

quals es manifesten de forma natural. 

En els equips de treball cooperatiu s’estableixen diferents rols i responsabilitats a cada 

integrant del grup, compartint el lideratge i sentint-se partícips de tot el que succeeix. 

En canvi, en el treball tradicional, normalment hi ha una persona que assumeix el 

lideratge, implicant que aquesta digui a la resta de companys què és el que han de fer, 

quan ho han de fer, com ho han de fer... sense tenir en compte les opinions dels 

diferents integrants del grup i evitant qualsevol debat que pugui sorgir. 

També s’ha de considerar que realitzar un repartiment de les responsabilitats suposa 

que tot el grup hagi de participar i que els alumnes entenguin l’èxit com un fet grupal, 

no individual. Per contra, en l’estructura tradicional s’entén l’èxit com un aspecte 

personal en funció de l’aportació que l’individu ha realitzat. 

Per últim, en els grups cooperatius el docent realitza observacions i aporta feedbacks 

als alumnes, ajudant-los en tot el que sigui necessari. A més, l’equip realitza revisions 

del seu funcionament per saber que han de continuar realitzant bé i que han de 

modificar per millorar. En canvi, en els grups de treball tradicional el professor no 

segueix el treball dels alumnes i, per tant, no saben si allò que estan fent està bé o 

malament. També s’ha de dir que aquests grups de treball no revisen el seu 

funcionament periòdicament, implicant que la dinàmica del grup sempre sigui la 

mateixa, sense importar si és positiva o negativa. 

En definitiva, tal com s’ha pogut veure, existeixen diferències rellevants entre ambdós 

equips de treball, observant que els equips de treball cooperatiu té grans beneficis 

respecte als equips de treball tradicional. 

Per últim, Johnson i Johnson (1997) van realitzar un estudi comparant l’aprenentatge 

cooperatiu vers l’aprenentatge individualista i competitiu. L’estudi va determinar els 

següents resultats: 



18 
 

- Major rendiment i nivell de raonament per part de l’alumnat en estructures 

cooperatives. 

- Es promou més l’afecte i es desenvolupa un compromís i una preocupació 

considerable entre els propis alumnes en l’aprenentatge cooperatiu, reforçant 

les relacions interpersonals i l’acceptació de les diferències. 

- Es desenvolupa en major grau la presa de perspectiva. És a dir, l’alumnat 

tendeix a desenvolupar la capacitat de veure les coses des de la perspectiva 

dels altres (ignorant l’egocentrisme). Això succeeix amb major freqüència a 

l’aprenentatge cooperatiu que en l’aprenentatge competitiu o individualista.  

- L’aprenentatge cooperatiu afavoreix la resolució creativa de problemes 

estimulant el pensament crític i incrementant el nombre i la qualitat de les idees 

amb diferents punts de vista, apreciant i respectant les idees dels seus 

companys. En l’aprenentatge individualista o competitiu ignoren o desestimen 

qualsevol plantejament per part dels companys.  

- L’aprenentatge cooperatiu produeix nivells d’autoestima més elevats que els 

altres aprenentatges (individualista o competitiu). Això es produeix perquè els 

alumnes tendeixen a interaccionar, a promoure l’èxit dels companys i a adoptar 

una visió més realista de les competències dels altres. Aquesta interacció 

predisposa a promoure una acceptació bàsica pròpia com a persona 

competent. 

- Les estructures cooperatives ajuden als alumnes a entendre la 

interdependència positiva, oferint experiències indispensables per entendre en 

què consisteix realment la cooperació. 

- El treball cooperatiu estableix una relació bidireccional entre el rendiment, la 

qualitat de les relacions interpersonals i la salut psicològica.  

o Si els alumnes mostren major preocupació pels altres, suposarà una 

millora de la productivitat del grup a causa dels esforços, de la 

responsabilitat personal, de les ganes de superar les dificultats i de la 

persistència a treballar per assolir els objectius.  

o L’èxit que es percep quan es treballa conjuntament per aconseguir els 

objectius comuns produeixen un increment de les competències socials, 

l’autoestima i la salut psicològica general. 

o La salut psicològica dependrà de les relacions interpersonals positives. 

Contra més relacions interpersonals positives sorgeixin, major serà la 

salut psicològica i viceversa.  
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Per concloure, després de veure tot el que aporta l’aprenentatge cooperatiu, és 

sorprenent que els docents no utilitzin aquesta estructura i optin per continuar utilitzant 

a les classes una estructura d’aprenentatge individualista i/o competitiva (Johnson i 

Johnson, 1997). 

2.1.5. Predominança i freqüència d’ús de les diferents estructures 

d’aprenentatge 

Ovejero (1990) exposa que diferents estudis demostren que les activitats individuals i 

competitives ocupen el 93% del temps en les nostres escoles, mentre que el 7% 

restant va destinat a activitats cooperatives. 

Pujolàs (2002) també manifesta que les estructures d’aprenentatge més freqüents en 

l’àmbit educatiu són la competitiva i la individualista. Malgrat que Echeita i Martín 

(1990), dins Pujolàs (2002), afegeixen que els dos procediments són poc útils per 

fomentar la diversitat, l’autoestima i la motivació per aprendre. 

En l’article elaborat per Arumí et al. (2003), van realitzar un estudi per veure quina era 

l’estructura d’aprenentatge predominant en les classes d’Educació Física. Aquest va 

determinar que les propostes competitives eren les més utilitzades, seguides de les 

propostes individuals i, finalment, de les cooperatives. També es va observar que en la 

gran majoria de sessions analitzades no es va utilitzar cap tipus d’activitat cooperativa. 

En definitiva, l’estructura competitiva i l’estructura individual són les més utilitzades en 

l’ensenyament, ignorant l’estructura cooperativa (Ovejero, 1990; Pujolàs, 2002; Arumí 

et al., 2003). 

2.1.6. Estructura ideal de l’aula 

En resum, després de veure tots els beneficis que aporta l’estructura cooperativa 

(vegeu apartat 2.2.4), Johnson i Johnson (1999) proposen que les activitats 

cooperatives haurien d’apropiar-se entre un 60% i un 70% del temps de classe, les 

activitats individuals un 20% i les activitats competitives entre un 10 i un 20%. 

Complementant l’afirmació anterior, Velázquez (2010) planteja que en una aula ideal 

l’alumnat hauria de treballar esporàdicament de forma individual en algunes tasques 

fins a finalitzar-les, a veure la competició com una forma més de divertir-se i aprendre 

a treballar cooperativament amb la resta dels seus companys. No obstant, per 

aconseguir-ho, l’estructuració cooperativa hauria de convertir-se en el marc referencial 
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sobre el qual també poden aparèixer activitats individuals i competitives sense cap 

tipus de problema. 

Per tant, la cooperació ha d’estar per damunt de la competició. L’escola ha de 

comprometre a cada alumne a treballar de forma individual, responsabilitzant-se i 

comprometent-se personalment però, alhora, ha d’ensenyar a compartir i cooperar 

amb els altres (Pujolàs, 2002).  

En definitiva, després de veure el que presenten els diferents autors, seria necessari 

canviar aquesta tendència educativa i començar a utilitzar amb major freqüència 

l’estructura cooperativa. 

2.2. Aprenentatge cooperatiu 

2.2.1. Definició de l’aprenentatge cooperatiu 

L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia educativa que es basa en el treball en 

grups, generalment petits i heterogenis, en els quals cada alumne treballa amb els 

seus companys per millorar el seu propi aprenentatge i el dels altres. Per tant, en les 

situacions cooperatives els alumnes s’han d’esforçar per rendir més, però també 

perquè els seus companys ho facin, entenen que tots els membres del grup 

comparteixen objectius comuns i que l’èxit dels altres són valorats com propis 

(Velázquez, 2010).  

És important destacar que, a diferència del treball en grup, en l’aprenentatge 

cooperatiu cadascú també és responsable dels seus companys i no només de si 

mateix. 

Per Johnson, Johnson i Holubec (1999b) l’aprenentatge cooperatiu és un instrument 

didàctic de grups reduïts en els quals els diferents membres del grup treballen junts 

per maximitzar el propi aprenentatge i el dels altres per tal d’assolir objectius comuns. 

Per tant, en les activitats cooperatives els subjectes cerquen resultats beneficiosos per 

a ells mateixos i per la resta d’integrants del grup. 

Segons Pujolàs (2002), l’aprenentatge cooperatiu es basa en 2 grans premisses. La 

primera d’elles és que l’aprenentatge requereix la participació directa i activa dels 

estudiants, on ningú pot aprendre per un altre però si pot ajudar-lo a aprendre. El 

segon pressupòsit és que es pot obtenir un aprenentatge més significatiu quan la 

cooperació (ajuda mútua) s’utilitza correctament, donant la possibilitat d’aprendre més 

coses i aprendre-les millor.  
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Aquest mateix autor també destaca que la discussió en grup genera un conflicte 

cognitiu, el qual permet aprendre coses noves dels altres i, alhora, modificar, 

consolidar i/o incrementar aprenentatges ja assolits. 

Per tant, explicat en altres paraules, l’estructura cooperativa es basa en el fet que els 

alumnes cooperen entre si i s’ensenyen els uns als altres, no només aprenen allò que 

el professor els hi ensenya. A més, la cooperació dóna lloc a que els estudiants 

intercanviïn idees i discuteixin sobre diferents aspectes, afavorint l’objectivitat i l’esperit 

crític d’aquests, ja que aquestes interaccions entre iguals tenen una gran importància 

en la construcció de coneixement de cada alumne. 

Johnson i Johnson (1987), citats per Ovejero (1990), expliquen que en l’aprenentatge 

cooperatiu els estudiants experimenten sentiments de pertinença, d’acceptació i de 

suport, implicant l’aparició d’habilitats i rols socials, indispensables per establir 

relacions interpersonals positives. 

Per concloure aquest punt, vull destacar que el treball cooperatiu no és només un 

recurs metodològic per aprendre, sinó que aquest és un contingut més que s’ha 

d’aprendre i ensenyar (Pujolàs, 2002). 

2.2.2. Components essencials de l’aprenentatge cooperatiu 

Johnson, Johnson i Holubec (1999a) exposen diferents condicions considerades 

essencials en l’aprenentatge cooperatiu per tal d’evitar situacions negatives en les 

activitats grupals de l’aprenentatge cooperatiu. Els components essencials de 

l’aprenentatge cooperatiu són els següents (vegeu figura 1): 

- Interdependència positiva. 

- Interacció promotora. 

- Responsabilitat personal i individual. 

- Habilitats interpersonals i de grup. 

- Processament grupal o autoavaluació. 
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Figura 1. Components essencials de l’aprenentatge cooperatiu. Elaboració pròpia, basada en la 

informació aportada per Johnson, Johnson i Holubec (1999a). 

A continuació, examinaré cadascun d’aquests elements en funció del que diuen 

Johnson, Johnson i Holubec (1999a). 

► Interdependència positiva 

Aquesta fa referència a les responsabilitats que té l’alumnat de desenvolupar les 

tasques orientades a aconseguir un aprenentatge personal i assegurar-se que de tots 

els membres del grup també assoleixin aquest aprenentatge. Aquest fet implica que 

els diferents membres del grup s’esforcin, s’ajudin, comparteixin recursos i celebrin 

l’èxit conjuntament. En definitiva, cada integrant del grup ha d’entendre que el treball 

del grup és superior al de la suma de les individualitats.  

Curto, Gelabert, González, i Morales (2009) afegeixen que cada membre del grup 

aprèn a dependre de la resta del grup mentre treballin junts per completar una tasca. 

Si l’individu surt beneficiat, el grup també es beneficia i si és el grup el que surt 

guanyant, succeeix el mateix amb l’individu. Els èxits, siguin individuals o col·lectius, 

es comparteixen per igual i, a partir d’aquí, s’estableix una dinàmica en la qual tots 

estan disposats a ajudar-se entre si. 

El docent pot afavorir aquesta interdependència positiva de diferents formes: 

interdependència d’objectius, interdependència de recursos, interdependència de 

recompensa, interdependència de rols, interdependència d’identitat, interdependència 

respecte el/s contrari/s...(Velázquez, 2010). 

COMPONENTS 
ESSENCIALS DE 

L’APRENENTATGE 
COOPERATIU 

Interdependència 
positiva 

Interacció 
promotora 

Responsabilitat 
personal i 
individual 

Habilitats 
interpersonals i 

de grup 

Processament 
grupal / 

Autoavaluació 
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► Interacció promotora 

El grup està per sobre de qualsevol dels seus integrants i, per tant, els diferents 

integrants del grup s’han d’ajudar, recolzar i animar de forma constructiva per assolir 

l’objectiu comú.  

Velázquez (2010) expressa que aquesta interacció desencadena diferents resultats 

com l’intercanvi de recursos necessaris com la informació i els materials, processar la 

informació de forma eficaç, encoratjar a un altre company per aconseguir objectius 

comuns, desenvolupar l’empatia i la confiança i oferir retroalimentació per millorar el 

procés. 

En definitiva, es busquen situacions que permetin als components del grup ajudar-se, 

guiar-se, reforçar-se i animar-se entre si, buscant solucions als problemes de forma 

col·lectiva. 

► Responsabilitat personal i individual 

Cada integrant s’ha d’esforçar al màxim durant el transcurs de les tasques proposades 

per beneficiar al grup i assolir els objectius establerts. Els esforços de cada persona 

impliquen un benefici propi que contribueix a l’èxit grupal. És important identificar la 

participació individual en el treball col·lectiu per evitar un ambient de treball negatiu. 

Per tant, s’ha d’establir i mantenir la responsabilitat de l’alumnat cap a una conducta 

apropiada, cap a la implicació de la tasca i cap als assoliments obtinguts. També 

s’estableixen una sèrie de mesures encaminades a que cada component pugui 

demostrar el seu progrés individual. Això es realitza perquè en els treballs en grup 

tradicionals, és habitual que una part de l’alumnat sigui el responsable d’elaborar el 

treball i altres es beneficiïn sense haver realitzat res (Curto et al., 2009). 

Per promoure aquest component de l’aprenentatge cooperatiu, Velázquez (2010) 

esmenta que es poden realitzar diferents aspectes com reduir els grups de treball 

(grups reduïts fomenten major responsabilitat), examinar a l’atzar als alumnes 

demanant a un d’ells que expliquin el treball del grup, demanar als alumnes que 

expliquin a un company el que han après... 

► Habilitats interpersonals i de grup 

El fet d’agrupar un determinat nombre de persones i dir-los que cooperin per realitzar 

una tasca no implica que vagin a fer-ho. Per tant, s’han d’ensenyar habilitats socials 

que permetin als alumnes col·laborar entre ells en el desenvolupament d’una tasca. 
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Les habilitats socials són un element clau de la productivitat d’un grup, ja que són un 

conjunt de comportaments i hàbits necessaris per garantir una adequada interacció, 

millorar les relacions personals i aconseguir comunicar-se correctament. Per 

consegüent, aquest component essencial inclou escoltar, prendre decisions de manera 

compartida, assumir responsabilitats, aprendre a donar i a rebre feedbacks 

(retroalimentació) i aprendre a animar a altres. 

► Processament grupal o autoavaluació 

El grup ha de reflexionar sobre la seva forma de treballar, exposant i debatin quines 

accions han estat útils i quines no. A partir d’aquesta reflexió, també valoraran els 

canvis que han de fer per millorar el seu funcionament com a grup. Per tant, en 

aquesta reflexió els membres del grup han d’exposar com van aconseguir els seus 

objectius i com van mantenir relacions de treball efectives.  

Velázquez (2010) considera que no només s’han d’avaluar els resultats obtinguts en 

funció dels objectius preestablerts, sinó que també s’ha de valorar el procés que el 

grup segueix per assolir aquests objectius, la forma en la que el grup s’organitza, la 

participació activa de tots els integrants i les conductes de suport manifestades. Per 

últim, també manifesta que es podria guiar a l’alumnat en aquest procés oferint-li 

material addicional com, per exemple, breus qüestionaris que orientin i facilitin al grup 

què és el que ha de valorar. 

Complementant les aportacions dels autors anteriors, Pujolàs (2002) presenta un 

seguit d’elements i condicions fonamentals que ha de tenir un equip cooperatiu (vegeu 

figura 2). Seguidament s’analitzaran aquests components referint-los a un grup 

d’aprenentatge cooperatiu.  
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Figura 2. Relacions que poden establir-se entre els diferents elements que s’han de donar en un equip 

d’aprenentatge cooperatiu. Extreta de Pujolàs (2002), basada en Putman (1993), Johnson i Johnson 

(1997) i Johnson, Johnson i Holubec (1999b). 

► Agrupament heterogeni 

La formació d’equips heterogenis és imprescindible per a un equip d’aprenentatge 

cooperatiu, sempre que aquesta estigui acompanyada de la responsabilitat individual 

de tots els integrants del grup. D’aquesta forma, els membres d’un equip seran 

diversos i es complementaran els uns als altres. La diversitat és positiva, ja que 

proporciona al grup diferents punts de vista, diferents maneres de raonar i de pensar i 

diferents habilitats (redactar, dibuixar, domini de la informàtica...), fets que fan més 

competents a un equip d’aprenentatge cooperatiu. Per tant, la diversitat és una font de 

nous coneixements i un estímul per a l’aprenentatge. 

Diferents estudis demostren que la formació de grups heterogenis incrementen 

l’aprenentatge i el treball en grup, sempre que el treball estigui estructurat. A més, 

l’aprenentatge obtingut és més significatiu perquè s’impliquen processos cognitius per 
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part dels alumnes a l’haver d’explicar els seus coneixements a altres companys (Curto 

et al., 2009). 

► Interdependència positiva 

Aquest és un altre element determinant per treballar de forma cooperativa. Existeixen 

diferents tipus d’interdependència positiva: 

- Interdependència positiva de finalitats. Tots els membres del grup 

persegueixen un objectiu comú. Els integrants d’un equip tenen doble 

responsabilitat: aprendre el que el professor ensenya de forma individual i 

ajudar als companys de l’equip a aprendre perquè també ho aprenguin.  

- Interdependència positiva en la celebració-recompensa. El docent ha de 

valorar, tant a nivell individual com a nivell grupal, l’assoliment de l’objectiu 

comú per part del grup. Aquesta avaluació ha de comportar una millor 

qualificació i alguna forma de celebració grupal. 

- Interdependència positiva de tasques. Els integrants s’han de coordinar 

(repartir les diferents tasques) per completar l’activitat d’equip de la millor forma 

possible.   

- Interdependència positiva de recursos. Cada membre del grup té una part 

dels recursos, sigui informació o materials, i cadascú haurà d’ensenyar i 

explicar als altres integrants del grup el que ha après per tal d’assolir l’objectiu 

establert.  

- Interdependència positiva de rols. Cada membre de l’equip té assignat un 

paper, és a dir, un càrrec relacionat amb el funcionament de l’equip. Per tant, 

tothom haurà de desenvolupar el seu rol amb gran responsabilitat i eficàcia 

perquè el grup funcioni de la millor forma possible i assoleixi l’objectiu. Aquests 

rols s’han de definir operativament perquè tothom sàpiga que ha de fer 

cadascú.  

S’ha de dir, que perquè apareguin els últims tres tipus d’interdependència (de tasques, 

de recursos i de rols) han d’aparèixer 3 components com són la interacció estimulant 

cara a cara, la responsabilitat personal i el compromís individual i la igualtat 

d’oportunitats per l’èxit de l’equip. Tot seguit, descriure aquests 3 elements.  

► Interacció estimulant cara a cara 

La realització de qualsevol activitat s’ha de discutir i treballar entre tots els membres 

del grup de forma cooperativa, encara que cadascú s’hagi responsabilitzat d’elaborar 

una part. En aquesta interacció apareixen aspectes com l’esforç, la confiança, la 
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motivació, l’animació, les ajudes dels uns als altres i/o l’intercanvi d’opinions i recursos 

per assolir l’objectiu fixat. Aquest element és la condició que ha d’aparèixer per passar 

d’un treball d’equip a un treball en equip.  

► La responsabilitat personal i el compromís individual 

S’ha de vetllar perquè tots els integrants del grup es comprometin i es responsabilitzin 

d’aportar la seva part a l’èxit de l’equip, evitant que algú s’aprofiti del treball dels 

companys. És important recordar que s’ha d’aprendre entre tots a fer una cosa per 

saber realitzar-la individualment en un futur. 

► Igualtat d’oportunitats per a l’èxit de l’equip 

Tots els membres han de contribuir de la mateixa forma que qualsevol altre company a 

l’èxit de l’equip, progressant en el seu aprenentatge. L’equip guanya quan tots els 

integrants d’aquest aprenen els continguts de l’àrea corresponent i aprenen a treballar 

en equip. 

► Habilitats socials i de petit grup  

Un altre component importantíssim en l’aprenentatge cooperatiu, estretament 

relacionat amb la interdependència positiva de rols, són les habilitats socials i de petit 

grup per tal d’incrementar l’efectivitat i el rendiment dels equips cooperatius. Com les 

habilitats socials no apareixen de forma innata en les persones, els docents han 

d’ensenyar als alumnes les habilitats socials necessàries i promoure el seu ús. A partir 

d’aquí, l’alumnat ha de descobrir quines habilitats han de practicar per millorar el 

funcionament de l’equip i comprovar si aquestes faciliten l’assoliment dels objectius 

proposats. 

S’ha de tenir present que es tracta d’un aprenentatge difícil i que aquestes habilitats 

s’hauran d’ensenyar de forma persistent i sistemàtica, igual que succeeix amb altres 

habilitats tècniques que s’ensenyen a l’escola com llegir i escriure.  

Johnson, Johnson i Holubec (1999b) exposen diferents habilitats socials rellevants 

relacionades amb la interdependència positiva per tal de treballar en equip eficaçment: 

- Els membres de l’equip s’han de conèixer i confiar els uns en els altres. 

- Els membres de l’equip s’han de comunicar amb precisió i claredat, sense 

embuts. 

- Els membres de l’equip s’han d’acceptar, ajudar i animar mútuament. 

- Els membres de l’equip han de resoldre els conflictes constructivament. 
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► Revisió periòdica de l’equip i l’establiment d’objectius de millora 

El grup ha de reflexionar sobre el seu propi funcionament, identificant quines 

actuacions han ajudat al grup i quines l’han perjudicat. A més, han de debatre quins 

comportaments s’han d’incrementar, quins s’han de mantenir i quins s’han d’evitar o 

canviar perquè el grup funcioni de la millor forma possible. En aquesta revisió 

periòdica i sistemàtica, també s’han de proposar objectius de millora en forma de 

compromisos personals i d’equip. 

En definitiva, tots els components essencials de l’estructura cooperativa citats 

anteriorment són aspectes que s’han de donar en el treball cooperatiu perquè aquest 

sigui productiu i s’estableixi una relació cooperativa entre els membres d’un equip. És 

important mencionar que difícilment apareixeran tots els elements alhora i que el grau 

d’aparició i intensitat d’aquests condicionarà amb major o menor èmfasi els beneficis 

de l’aprenentatge cooperatiu.  

També s’ha de considerar que la falta d’algun d’aquests elements pot produir una 

insatisfacció per part de l’equip docent, ja que pot provocar que no s’assoleixin els 

resultats esperats. Aquest fet pot incentivar que els docents deixin d’utilitzar aquest 

mètode d’ensenyament, quan realment el que haurien de fer és  buscar perquè no 

funciona i canviar el que sigui necessari per obtenir millors resultats, on l’alumnat 

aprengui més i millor. 

Com a conclusió final d’aquest subapartat, podem veure que hi ha molts elements 

essencials en l’aprenentatge cooperatiu que Pujolàs (2002) comparteix amb el que 

diuen Johnson, Johnson i Holubec (1999a). Aquests elements són la interdependència 

positiva, la interacció promotora, el compromís individual i la responsabilitat  personal, 

les habilitats socials i de grup i, per últim, el processament grupal o l’autoavaluació. 

Tanmateix, Pujolàs (2002) afegeix un parell de condicions més a les que s’acaben de 

citar com són l’agrupament heterogeni i la igualtat d’oportunitats. 

2.2.3. Finalitat de l’aprenentatge cooperatiu 

Segons Velázquez (2004a), els docents d’Educació Física que plantegen activitats 

utilitzant l’aprenentatge cooperatiu pretenen que els seus alumnes aconsegueixin els 

següents aspectes: 

- Aconseguir uns objectius d'aprenentatge específics d'una àrea 

determinada. La finalitat de la metodologia cooperativa és, com la resta de 

metodologies, l’assoliment dels objectius preestablerts relacionats amb la 
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temàtica a treballar. La gran diferencia entre aquesta metodologia i la resta és 

la forma de fer-ho. 

- Ser capaços de treballar en grup, distribuint tasques, rols i 

responsabilitats. Per tal de rendibilitzar els esforços es creen rols i tasques 

que, de forma indirecta, afavorirà el compromís i la responsabilitat individual. 

També es podrà fomentar l’empatia i prendre consciència del treball de les 

altres persones si els diferents rols grupals van variant. 

- Ser un referent d’aprenentatge pels seus companys i tenir als seus 

companys com a referents del seu aprenentatge. És a dir, el docent no és 

l’única font de coneixement de la qual els alumnes poden aprendre, ja que els 

seus companys de classe també poden resoldre dubtes. D’aquesta forma, el 

professor podrà oferir més ajudes als grups més necessitats i realitzar una 

valoració més individualitzada.  

- Oferir ajudes mútuament per cercar diferents solucions als problemes 

que es plantegin i sorgeixin. Treballar en grups utilitzant aquest mètode 

implica que es produeixi un intercanvi d’idees en funció de l’opinió de cada 

integrant del grup, on cadascú defensarà el seu punt de vista justificant-lo de 

forma raonada. 

- Desenvolupar habilitats socials i regular els conflictes constructivament. 

En el moment que cada alumne exposa el seu raonament es produeix un 

conflicte per la diversitat d’idees que, regulant-lo moderadament, afavoreix la 

reconceptualizació del coneixement i major domini i capacitat de retenció d’allò 

que s’està discutint. Tot aquest procés implica l’aparició de les habilitats socials 

com són el diàleg, el respecte del torn de paraula, la valoració d’opinions, 

etcètera.  

- Desenvolupar aspectes afectius cap als seus companys, fomentar 

actituds democràtiques i incentivar la motivació cap a l'aprenentatge. 

Treballar mitjançant aquesta metodologia produeix la creació de vincles 

afectius entre companys pel fet de resoldre problemes, on la participació, la 

cerca de solucions i el respecte de les idees dels altres companys ajuden al 

desenvolupament de l’actitud crítica. Quan el grup assoleix l’objectiu que 

s’havia proposat, s’alegra i incrementa el seu grau de motivació per l’èxit. 

2.2.4. Avantatges de l’aprenentatge cooperatiu 

Pujolàs (2008) expressa que hi ha molts estudis (Coll, 1984; Ovejero, 1990; Parrilla; 

1992; Johnson i Johnson, 1997; Johnson, Johnson i Holubec, 1999; Stainback, 2001) 
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que demostren diversos avantatges de l’estructura cooperativa respecte de l’estructura 

individual i l’estructura competitiva. Aquests avantatges són els següents:  

- Afavoriment de l’aprenentatge de tots els alumes sense donar importància a les 

seves capacitats (no només el que tenen més problemes per aprendre, sinó 

també els que estan més capacitats per aprendre).  

- Increment del rendiment i la productivitat dels alumnes.  

- Fomenta i millora les relacions entre l’alumnat i entre els alumnes i professor.  

- Acceptació i respecte de les diferències entre els alumnes. 

- Noves possibilitats al professorat d’oferir una atenció personalitzada als 

alumnes. També permet l’entrada de nous professionals dins l’aula 

(psicopedagogs, professorat d’educació especial, professorat de suport...) amb 

els quals pots treballar conjuntament. 

Segons Curto et al. (2009), l’aprenentatge cooperatiu proporciona diferents avantatges 

en relació a l’alumnat amb la resta del grup: 

- Augment de la interacció entre l’alumnat. S’incrementa considerablement 

les oportunitats per ajudar a la resta de companys. Això pot produir que els 

integrants del grup aprenguin les habilitats i actituds de la resta per assolir 

conductes més positives en les relacions socials. 

- Major comunicació i interdependència. S’augmenta la comunicació dins el 

grup i s’aconsegueix major autonomia per part de l’alumnat  

- Inclusió intercultural. L’estructura i el clima de treball afavoreix la diversitat 

d’opinions de diferents cultures per resoldre la tasca grupal (realitat 

multiètnica).  

- Actitud positiva davant el procés d’aprenentatge. L’alumnat mostra actituds 

positives per assolir l’objectiu establert i són menys egoistes que en altres tipus 

d’aprenentatge com el competitiu o l’individual. Els alumnes aprecien  que 

aprenen més i millor. 

- Augment qualitatiu i quantitatiu de les experiències. Els alumnes han de 

debatre com resoldre la problemàtica plantejada i, per  tant, han de respectar i 

analitzar les opinions i justificacions dels seus companys. Aquesta situació 

enriqueix molt el seu procés d’aprenentatge. 

Els mateixos autors destaquen que, a part d’aportar avantatges grupals, l’estructura 

cooperativa també aporta avantatges individuals: 
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- Disminució de l’ansietat. Quan es treballa en grups cooperatius, la persona 

se sent recolzada pels seus companys i això ajuda a perdre aquest punt 

d’ansietat que pot aparèixer quan es treballa de forma individual. 

- Augment de l’autoestima i de la confiança en si mateix. L’alumnat obté 

major seguretat a causa del suport i reconeixement del grup, gràcies a la 

interacció amb els seus integrants. 

- Augment de la motivació i el rendiment. La interacció amb la resta de 

companys produeix un increment de la motivació i participació, on l’esforç de 

cadascú repercuteix a l’èxit del grup. Aquest augment de la motivació produeix 

major productivitat. 

- Actitud positiva amb major implicació i compromís en l’aprenentatge. En 

l’estructura cooperativa l’alumnat mostra major atracció i compromís pel procés 

d’aprenentatge. 

- Major autonomia. La seguretat, la motivació, el compromís i la responsabilitat, 

aspectes estretament relacionats amb els punts anteriors, fan que l’alumnat 

incrementi la seva autonomia i cada vegada sigui més autosuficient.  

En resum, s’exposaran els avantatges d’utilitzar l’aprenentatge cooperatiu en les 

classes d’Educació Física, tant a nivell individual com a nivell grupal (vegeu taula 6). 

Taula 6. Avantatges de l’ús de l’aprenentatge cooperatiu (Curto et al., 2009).  

AVANTATGES EN RELACIÓ AMB SI 

MATEIX (INDIVIDUALS) 

AVANTATGES EN RELACIÓ AMB LA 

RESTA DEL GRUP (GRUPALS) 

Disminució de l’ansietat Augment de la interacció entre l’alumnat. 

Augment de l’autoestima i de la confiança 

en si mateix. 
Major comunicació e interdependència. 

Augment de la motivació i el rendiment. Inclusió intercultural. 

Actitud positiva amb major implicació i 

compromís en l’aprenentatge. 

Actitud positiva davant el procés 

d’aprenentatge. 

Major autonomia. 
Augment qualitatiu i quantitatiu de les 

experiències. 

 

Continuant amb la mateixa dinàmica, Velázquez (2010) destaca que els resultats de 

les diferents investigacions realitzades en Educació Física corroboren que 

l’aprenentatge cooperatiu pot aportar grans beneficis a l’alumnat com: 

- Millorar les habilitats de raonament social. 

- Desenvolupar habilitats interpersonals. 

- Millorar la seva participació activa. 

- Desenvolupar habilitats motrius i estratègies de joc. 
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- Millorar el treball en conjunt com un equip. 

- Ajudar a altres a millorar les seves habilitats. 

- Responsabilitzar-se pel seu propi aprenentatge. 

- Tenir responsabilitat mútua de finalitzar diferents tasques/activitats. 

En definitiva, després de veure tot el que exposen els diferents autors (Pujolàs, 2008; 

Curto et al., 2009; Velázquez, 2010), l’aprenentatge cooperatiu reporta més beneficis 

que altres tipus d’estructures. 

2.2.4.1. Programes i experiències sobre l’aprenentatge cooperatiu organitzades a 

l’àmbit de l’Educació Física 

Velázquez (2004b) va realitzar un programa de reptes físics cooperatius durant les 

classes d’Educació Física a un grup d’alumnes que no tenia cap tipus d’experiència 

prèvia amb aquest tipus de metodologia, comportant diferents dificultats inicials a 

causa de la seva inexperiència. No obstant, el programa va determinar que aquest va  

afavorir la comunicació interpersonal, l’empatia, la regulació de conflictes i la capacitat 

de treball en equip, implicant alhora una potenciació de la integració i motivació de tots 

els participants. 

Es va desenvolupar un programa d’Educació Física basat en aprenentatge cooperatiu 

amb estudiants d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Els resultats van 

precisar que l’estructura cooperativa afavoreix l’autoconcepte general, la valoració de 

l’habilitat física, la valoració de l’aparença física, la relació entre alumnes i la relació 

d’aquests amb els pares. A més a més, també es va determinar un increment de la 

responsabilitat personal i de la participació de l’alumnat en activitats proposades a les 

classes d’Educació Física (Fernández- Río, 2003). 

En definitiva, tal com mostren els diferents autors estudiats, es demostra que la 

metodologia cooperativa és superior a les metodologies basades en la competició o en 

el treball individual. L’estructura cooperativa permet que tots els alumnes desenvolupin 

al màxim les seves habilitats i destreses motrius, les seves habilitats expressives i la 

seva condició física, ignorant les seves característiques personals. A més a més, el fet 

que aquesta metodologia d’aprenentatge se centri en les relacions interpersonals i en 

la comunicació grupal, genera un ambient de classe positiu, facilita el procés de 

socialització i permet una transferència de les situacions d’aula a altres contextos de la 

vida (Velázquez, 2010). 
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2.3. La problemàtica de l’aprenentatge cooperatiu entre el 

professorat 

Les evidències empíriques demostren els beneficis i avantatges de l’aprenentatge 

cooperatiu en les classes d’Educació Física, tal com s’ha vist reflectit en els estudis 

anteriors. Tanmateix, aquesta metodologia encara segueix sent minoritària. 

Velázquez (2010) ens exposa diferents raons justificant la poca predominança de 

l’estructura cooperativa a les classes d’Educació Física. Els motius són: 

- Falses creences i idees preconcebudes entre el professorat. S’ha 

demostrat amb evidències empíriques que l’aprenentatge cooperatiu augmenta 

les habilitats socials i les relacions interpersonals. Si ens centrem en el 

rendiment acadèmic, es veu com les estructures cooperatives augmenten la 

capacitat de retenció i implica processos cognitius per explicar el que han après 

als altres companys. Relacionat amb això, Ovejero (1990) reforça aquesta idea 

exposant que s’aprèn més ensenyant que aprenent. 

- Absència d’una formació adequada en el professorat. Hi ha poca formació 

inicial respecte les metodologies cooperatives i això s’intenta solucionar amb 

petites activitats formatives on es fan simples i breus introduccions a 

l’aprenentatge cooperatiu, mostrant les seves tècniques i les seves possibilitats 

d’implementació a l’aula. No obstant, malgrat els avanços, la formació inicial i 

permanent del professorat respecte a l’aprenentatge cooperatiu continua sent 

insuficient.  

- Falta de recursos bibliogràfics. En els darrers anys s’ha produït un gran 

avanç amb la publicació d’articles especialitats i llibres de gran qualitat, tot i que 

encara continuen sent insuficients. 

- Dificultats inicials a l’hora de posar en pràctica les tècniques 

d’aprenentatge cooperatiu. Una errònia i negativa idea inicial relacionada 

amb l’aprenentatge cooperatiu, associada a la falta de formació i l’escassetat 

de recursos, comporta identificar l’aprenentatge cooperatiu com l’aprenentatge 

grupal, donant per suposat que disposar a l’alumnat en grups reduïts implica 

que aquests cooperin per elaborar la tasca proposada. 

Si no s’utilitza correctament aquesta estructura, segurament sorgiran conductes 

negatives i/o dispersions de la responsabilitat per part dels diferents alumnes, 

fent que la tasca sigui un fracàs. Aquest fracàs fa que el docent consideri 

l’aprenentatge cooperatiu com una metodologia ineficaç, quan realment el que 

està succeint és que la seva formació és insuficient i els recursos dels quals 
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disposa són escassos. En aquest fracàs també pot influir la poca inexperiència 

a l’hora d’aplicar l’estructura cooperativa o la falta d’experiències prèvies en el 

seu alumnat per treballar cooperativament.  

Per Johnson i Johnson (1997) existeix una discrepància entre el que exposen les 

diferents fonts bibliogràfiques que és efectiu a l’hora d’ensenyar i el que els docents 

realment realitzen a les seves pràctiques. Pujolàs (2002) atorga aquesta divergència 

als següents aspectes: 

- Inèrcia que comporta utilitzar un model d’ensenyament tradicional i la dificultat 

que suposa realitzar un canvi entre els docents.   

- Manca de formació pedagògica i d’alternatives efectives i pràctiques per 

plantejar i realitzar les classes de formes diferents.  

- Manca de referents en l’àmbit educatiu que recullin experiències positives i de 

bon aplicar mitjançant l’estructura cooperativa. 
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3. Justificació de la recerca 

Si faig un viatge al passat i vaig a la meva adolescència, recordo que les classes 

d’Educació Física eren molt divertides i que gaudia moltíssim realitzant tot allò que 

hem proposessin els diferents professors que he tingut al llarg d’aquesta etapa de la 

vida.  

Recordo que en les sessions sempre es plantejaven activitats estretament 

relacionades amb la competició, on l’èxit d’uns alumnes venia determinat pel fracàs 

d’uns altres. Quan els professors proposaven i explicaven les tasques que s’havien de 

realitzar, ja fossin individuals o grupals, nosaltres compatíem els uns amb els altres 

amb l’objectiu d’obtenir la millor qualificació de la classe. Per aconseguir-ho, moltes 

vegades ens molestàvem entre nosaltres i, fins i tot, no ens ajudàvem per tal de no 

veure’ns superats pels nostres “rivals”. També recordo que en moltes ocasions, en el 

moment de realitzar grups, els professors quasi sempre separaven nois i noies. Aquest 

fet el justificaven explicant que no tothom tenia les mateixes habilitats i que era més 

útil i beneficiós pel nostre aprenentatge crear grups amb alumnes de característiques 

similars per tal de no desmotivar als menys hàbils. 

En definitiva, segurament jo tinc bons records de les classes d’Educació Física perquè 

sempre he estat vinculat al món de l’esport i de l’activitat física i sempre he tingut un 

esperit competitiu. Això, com és lògic, no vol dir que la resta de companys s’ho 

passessin tan bé com jo, ja que molts d’ells realitzaven les classes per obligació i per 

aprovar l’assignatura.  

Actualment, després d’haver realitzat el grau en Ciències de l’Activitat Física i de 

l’Esport i el màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, 

Batxillerat i Formació Professional, sóc conscient que les sessions d’Educació Física 

que vaig rebre en la meva adolescència estaven regides per una estructura 

competitiva, on els professors que vaig tenir gairebé mai van plantejar tasques 

cooperatives. 

Davant d’aquest fet, m’ha sorgit l’interès d’investigar l’ús, el grau de coneixement i el 

grau de formació en aprenentatge cooperatiu entre el professorat d’Educació 

Secundària Obligatòria d’Educació Física a la població on resideixo i on vaig cursar 

l’Educació Secundària Obligatòria, Mollet del Vallès. 
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4. Objectius i hipòtesi de la recerca 

En aquest apartat exposaré els objectius que pretenc assolir al finalitzar la investigació 

i també presentaré la hipòtesi de la recerca.  

4.1. Objectius de la recerca  

- Analitzar l’ús i coneixement de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula en el 

professorat d’Educació Secundària Obligatòria d’Educació Física de Mollet del 

Vallès. 

- Conèixer quin grau de formació ha rebut el professorat d’Educació Secundària 

Obligatòria d’Educació Física de Mollet del Vallès sobre aprenentatge 

cooperatiu. 

4.2. Hipòtesi de la recerca 

L’escassa formació i coneixement sobre aprenentatge cooperatiu per part del 

professorat d’Educació Secundària Obligatòria d’Educació Física de Mollet del Vallès 

dificulta i/o impedeix l’organització cooperativa de l’aprenentatge de forma real i eficaç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

5. Metodologia de la investigació  

5.1. Disseny 

Aquest treball s’ha realitzat mitjançant una metodologia quantitativa. Segons Quintanal 

i García (2012), la investigació quantitativa és aquella que es fixa en la mesura i 

quantificació de variables i en l’anàlisi estadístic d’aquestes.  

Lara i Ballesteros (2007) expliciten que la investigació quantitativa focalitza l’atenció en 

els aspectes observables i susceptibles de quantificació dels fenòmens educatius, 

utilitzant proves estadístiques per realitzar l’anàlisi de dades. Els autors afegeixen que 

és el mètode de recerca que més ha predominat en l’educació. 

En definitiva, després de veure el que presenten els autors anteriors, es pot determinar 

que la metodologia quantitativa se centra en la mesura i quantificació de variables 

observables i susceptibles, on les dades de la investigació s’obtenen a través de 

proves estadístiques per després analitzar-les. 

5.2. Mostra 

La mostra que s’ha utilitzat per desenvolupar el treball d’investigació ha estat el 

professorat d’Educació Secundària Obligatòria d’Educació Física de Mollet del Vallès.  

Tal com presenta l’Oficina Municipal d’Escolarització (2016), a Mollet del Vallès hi ha 

un total de 8 centres educatius repartits per tot el municipi que imparteixen classes 

d’Educació Secundària Obligatòria. Entre aquests trobem 4 centres públics (Institut 

Vicenç Plantada, Institut de Mollet del Vallès, Institut Gallecs i Institut Aiguaviva) i 4 

centres concertats (Agrupació Escolar Anselm Clavé, Centre d’Estudis Mollet, Col·legi 

Lestonnac i Escola Sant Gervasi). 

Seguidament, presentaré els criteris de selecció dels participants de la investigació: 

- Han de ser professors/es d’Educació Secundària Obligatòria del municipi de 

Mollet del Vallès que estiguin impartint classes d’Educació Física en el moment 

de desenvolupar la investigació. 

- Els professors/es han d’estar disposats a col·laborar en la investigació. 

- El professorat ha de respondre el qüestionari dins d’un límit de temps establert.  

En total han participat 15 professors (11 professors i 4 professores). És rellevant 

destacar que un professor/a del municipi ha quedat exclòs de l’estudi, ja que no va 
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realitzar el qüestionari dins el període de temps fixat. La resta de professors van 

participar satisfactòriament. 

5.3. Variables 

Les variables que s’investigaran en aquest treball són l’ús, el grau de coneixement i el 

grau de formació sobre aprenentatge cooperatiu en el professorat d’Educació 

Secundària Obligatòria d’Educació Física a Mollet del Vallès. 

5.4. Instrument  

Per poder analitzar aquestes variables i realitzar la recopilació de dades s’ha utilitzat 

un qüestionari d’elaboració pròpia. El qüestionari és una tècnica de recollida de dades 

que ha d’exposar en forma de preguntes els objectius de recerca i, alhora, suscitar als 

enquestats respostes sinceres i clares per poder extreure informació útil que després 

s’analitzarà per resoldre la pregunta central de la investigació (Sierra Bravo, 1988; dins 

Lara i Ballesteros, 2007; Heinemann, 2008). 

Quintanal i García (2012) afegeixen que el qüestionari permet recopilar informació de 

manera indirecta, facilitant la percepció dels participants de la investigació per després 

tractar aquestes dades i sistematitzar la seva interpretació.  

El qüestionari està distribuït en 4 seccions i en cadascuna d’aquestes s’investiguen 

diferents conceptes: 

- La secció 1 fa referència a la informació personal de cada professor/a 

d’Educació Física (vegeu taula 7). 

- La secció 2 investiga la formació en aprenentatge cooperatiu en el professorat 

d’Educació Física (vegeu taula 8). 

- La secció 3 estudia la freqüència d’ús de l’aprenentatge cooperatiu a les 

sessions d’Educació Física per part del professorat (vegeu taula 9). 

- La secció 4 investiga com són les pràctiques de l’aula a les sessions 

d’Educació Física (vegeu taula 10). 
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Taula 7. Objectes d’estudi a investigar a la secció 1.  

SECCIÓ 1. INFORMACIÓ PERSONAL 

Pregunta 1 Sexe 

Pregunta 2 Edat 

Pregunta 3 Anys d’experiència com a docent 

Pregunta 4 Institut 

 

Taula 8. Objectes d’estudi a investigar a la secció 2. 

SECCIÓ 2. FORMACIÓ EN APRENENTATGE  
COOPERATIU EN EDUCACIÓ FÍSICA 

Pregunta 1 Grau de formació  teòrica 

Pregunta 2 Grau de coneixements pràctics 

Pregunta 3 Formació en aprenentatge  cooperatiu en diferents contexts 

 

Taula 9. Objectes d’estudi a investigar a la secció 3. 

SECCIÓ 3. FREQÜÈNCIA D’ÚS DE L’APRENENTATGE COOPERATIU A LES 
SESSIONS D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Pregunta 1 Ús de l’aprenentatge cooperatiu  a les classes d’Educació Física 

Pregunta 2 Freqüència de l’aprenentatge cooperatiu  a les classes d’Educació Física 

 

Taula 10. Objectes d’estudi a investigar a la secció 4.  

SECCIÓ 4. A LES PRÀCTIQUES DE L’AULA 

Pregunta 1 Estructura d’aprenentatge 

Pregunta 2 Organització d’aula 

Pregunta 3 Formació de grups 

Pregunta 4 Interdependència positiva 

Pregunta 5 Interacció promotora 

Pregunta 6 Responsabilitat personal i individual 

Pregunta 7 Repartiment de les responsabilitats (rols) 

Pregunta 8 Lideratge compartit 

Pregunta 9 Igualtat d’oportunitats (contribució dels integrants) 

Pregunta 10 Habilitats socials i de petit grup 

Pregunta 11 Observació i feedback per part del docent 

Pregunta 12 Processament grupal o autoavaluació 

Pregunta 13 Avantatges de l’aprenentatge cooperatiu 
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És rellevant esmentar que la secció 4 d’aquest qüestionari s’ha creat a partir de la 

fonamentació teòrica proporcionada per diversos autors referents en aprenentatge 

cooperatiu com són Johnson, Johnson i Holubec (1999a) i Pujolàs (2002). Tal com es 

pot observar a la taula anterior (vegeu taula 10), cada pregunta de la secció 4 fa 

referència a les característiques més rellevants dels equips d’aprenentatge cooperatiu. 

Per concloure aquest apartat vull comentar que les preguntes d’un qüestionari poden 

classificar-se en preguntes obertes i preguntes tancades (Heinemann, 2008). Aquest 

qüestionari en qüestió presenta primordialment preguntes tancades, ja que les 

preguntes inclouen un seguit de respostes i els subjectes d’estudi només poden triar 

una única resposta. Tot i això, per concloure el qüestionari, hi ha una pregunta oberta 

on els enquestats l’han de respondre amb total llibertat perquè no hi ha cap resposta 

establerta. 

Es pot veure el qüestionari complet en l’annex (vegeu annex 11.1).  

5.5. Procediment 

Per realitzar aquest estudi es va realitzar un procediment estructurat i meticulós.  

Primerament, es va elaborar un qüestionari amb la finalitat de recollir informació 

personal i informació estretament relacionada amb l’ús, el coneixement i la formació en 

aprenentatge cooperatiu per part del professorat d’Educació Secundària Obligatòria 

d’Educació Física.  

Una vegada es va crear el qüestionari, abans de passar-lo a la mostra d’estudi, es va 

realitzar una prova de testeig. És a dir, es va proporcionar el qüestionari a uns quants 

subjectes similars a la mostra d’estudi amb la finalitat de detectar possibles errades i/o 

problemes per tal de modificar tot allò que estigués malament o que no s’entengués bé 

abans d’utilitzar-lo definitivament en la investigació. 

Tot seguit, es va contactar amb el professorat d’Educació Secundària Obligatòria 

d’Educació Física dels diferents centres educatius de Mollet del Vallès per veure si 

volien col·laborar en l’estudi. En aquest punt, és molt important esmentar que es va 

informar a tots els professors i professores que els resultats únicament tindrien 

objectius acadèmics i de recerca i que la informació seria tractada amb total 

confidencialitat i anonimat.   

Una vegada tots els professors i professores dels diferents centres van confirmar la 

seva participació en la investigació, se’ls i va entregar el qüestionari i se’ls i va establir 
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una data límit perquè el contestessin. També es va oferir al professorat la possibilitat 

d’emplenar el qüestionari a través del Google Forms sempre que facilitessin el seu 

correu electrònic per poder autoritzar-los l’accés però no va tenir l’èxit esperat, ja que 

van contestar molt pocs professors d’aquesta forma.  

Seguidament, quan es van recopilar tots els qüestionaris emplenats, es va aprofitar la 

plataforma de Google Forms per passar totes les enquestes i així realitzar la recollida 

de dades amb major fiabilitat i rapidesa. 

Finalment, un cop obtingudes totes les dades, es va procedir a analitzar els resultats 

del qüestionari per contrastar-los amb la teoria i amb diferents estudis similars que 

s’han realitzat anteriorment en aquest àmbit. 
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6. Resultats de la recerca  

Un cop s’han realitzat els qüestionaris, es poden extreure els resultats del programa. A 

continuació, es mostraran els resultats i es realitzarà un anàlisi descriptiu d’aquestes.  

En aquesta investigació han participat un total de 15 professors d’Educació Secundària 

Obligatòria d’Educació Física que pertanyen al municipi de Mollet del Vallès, els quals 

es divideixen en 11 professors i 4 professores (vegeu taula 11 i figura 3). A més, tal 

com s’han dit anteriorment, només un professor no va col·laborar, ja que no va 

emplenar el qüestionari dins els límits de temps establerts.  

Taula 11. Sexe de la mostra.  

Sexe Professors/es 

Masculí 11 (73%) 

Femení 4 (27%) 

Total 15 (100%) 

 

Figura 3. Gràfic sobre el sexe de la mostra d’estudi. 

També és important esmentar que la mitjana d’edat de la mostra d’estudi és de 43 

anys i que la seva mitjana d’anys d’experiència com a docents és de 17 anys. 

Referent a la participació del professorat en funció dels diferents centres educatius del 

municipi de Mollet, l’Escola Sant Gervasi i l’Institut Gallec van ser els centres amb 

major participació amb un 20%, mentre que el Col·legi Lestonnac Mollet, l’Agrupació 

Escolar Anselm Clavé i el Centre d’Estudis Mollet van tenir l’índex de participació més 

baix amb un 7% (vegeu taula 12 i figura 4). 
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Taula 12. Nombre de professors i professores que corresponen a cada centre 

educatiu. 

Centres Educatius Professors/es 

Col·legi Lestonnac Mollet 1 (7%) 

Escola Sant Gervasi 3 (20%) 

Institut Vicenç Plantada 2 (13%) 

Institut de Mollet del Vallès 2 (13%) 

Agrupació Escolar Anselm Clavé 1 (7%) 

Institut Aiguaviva 2 (13%) 

Institut Gallecs 3 (20%) 

Centre d'Estudis Mollet (CEM) 1 (7%) 

Total 15 (100%) 

 

 

Figura 4. Gràfic referent a la participació del professorat de cada centre educatiu.  

Una vegada exposada la informació personal de la mostra d’estudi, centraré l’atenció 

en la formació d’aquesta, tant en la formació teòrica com en la formació pràctica 

referent a l’aprenentatge cooperatiu en Educació Física.  

Per una banda, el 87% dels participants perceben que la seva formació teòrica en 

aprenentatge cooperatiu en Educació Física és majoritàriament poca, tot i que un 13% 

d’aquesta considera que la seva formació en aquest sentit és força (vegeu taula 13 i 

figura 5). 

Per una altra, seguint en la mateixa dinàmica, el 80% de la mostra d’estudi considera 

que el seu grau de coneixements pràctics en aprenentatge cooperatiu en Educació 

Física és poc, el 13% valora la seva formació pràctica com a nul·la i el 7% restant 

considera que el seu grau de coneixements pràctics és força (vegeu taula 14 i figura 

6). 
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Taula 13. Percepció del professorat sobre el seu grau de formació teòrica en 

aprenentatge cooperatiu en Educació Física. 

1. Valori el seu grau de formació teòrica sobre 

l’aprenentatge cooperatiu en Educació Física 

Nul 0 (0%) 

Poc 13 (87%) 

Força 2 (13%) 

Molt 0 (0%) 

Total 15 (100%) 

 

Figura 5. Gràfic corresponent al grau de formació teòrica en aprenentatge cooperatiu. 

Taula 14. Percepció del professorat sobre el seu grau de coneixements pràctics en 

aprenentatge cooperatiu en Educació Física. 

2. Valori el seu grau de coneixements pràctics per 

aplicar l’aprenentatge cooperatiu en Educació Física 

Nul 2 (13%) 

Poc 12 (80%) 

Força 1 (7%) 

Molt 0 (0%) 

Total 15 (100%) 

 

Figura 6. Gràfic corresponent al grau de coneixements pràctics en aprenentatge cooperatiu. 
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100
% 

53% 

47% 
27% 

67% 

7% 

100
% 

40% 

53% 

7% 

93% 

7% 

Nul·la

Poca

Força

Molta

Si es fa referència al grau de formació en aprenentatge cooperatiu als diferents 

contexts, podem veure que el 100% del professorat no ha rebut cap tipus de formació 

als cicles formatius i en els estudis de llicenciatura o grau. Si es comenta la formació 

rebuda en els estudis de tercer cicle (màster, postgraus...), es pot observar que el 53% 

no ha rebut cap tipus de formació en aprenentatge cooperatiu mentre que el 47% ha 

rebut poca. Es comença a incrementar lleugerament la formació en aprenentatge 

cooperatiu respecte els contextos citats anteriorment en l’assistència a jornades, 

congressos, seminaris i/o cursos puntuals, ja que el 67% del professorat ha rebut poca 

formació en aquest camp mentre que el 7% ha rebut molta formació en aquest camp. 

Tot i això, el 27% de la mostra torna a considerar nul·la la seva formació en aquest 

context. Pel que fa l’autoformació, veiem que el 40% no té gaire interès en 

l’aprenentatge cooperatiu, el 53% es preocupa una mica i el 7% restant considera que 

la seva formació s’ha incrementat molt en aquest context. Finalment, s’observa que el 

93% de la mostra ha assolit poca formació en aprenentatge cooperatiu al dialogar amb 

altres mestres i/o companys, mentre que el 7% restant creu que la seva formació en 

aquest context és força (vegeu taula 15 i figura 7).  

Taula 15. Percepció del professorat sobre la seva formació en aprenentatge 

cooperatiu en els diferents contexts. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Gràfics corresponents al context on el professorat a rebut formació relacionada amb 

l’aprenentatge cooperatiu. Aquests segueixen l’ordre de les columnes de la taula 15.  

 

3. Indiqui quina ha estat la seva formació en  

aprenentatge cooperatiu en cada un d’aquests contexts 

Cicles 

formatius 

Estudis de 

llicenciatura / 

grau 

Estudis de 

tercer cicle 

(màster, 

postgraus…) 

Assistència a 

jornades, 

congressos, 

seminaris i/o 

cursos 

Autoformació 

(lectures, 

vídeos, 

webs...) 

Amb altres 

mestres i/o 

companys/es 

Nul·la 15 (100%) 15 (100%) 8 (53%) 4 (27%) 6 (40%) 0 (0%) 

Poca 0 (0%) 0 (0%) 7 (47%) 10 (67%) 8 (53%) 14 (93%) 

Força 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7%) 

Molta 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7%) 1 (7%) 0 (0%) 

Total 15 (100%) 15 (100%) 15 (100%) 15 (100%) 15 (100%) 15 (100%) 
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Si es parla sobre la utilització de l’aprenentatge cooperatiu a les classes d’Educació 

Física, s’afirma que el 73% l’utilitza esporàdicament a les seves sessions, el 20% l’usa 

de forma ocasional i el 7% restant l’utilitza sovint (vegeu taula 16 i figura 8).  

Pel que fa la freqüència d’ús, el 33% l’utilitza una vegada al mes i el 27% l’usa dues 

vegades al mes. El 40% restant va marcar la resposta d’altres, on algunes de les 

respostes que van escriure són: “alguns cops al llarg del curs”, “poquíssimes vegades 

durant el curs”, “dues vegades per trimestre si arriba”, “molt poques vegades al llarg 

del curs”... En definitiva, després d’analitzar les diferents respostes, es pot afirmar que 

la freqüència d’ús de l’aprenentatge cooperatiu és molt escassa a les sessions 

d’Educació Física a l’Educació Secundària Obligatòria (vegeu taula 17 i figura 9). 

Taula 16. Utilització de l’aprenentatge cooperatiu a les classes d’Educació Física. 

1. Utilitza l’aprenentatge cooperatiu  

a les sessions d’Educació Física? 

Mai 0 (0%) 

Esporàdicament 11 (73%) 

Ocasionalment 3 (20%) 

Sovint 1 (7%) 

Sempre 0 (0%) 

Total 15 (100%) 

 

Figura 8. Gràfic corresponent a l’ús de l’aprenentatge cooperatiu en Educació Física.  
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Taula 17. Freqüència de l’ús de l’aprenentatge cooperatiu a les classes d’Educació 

Física. 

2. Amb quina freqüència utilitza l’aprenentatge 

cooperatiu a les classes d’Educació Física? 

Una vegada al mes 5 (33%) 

Dues vegades al mes 4 (27%) 

Una vegada a la setmana 0 (0%) 

Dues vegades a la setmana 0 (0%) 

Altres 6 (40%) 

Total 15 (100%) 

 

Figura 9. Gràfic corresponent a la freqüència d’ús de l’aprenentatge cooperatiu en Educació Física.  

Per concloure aquest apartat s’exposaran els resultats de la secció 4 del qüestionari, 

relacionats amb les pràctiques d’aula del professorat. 

El professorat d’Educació Secundària Obligatòria d’Educació Física de Mollet del 

Vallès va afirmar que el 60% utilitza habitualment l’estructura cooperativa i que el 40% 

restant utilitza l’estructura competitiva (vegeu taula 18). Així mateix, el 100% de la 

mostra afirma que usualment organitza l’aula de forma grupal (vegeu taula 19). 

Taula 18. Estructura d’aprenentatge més habitual a les classes d’Educació Física.  

1. Com estructura habitualment l’aula a les  

seves sessions d’Educació Física? 

Objecte d’estudi: estructura d’aprenentatge 

Estructura individualista 0 (0%) 

Estructura competitiva 6 (40%) 

Estructura cooperativa 9 (60%) 

Altres 0 (0%) 

Total 15 (100%) 
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Taula 19. Organització més habitual d’aula a les classes d’Educació Física.  

2. Quina organització d’aula és més habitual  

a les seves sessions d’Educació Física? 

Objecte d’estudi: organització d’aula 

Treball individual 0 (0%) 

Treball grupal 15 (100%) 

Altres 0 (0%) 

Total 15 (100%) 

 

A continuació, es farà referència a les característiques més rellevants dels equips 

d’aprenentatge cooperatiu.  

Referent a la formació de grups, es pot veure que el 53% del professorat realitza grups 

petits de composició homogènia, el 27% realitza grups petits de composició 

heterogènia i el 20% restant considera que la formació de grups és indiferent (vegeu 

taula 20). 

Taula 20. Formació de grups a les classes d’Educació Física.  

3. Quan realitza grups, com agrupa a l’alumnat preferentment? 

Objecte d’estudi: formació de grups 

Grups petits de composició homogènia 8 (53%) 

Grups petits de composició heterogènia 4 (27%) 

Grups grans de composició homogènia 0 (0%) 

Grups grans de composició heterogènia 0 (0%) 

La formació de grups és indiferent 3 (20%) 

Altres 0 (0%) 

Total 15 (100%) 

 

Respecte a la interdependència positiva, podem veure que el 33% dels professors i 

professores garanteixen que tots els integrants del grup aprenguin el mateix i el 67% 

restant confirmen que amb les activitats que proposen no tothom aprèn el mateix 

(vegeu taula 21).  
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Taula 21. Interdependència positiva de tots els alumnes a les activitats que planteja el 

professorat. 

4. Les activitats que planteja garanteixen que tots els 

integrants del grup aprenguin el mateix? 

Objecte d’estudi: interdependència positiva 

Si 5 (33%) 

No 10 (67%) 

Total 15 (100%) 

 

Comentant l’aparició de la interacció promotora, el 73% del professorat afirma que les 

seves activitats fomenten l’ajuda i incentiven a que els diferents integrants del grup 

col·laborin entre ells per tal d’assolir l’objectiu comú. Per contra, el 27% nega que les 

seves activitats promoguin el fet que els alumnes d’un mateix grup s’ajudin entre ells 

(vegeu taula 22).  

Taula 22. Interacció promotora per part de l’alumnat a les activitats que planteja el 

professorat. 

5. Les activitats que planteja fomenten l’ajuda i incentiven a 

que els diferents integrants del grup col·laborin entre ells per 

tal d’assolir l’objectiu comú?  

Objecte d’estudi: interacció promotora 

Si 11 (73%) 

No 4 (27%) 

Total 15 (100%) 

 

Fent referència a la responsabilitat personal i individual de l’alumnat, s’ha de dir que el 

53% de la mostra d’estudi sí que planteja activitats amb l’objectiu de comprometre que 

tots els alumnes assumeixin aquests aspectes per ajudar al grup, mentre que l’altre 

47% afirma que en les seves activitats els alumnes no han d’assumir una 

responsabilitat individual  per beneficiar al grup (vegeu taula 23). 
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Taula 23. Responsabilitat personal i individual dels alumnes a les activitats que 

planteja el professorat. 

6. Les activitats que planteja comprometen que tots els 

alumnes assumeixin una responsabilitat individual i s’esforcin 

per beneficiar al grup? 

Objecte d’estudi: responsabilitat personal i individual 

Si 8 (53%) 

No 7 (47%) 

Total 15 (100%) 

 

Apuntant al repartiment de responsabilitats o rols, es pot observar que el 40% del 

professorat assigna rols específics a tots els alumnes en les seves activitats, mentre 

que el 60% nega que tots els alumnes adquireixin un rol determinat en les activitats 

que proposa (vegeu taula 24).  

Taula 24. Repartiment de responsabilitats (rols) entre els alumnes a les activitats que 

planteja el professorat.  

7. En les activitats que planteja, tots els alumnes tenen una 

tasca o rol assignat? 

Objecte d’estudi: repartiment de responsabilitats (rols) 

Si 6 (40%) 

No 9 (60%) 

Total 15 (100%) 

 

Si parlem sobre el lideratge compartit, podem observar que el 93% dels professors 

planteja activitats en les quals tots els alumnes debaten les responsabilitats que 

assumirà cadascú. En canvi, únicament el 7% dels participants de la investigació 

asseguren que hi ha un líder dins del grup, el qual assigna diferents tasques als 

companys de grup (vegeu taula 25). 

Taula 25. Lideratge de l’alumnat a les activitats que planteja el professorat.  

8. Durant les activitats que planteja, l’alumnat tria 

inconscientment un líder que “dirigeix” al grup assignant 

diferents tasques i/o responsabilitats als companys? 

Objecte d’estudi: lideratge compartit 

Si 1 (7%) 

No 14 (93%) 

Total 15 (100%) 
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Referent a la igualtat d’oportunitats, és a dir, a la contribució equitativa dels diferents 

integrants del grup, el 93% del professorat manifesta que, en les activitats que 

plantegen, l’èxit de l’equip depèn de la contribució d’un o de diversos integrants del 

grup, mentre que el 7% restant afirma que l’èxit de l’equip depèn de la contribució de 

tots els integrants del grup (vegeu taula 26). 

Taula 26. Igualtat d’oportunitats de l’alumnat a les activitats que planteja el 

professorat. 

9. Les activitats que planteja impliquen que l’èxit de l’equip 

depengui de la contribució d’un o de diversos integrants del 

grup? 

Objecte d’estudi: igualtat d’oportunitats 

 (contribució dels integrants) 

Si 14 (93%) 

No 1 (7%) 

Total 15 (100%) 

 

També s’ha de dir 60% dels professors i professores confirmen que presenten tasques 

que fomenten les habilitats socials i de petit grup. Per contra, el 40% diu que no 

realitzen activitats que afavoreixin elements com la comunicació i la interacció entre 

alumnes (vegeu taula 27). 

Taula 27. Afavoriment de l’ús de les habilitats socials per part dels alumnes a les 

activitats que planteja el professorat. 

10. Les activitats que planteja afavoreixen la comunicació i la 

interacció entre alumnes perquè aquests col·laborin entre 

ells? 

Objecte d’estudi: habilitats socials i de petit grup 

Si 9 (60%) 

No 6 (40%) 

Total 15 (100%) 

 

Respecte a l’observació i la realització de feedbacks per part dels docents, és 

important destacar que el 93% realitzen un seguiment als grups per realitzar 

correccions i ajudar-los a progressar en el seu aprenentatge, mentre que el 7% nega 

que observi i realitzi feedbacks als diferents grups (vegeu taula 28). 
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Taula 28. Oferiment de feedbacks a l’alumnat per part del professorat.  

11. Vostè (docent) observa i ofereix feedbacks als diferents 

grups?  

Objecte d’estudi: observació i feedback per part del docent 

Si 14 (93%) 

No 1 (7%) 

Total 15 (100%) 

 

Fent referència al processament grupal o autoavaluació, on el grup ha de revisar i 

debatre el seu funcionament al llarg de les activitats per tal de millorar en un futur, el 

7% afirma fer-ho i el 93% declara no realitzar-ho (vegeu taula 29). 

Taula 29. Autoavaluació del funcionament grupal cada determinat temps. 

12. Cada un determinat temps, els grups revisen i debaten el 

seu funcionament per tal de millorar-lo en un futur? 

Objecte d’estudi: processament grupal o autoavaluació 

Si 1 (7%) 

No 14 (93%) 

Total 15 (100%) 

 

Per finalitzar l’apartat de resultats de la investigació es parlarà sobre quins són els 

avantatges de l’aprenentatge cooperatiu en les classes d’Educació Física segons el 

professorat. Després d’analitzar les diferents respostes de cada professor/a, es pot 

assentir que els avantatges de l’aprenentatge cooperatiu majoritàriament són la 

cohesió de grup (67%), les habilitats o relacions socials (47%) i els valors (30%) com 

l’empatia o la companyonia. Com es pot veure, el percentatge total no és del 100% 

perquè cada professor/a podia escriure tot allò que volgués i van escriure més d’un 

avantatge (veure les taules 30 i 31). 

Taula 30. Avantatges de l’aprenentatge cooperatiu segons els professors. 

13. Segons la seva opinió, quins són els avantatges de 

l’aprenentatge cooperatiu en les classes d’Educació Física? 

Objecte d’estudi: avantatges de l’aprenentatge cooperatiu 

Que es pot aplicar molt més fàcilment que a d'altres àrees. 

Cohesió de grup. 

Fomenta la cohesió de grup en una activitat que esdevé 

principalment social i no individual. 

Primordialment millora la cohesió de grup. 
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Fomenta la cohesió del grup classe. 

Milloren l’empatia i les relacions socials entre alumnes. 

Millorar la cohesió de grup. 

Estimula la col·laboració entre iguals, implicant que millorin les 

seves habilitats socials.  

Fomenta l’aparició de diferents valors com el companyonia i 

l'empatia. També millora la socialització entre alumnes. 

Millora la cohesió del grup classe i les relacions socials entre 

alumnes.   

Fomenten les habilitats socials  i la cohesió de grup. 

Cohesió del grup classe. 

Millora les relacions socials i fomenten l'aparició de valors 

humans. 

Millora la cohesió de grup, fomenta les habilitats comunicatives i 

afavoreix la inclusió.   

Cohesió de grup. 

 

Taula 31. Recompte de la terminologia més utilitzada pel professorat en referència als 

avantatges de l’aprenentatge cooperatiu. 

Avantatges de l'aprenentatge 

cooperatiu 
Terminologia més repetida 

Cohesió de grup 10 (67%) 

Habilitats/Relacions socials 7 (47%) 

Valors 3 (20%) 

 

En resum, podem veure que el professorat d’Educació Secundària Obligatòria 

d’Educació Física de Mollet del Vallès percep que tant el seu grau de formació teòrica 

com el seu grau de coneixements pràctics en aprenentatge cooperatiu és poc. Per 

tant, la formació referent a l’aprenentatge cooperatiu és molt baixa. 

Si s’analitzen els diferents contexts on la mostra de l’estudi ha rebut formació referent 

a l’aprenentatge cooperatiu, s’observa que aquesta ha estat nul·la o poca en tots els 

contexts. Ni en els cicles formatius ni en els estudis de llicenciatura o grau han rebut 

cap tipus de formació relacionada amb aquesta estructura d’aprenentatge. Continuant 

en una dinàmica molt similar, el professorat afirma que la formació rebuda en els altres 

contextos és molt poca, destacant per sobre la resta la formació amb altres 

mestres/companys, seguit de la formació a jornades, congressos, seminaris i/o cursos 

puntuals i, per últim, l’autoformació a través de lectures vídeos i webs. 
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Si s’estudia l’ús de l’aprenentatge cooperatiu a les classes d’Educació Física a 

l’Educació Secundària Obligatòria, es confirma que la majoria del professorat utilitza 

esporàdicament aquesta estructura d’aprenentatge. La freqüència d’ús és molt baixa, 

ja que el 40% l’utilitza molt poques vegades durant el curs, tot i que hi ha un 33% que 

afirma usar-lo una vegada al mes. En conclusió la freqüència d’ús de l’aprenentatge 

cooperatiu és molt escassa. 

Si s’investiga com són les pràctiques a l’aula, s’observa que, segons els professors i 

professores d’aquest municipi, generalment estructuren les sessions de forma 

cooperativa. Tanmateix, tot el professorat que ha participat en l’estudi afirma que 

habitualment organitza l’aula de forma grupal. 

Si es continua analitzant amb major profunditat i se centra l’atenció a les 

característiques més rellevants dels equips d’aprenentatge cooperatiu, es veu com 

dels 10 elements que s’analitzen, únicament 5 d’aquests superen el 50% de la mostra 

(vegeu taula 32). Per tant, hi ha una controvèrsia entre l’estructura que diuen que 

utilitzen habitualment i el que fan a les seves sessions. 

Taula 32. Objectes d’estudi referents a les característiques dels equips d’aprenentatge 

cooperatiu relacionats amb les sessions a l’aula del professorat. 

CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS 
D’APRENENTATGE COOPERATIU 

SI NO 

Formació de grups (petits i heterogenis) 27% 73% 

Interdependència positiva 33% 67% 

Interacció promotora 73% 27% 

Responsabilitat personal i individual 53% 47% 

Repartiment de les responsabilitats (rols) 40% 60% 

Lideratge compartit 93% 7% 

Igualtat d’oportunitats (contribució dels integrants equitativa) 7% 93% 

Habilitats socials i de petit grup 60% 40% 

Observació i feedback per part del docent 93% 7% 

Processament grupal o autoavaluació 7% 93% 
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7. Discussió 

Comparant els resultats de l’estudi amb altres investigacions, es pot veure que aquests 

són força similars. Pérez, López i Poveda (2009) van realitzar un estudi bibliomètric 

que afirma que la formació del professorat en aprenentatge cooperatiu és insuficient. 

Això també es confirma en aquesta investigació, ja que la mostra del present estudi 

manifesta que té poca o nul·la formació en aprenentatge cooperatiu. 

Altres autors com Pujolàs (2002) i Velázquez (2010) afirmen que existeix una manca 

de formació en el professorat en relació a l’aprenentatge cooperatiu. A més, aquesta 

absència de formació provoca que hi hagi poca presència de l’estructura cooperativa a 

les classes d’Educació Física. 

Relacionat amb la formació dels docents en aprenentatge cooperatiu, León i Latas 

(2007) també exposen que en l’actualitat hi ha una necessitat rellevant referent a la 

formació en tècniques d’aprenentatge cooperatiu entre el professorat. 

Un estudi semblant és el que va elaborar Velázquez (2015), el qual es va realitzar per 

obtenir informació sobre el coneixement i la concepció dels docents respecte a 

l’aprenentatge cooperatiu i com aquests apliquen aquesta metodologia a les seves 

sessions d’Educació Física. La investigació va concloure que un 22,2% dels docents 

que van participar en l’estudi desconeixien aquesta estructura d’aprenentatge mentre 

que del 77,8% restant, que sí que la coneixien, el 15,4% va afirmar que no utilitzava 

l’aprenentatge cooperatiu a les seves classes. D’aquest 77,8% dels docents que 

coneixen aquesta metodologia, la gran majoria entenen l’aprenentatge cooperatiu com 

un terme que integra diferents processos de treball grupal. Per tant, l’estudi de 

Velázquez (2015) demostra que l’aprenentatge cooperatiu no s’utilitza gaire a les 

classes d’Educació Física, tal com succeeix en aquest estudi, ja que el 73% del 

professorat afirma utilitzar-lo de forma esporàdica i la seva freqüència d’ús és molt 

escassa. A més, aquest autor assenyala que hi ha una imprecisió terminològica per 

part dels docents perquè no tots entenen la metodologia cooperativa de la mateixa 

forma i solen barrejar característiques d’altres estructures d’aprenentatge. Això també 

s’observa en aquesta investigació, ja que el professorat afirma que utilitza 

majoritàriament l’estructura cooperativa a les seves sessions però a la pràctica no 

s’observa el mateix. Per això, és possible que els participants d’aquest estudi 

evidenciïn imprecisió terminològica a l’hora d’entendre i/o definir l’estructura  

cooperativa. 
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Per tant, es pot manifestar que la falta de formació del professorat en aprenentatge 

cooperatiu pot implicar que aquesta estructura d’aprenentatge no s’utilitzi amb gaire 

freqüència a les classes i que, si s’intenta implementar amb escassa formació, es faci 

de forma incorrecta. 

Referent a l’ús de l’estructura cooperativa, León, Felipe, Iglesias i Latas (2011) afirmen 

que l’aprenentatge cooperatiu té poca presència a les aules de l’Educació Secundària, 

tal com certifica el resultat d’aquesta investigació perquè, com s’ha dit anteriorment, la 

gran majoria de professors i professors alegen utilitzar-lo esporàdicament. Els autors 

expressen que aquesta absència és deguda a la insuficient formació pedagògica del 

professorat, la inèrcia de reproduir l’ensenyament tradicional i les pors i preocupacions 

per diferents elements que poden donar-se a l’aula com, per exemple, la pèrdua de 

control de l’alumnat, l’aprofitament de diversos alumnes de la feina dels seus 

companys, la formació de grups, els conflictes de grups.... 

Tal com s’ha exposat al marc teòric, Pujolàs (2002) exposa que el professorat sol 

utilitzar models d’ensenyament tradicionals i persisteix una dificultat per realitzar un 

canvi entre els docents. Learreta (2005) expressa que per tal que l’aprenentatge 

cooperatiu funcioni correctament a les aules, tant els docents com els alumnes han de 

realitzar un canvi de mentalitat. Els docents han de perdre protagonisme a l’aula i han 

d’incrementar la seva feina creant materials, dissenyant activitats i realitzant un 

seguiment acurat a l’alumnat. En canvi, els alumnes han de treballar constantment i 

han d’assumir un compromís i una responsabilitat rellevant amb els seus companys. 

Produir aquests canvis implicarà que l’alumnat aprengui de forma activa i dinàmica. 

Per últim, si es comenten els avantatges que comporta la utilització de l’aprenentatge 

cooperatiu, el professorat d’aquest estudi, en termes generals, ha expressat que 

millora la cohesió de grup, fomenta les habilitats socials i promou l’aparició de valors 

humans. Contrastant aquesta informació, per una banda es pot observar que Curto et 

al. (2009) exposen que s’augmenta la interacció entre l’alumnat i es produeix major 

comunicació i interdependència, aspectes força relacionats amb les habilitats socials i 

la cohesió de grup. Per una altra, Velázquez (2010) també considera que millora les 

habilitats de raonament social, desenvolupa habilitats interpersonals, millora el treball 

en conjunt com un equip i ajuda a altres a millorar les seves habilitats. 

Tot i que els avantatges expressats per la mostra d’aquesta investigació coincideixen 

amb el que diuen altres estudis, s’ha de tenir present que els autors citats en el 

paràgraf anterior afegeixen molts més beneficis, com per exemple actitud positiva 

davant el procés d’aprenentatge, increment de la motivació i el rendiment, major 
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autonomia per part de l’alumnat, millora la participació activa de l’alumnat... (Curto et 

al., 2009; Velázquez, 2010). 

En definitiva, es pot afirmar amb certesa que el professorat actual mostra una 

absència de formació en aprenentatge cooperatiu i, com a conseqüència d’aquesta 

insuficient formació pedagògica, els professors i professores no utilitzen aquesta 

estructura d’aprenentatge a les aules (Pérez et al., 2009; Pujolàs, 2002; León i Latas, 

2007; Velázquez, 2010; León et al., 2011; Velázquez, 2015). 
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8. Conclusions 

Després de realitzar l’estudi, el principal resultat determina que el professorat de 

l’Educació Secundària Obligatòria d’Educació Física de Mollet del Vallès té una 

formació molt baixa en referència a l’aprenentatge cooperatiu. A més a més, la 

freqüència d’ús d’aquesta estructura d’aprenentatge a les sessions d’Educació Física 

d’aquest municipi és molt escassa. També s’ha de dir que existeixen discrepàncies 

entre el que els professors diuen que fan i el que realment fan. El 60% de la mostra de 

l’estudi afirma utilitzar habitualment l’aprenentatge cooperatiu a les seves classes però, 

les seves respostes al qüestionari no reflecteixen el mateix perquè si s’estudien les 

seves pràctiques d’aula, només 5 dels 10 elements analitzats, relacionats amb els 

equips d’aprenentatge cooperatiu, superen el 50% la seva aparició a les sessions. Tot 

això comporta que hi hagi poca presència d’aquesta estructura d’aprenentatge a les 

classes, que la seva freqüència d’ús sigui molt esporàdica, per no dir nul·la, i que el 

professorat no respecti o desconegui les principals característiques de l’aprenentatge 

cooperatiu. Així doncs, és probable que existeixi una important imprecisió 

terminològica a l’hora de definir aquest tipus d’aprenentatge a causa del poc 

coneixement que se’n té sobre ell. 

Referent als objectius de l’estudi es pot afirmar amb certesa que aquests s’han 

complert, ja que s’ha pogut analitzar l’ús, el grau de formació i el grau de coneixement 

de l’aprenentatge cooperatiu en el professorat d’Educació Secundària Obligatòria 

d’Educació Física de Mollet del Vallès. 

Després d’analitzar la investigació, es pot confirmar la hipòtesi inicial de la investigació, 

en la que es proposa que l’escassa formació i coneixement sobre aprenentatge 

cooperatiu per part del professorat d’Educació Secundària Obligatòria d’Educació 

Física de Mollet del Vallès dificulta i/o impedeix l’organització cooperativa de 

l’aprenentatge de forma real i eficaç, ja que el principal resultat de l’estudi afirma que 

aquest col·lectiu té una formació i un grau de coneixement molt baix en referència a 

aquest tipus d’aprenentatge. 

L’elaboració d’aquest treball m’ha comportat un aprenentatge significatiu en diferents 

sentits. Per un costat, he après a portar a terme una investigació científica amb tot el 

que comporta: estudiar unes variables determinades, crear un instrument 

d’investigació per valorar aquelles variables, extreure els resultats necessaris i 

analitzar i contrastar aquests resultats amb referents teòrics i altres estudis iguals o 

similars. Per un altre, he aprofundit els meus coneixements en relació a l’aprenentatge 
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cooperatiu, coneixent i entenent els elements essencials d’aquest, així com la seva 

finalitat i els avantatges que suposa la seva utilització. A més, gràcies a la realització 

d’aquest estudi, també he pogut veure com estructuren i organitzen les sessions d’aula 

els professors i professores d’Educació Secundària Obligatòria d’Educació Física de la 

ciutat on he crescut i he estudiat, Mollet del Vallès. 

Respecte a l’esmentat en el paràgraf anterior, vull fer èmfasi en el fet que durant els 

quatre anys del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport no s’ha explicat quasi 

res sobre aquesta estructura d’aprenentatge i que durant aquest any del màster en 

Formació del Professorat en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació 

Professional tampoc s’ha treballat gaire, tot i que en aquest últim si que s’ha 

promocionat molt el seu ús perquè comporta grans beneficis. Sota el meu parer, si es 

promociona la utilització de l’aprenentatge cooperatiu però no es coneixen els 

elements essencials d’aquesta metodologia, difícilment s’implementarà correctament. 

Per això, considero que la universitat hauria d’oferir seminaris o cursos puntuals sobre 

aquesta estructura d’aprenentatge o, fins i tot, estudiar la possibilitat d’incloure una 

matèria en el màster relacionada amb la inclusió i l’aprenentatge cooperatiu. 

La realització d’aquest projecte ha estat i és important perquè s’ha de vetllar i apostar 

en els centres educatius per la utilització de l’estructura cooperativa, deixant en un 

segon pla les estructures individualistes i competitives, però sense ignorar-les. Com 

s’ha vist al llarg del marc teòric, l’estructura cooperativa aporta grans beneficis en 

relació a les altres estructures d’aprenentatge (vegeu apartat 2.1.4). Per això, com a 

professor de Secundària en formació, he d’incentivar i motivar sigui com sigui als meus 

companys de feina per fomentar l’aprenentatge cooperatiu a les aules. Això no serà 

gens fàcil, ja que cada professor i professora treballa a la seva forma i segurament 

hauran de canviar-la/modificar-la, però amb la meva ajuda i el seu sacrifici, tot és 

possible. 
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9. Limitacions i futures línies d’investigació  

Al llarg d’aquesta recerca han sorgit diferents problemes en forma de limitacions. El 

primer d’ells ha estat elaborar un qüestionari a través de la fomentació teòrica cercada 

en comptes d’utilitzar un qüestionari validat. Crear un instrument d’investigació a priori 

pot semblar molt fàcil però, a mesura que el vas elaborant t’adones que no ho és i 

comencen a sorgir dubtes, com per exemple si les preguntes escollides són les 

adequades o de si et permeten obtenir la informació que realment estàs cercant. 

Una altra limitació ha estat realitzar un qüestionari amb preguntes tancades, ja que 

aquest tipus de preguntes comporta una sèrie d’avantatges i inconvenients. Un dels 

avantatges més rellevants és que aquest tipus de preguntes són més fàcils de 

respondre perquè faciliten les respostes, mentre que els inconvenients més destacats 

són que les seves respostes tenen menor grau de validesa en comparació a les  

respostes a preguntes obertes, que es perd l’espontaneïtat de les respostes individuals 

dels enquestats (pot produir desmotivació a l’enquestat) i que es dóna per descomptat 

que els enquestats parteixen d’una base de coneixements i pensaments que no és 

necessàriament real (Heinemann, 2008). 

Una altra dificultat ha estat posar-se en contacte amb els diferents professors i 

professores d’Educació Secundària Obligatòria de Mollet del Vallès. Tots tenien horaris 

diferents i molts d’ells no podien respondre el qüestionari en el mateix moment en que 

se’ls entregava, ja que estaven ocupats. Això provocava que s’hagués de tornar al 

centre a buscar el qüestionari respost en un altre moment i, en conseqüència, 

endarrerir l’elaboració i el desenvolupament de l’estudi.  

Per últim, un altre handicap ha estat el temps disponible per realitzar aquest treball. 

Personalment, considero que un curs no és temps suficient per dur a terme un treball 

de final de màster, i més, havent de combinar la realització d’aquest amb la resta de 

classes i totes les tasques i treballs que comporta cada assignatura. 

En futures línies d’investigació, dins aquest àmbit, es podria realitzar aquest mateix 

estudi però complementant-lo amb l’enregistrament de gravacions de vídeo de les 

classes pràctiques del professorat que ha participat en l’estudi. D’aquesta forma es 

podria veure realment quina estructura d’aprenentatge predomina a les aules i també 

efectuar un anàlisi amb major profunditat i certesa relacionat amb la implantació de 

l’aprenentatge cooperatiu. També seria la forma de corroborar les respostes que el 

professorat a donat al qüestionari.  
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Una altra possible aplicació pràctica podria ser que, en comptes d’utilitzar un 

qüestionari, tal com s’ha fet en aquesta investigació, es realitzés una entrevista 

individual a cada professor i professora per així realitzar una investigació qualitativa.  
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11. Annex 

11.1. Qüestionari 

 

L’APRENENTATGE COOPERATIU EN L’EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA A L’AULA D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Benvolgut/da, 

Aquest qüestionari pretén recollir informació sobre el grau de coneixement i formació i 

la freqüència d’ús de l’aprenentatge cooperatiu en el professorat de l’Educació 

Secundària Obligatòria (ESO) d’Educació Física.  

Els resultats únicament tenen objectius acadèmics i de recerca. La informació serà 

tractada amb total confidencialitat i anonimat.  

És necessari contestar totes les preguntes amb honestedat. 

Moltes gràcies per la seva col·laboració. 

 

SECCIÓ 1 : INFORMACIÓ PERSONAL 

1. Sexe:  

- Masculí. 

- Femení. 

2. Edat: ___. 

3. Anys d’experiència com a docent: ____. 

4. Institut: ___________________________. 
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SECCIÓ 2. FORMACIÓ EN APRENENTATGE COOPERATIU EN EDUCACIÓ 

FÍSICA 

1. Valori el seu grau de formació teòrica sobre l’aprenentatge cooperatiu en 

Educació Física. 

- Nul. 

- Poc. 

- Força. 

- Molt. 

2. Valori el seu grau de coneixements pràctics per aplicar l’aprenentatge 

cooperatiu en Educació Física. 

- Nul. 

- Poc. 

- Força. 

- Molt. 

3. Indiqui quina ha estat la seva formació en aprenentatge cooperatiu en cada un 

d’aquests contexts. 

 Nul·la Poca Força Molta 

Cicles formatius     

Estudis de llicenciatura / grau     

Estudis de tercer cicle (màster, 

postgraus...)  
    

Assistència a jornades, congressos, 

seminaris i/o cursos puntuals 
    

Autoformació (lectures, vídeos, webs...)     

Amb altres mestres, companys/es...     
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SECCIÓ 3. FREQÜÈNCIA D’ÚS DE L’APRENENTATGE COOPERATIU A 

LES SESSIONS D’EDUCACIÓ FÍSICA 

1. Utilitza l’aprenentatge cooperatiu a les sessions d’Educació Física? 

- Mai. 

- Esporàdicament.  

- Ocasionalment. 

- Sovint. 

- Sempre. 

2. Amb quina freqüència utilitza l’aprenentatge cooperatiu a les classes 

d’Educació Física? 

- Una vegada al mes. 

- Dues vegades al mes. 

- Una vegada a la setmana. 

- Dues vegades per setmana. 

- Altres: _____________. 

SECCIÓ 4. A LES PRÀCTIQUES DE L’AULA 

1. Com estructura habitualment l’aula a les seves sessions d’Educació Física? 

- Estructura individualista. 

- Estructura competitiva. 

- Estructura cooperativa. 

- Altres: _____________. 

2. Quina organització d’aula és més habitual a les seves sessions d’Educació 

Física? 

- Treball individual. 

- Treball grupal. 

- Altres: _____________. 
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3. Quan realitza grups, com agrupa a l’alumnat preferentment? 

- Grups petits de composició homogènia. 

- Grups petits de composició heterogènia. 

- Grups grans de composició homogènia. 

- Grups grans de composició heterogènia. 

- La formació de grups és indiferent. 

- Altres: _____________. 

4. Les activitats que planteja garanteixen que tots els integrants del grup 

aprenguin el mateix? 

- Si. 

- No. 

5. Les activitats que planteja fomenten l’ajuda i incentiven a que els diferents 

integrants del grup col·laborin entre ells per tal d’assolir l’objectiu comú?  

- Si 

- No. 

6. Les activitats que planteja comprometen que tots els alumnes assumeixin una 

responsabilitat individual i s’esforcin per beneficiar al grup? 

- Si. 

- No. 

7. En les activitats que planteja, tots els alumnes tenen una tasca o rol assignat? 

- Si. 

- No. 

8. Durant les activitats que planteja, l’alumnat tria inconscientment un líder que 

“dirigeix” al grup assignant diferents tasques i/o responsabilitats als companys? 

- Si. 

- No. 
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9. Les activitats que planteja impliquen que l’èxit de l’equip depengui de la 

contribució d’un o de diversos integrants del grup? 

- Si. 

- No. 

10. Les activitats que planteja afavoreixen la comunicació i la interacció entre 

alumnes perquè aquests col·laborin entre ells? 

- Si. 

- No. 

11. Vostè (docent) observa i ofereix feedbacks als diferents grups?  

- Si. 

- No. 

12. Cada un determinat temps, els grups revisen i debaten el seu funcionament 

per tal de millorar-lo en un futur? 

- Si. 

- No. 

13. Segons la seva opinió, quins són els avantatges de l’aprenentatge cooperatiu 

en les classes d’Educació Física? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ! 

 


