
L’ APRENENTATGE COOPERATIU



reflexió

Una opció....

que s’expandeix a 
tota la comunitat 
educativa

Los equipos investigan



És una oportunitat per…
• Millorar les relacions interpersonals i la cohesió. 
• Aportar el millor de cadascú per a l’avenç del equip. 
• Aprofitar la riquesa que ens ofereix la diversitat. 
• Clau per a l’atenció a la diversitat. 
• Donar més significat, sentit i desenvolupament 

competencial als aprenentatges.  
• Eduquem persones perquè siguin capaces de treballar en 

equip i  participar activament a la societat. 
• Es un aprenentatge per a la vida, més enllà de l’etapa 

escolar.

Per què fem A. Cooperatiu?



• Desdoblaments 
hetereogenis

• Suport a l’aula
• Aprenentatge entre 

iguals (mestres) a 
través del 
modelatge. 

• Carpeta d’aula amb 
recull d’activitats.

ORGANITZACIÓ

• Grup impulsor. 
• Formació entre iguals.
• Assessorament als 

mestres nous al centre.
• Valoració i Acords –

claustre - cicles
• Grup de treball MEM
• Xarxa Khêlidon

FORMACIÓ

• Generalització 
d’activitats:

• Dinàmiques
• Estructures

• Quadern d’equip
• Plans dels equips

• Avaluació

PRÀCTICA –
REFLEXIÓ

ACTUACIONS – 2004-2016 



Acords generals d’escola

 Àmbit A -Distribució de dinàmiques per cicles i cursos.
 Dinàmiqes per afavorir el coneixement mutu, la presa de 

decisions i mostrar la importància del treball en equip. 

 Àmbit B - Estructures cooperatives adaptades a la 
tipologia d’activitats i àrees.
 Estructures que assegurin la participació equitativa de tots els 

membres  i la interacció simultània. 

 Àmbit C - Aprendre a cooperar
 Inici Equips Base a P/5
 Al final de cada  curs es creen els nous equips base.
 Grups desdoblaments i agrupaments en equips base.  



DINÀMIQUES COHESIÓ

 La pilota 
 La maleta
 La teranyina
 La silueta 
 L’entrevista
 El blanc i la Diana
 Dinàmiques de coneixement en equips base. 

Definides per a cada nivell. 



ESTRUCTURES:

Foli giratori Lectura compartida

Llapis al mig, 1-2-4, Parada de tres minuts, 
equips d’experts…



APRENDRE A COOPERAR

 Quadern de l’Equip
 Plans de l’Equip 

 Objectius
 Funcionament Equip
 Rols cooperatius
 Compromisos personals

 Avaluar
 Reformular



Educació Infantil 



A PRIMÀRIA



QUÈ OPINEN ELS ALUMNES de 6è?

Vols continuar l'Aprenentatge 
Cooperatiu a l' institut?

Creus que treballant de manera 
cooperativa aprens més?
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Avantatges

 Que ens hem d'explicar la feina i sumem capacitats.
 Que tots junts podem avançar més. 
 Poder fer les coses més ràpid distribuir les tasques i 

tenir més idees per part dels altres membres de 
l'equip.

 Si no hi saps alguna cosa el altres membres poden 
ajudar-te. Si un no sap alguna cosa, l’altre la sabrà.

 Aprendre a compartir el treball amb els altres.
 Doncs que així aprens a compartir opinió i a no fer 

sempre el que tu vols.



Inconvenients

 No posar-te d'acord, que els membres es posin a 
jugar...Per fer treball cooperatiu es necessita l'ajuda 
de tots. 

 Tots tenim diferents opinions i tots volem que la 
nostra sigui la millor. 

 De vegades no estàs d'acord amb algú i pots 
arribar a enfadar-te.

 Alguns companys es distreuen i no acabem la feina 
a temps



Habilitats que desenvolupes…

 Escoltar els altres, explicar-me millor. 
 Donar idees, participar, ajudar.
 L’organització, escriure clar, saber escoltar, la 

memòria, la tranquil·litat... 
 Estar atent i parlar amb veu alta o baixa.
 Fer les tasques bé i ràpid.
 Ser més pacient, respectar les opinions i el torn de 

paraula. 
 Paciència, imaginació,amabilitat i responsabilitat. 



Algunes aportacions…

 M'ha agradat treballar en equip base tot i que a 
vegades no teníem la mateixa opinió però ens 
posàvem d'acord.

 Que m'ajuden amb el que em costa. 
 M' agradaria continuar treballant en equip a l' 

institut, perquè m' agrada conviure amb els 
companys... Es una de les coses que més m'ha 
agradat de l' escola.

 Treballar en equip ajuda!



És una manera de fer… 
Un Camí en que mestres i alumnes anem 
aprenent els uns amb i dels altres.


