
Aprenentatge cooperatiu i entre igualsAprenentatge cooperatiu i entre iguals

Escola La Roureda

Junts, ens mantenim drets; 
dividits, ens derrumbem. 
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EL NOSTRE CAMEL NOSTRE CAMÍÍ......

� Quins són els trets del nostre centre?

� Què és i què implica l’aprenentatge cooperatiu?

� On volem arribar?

� D’on partim?

� On estem?

� Com ho fem?

� Què ens està aportant? Pros i contres
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Trets del nostre centreTrets del nostre centre
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� Gestió democràtica X cohesió social.

� Relacions personals, corresponsabilitat.
Aprenentatge cooperatiu.

� Una Escola per a tothom.
� Ensenyament personalitzat.
� Autonomia dels alumnes.

� Estructuració cooperativa.

Context educatiu de centre
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QuQuèè éés i qus i quèè implica implica 
ll’’aprenentatge cooperatiu?aprenentatge cooperatiu?
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� Junts per assolir objectius comuns. 

� Situació cooperativa, benefici

� Ús didàctic de grups   reduïts:       

maximitzar aprenentatge

David W. Johnson - Roger T. Johnson Edythe J. Holubec

QUÈ ÉS L’APRENENTATGE COOPERATIU?
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ELS GRUPS BASE COOPERATIUS
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� FUNCIONAMENT: Llarg termini +  heterogenis.

� PRINCIPAL OBJECTIU: Possibilitar suport.

� PUNTS FORTS: 

.Relacions responsables i duradores.

.Esforç per a superar.

.Motivació per a progressar: Autoestima.

.Desenvolupament cognitiu i social.

(Johnson, Johnson i Holubec, 1992; Johnson, Johnson i Smith, 1991).



ORGANITZACIÓ

-ESTRUCTURACIÓ DE L’AULA EN
EQUIPS BASE, A PARTIR D’UN 
SOCIOGRAMA.

ESTABLIMENT DE NORMES
SEGONS LA TÈCNICA DEL GRUP 
NOMINAL.

DEFINICIÓ DE CÀRRECS EN ELS 
GRUPS I A L’AULA I LLURS 
FUNCIONS

REGULACIÓ A PARTIR DE PLANS 
D’EQUIP O CONTRACTES 
DIDÀCTICS.
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CARACTERÍSTIQUES DE 
L’APRENENTATGE COOPERATIU

� Creen situacions i espais. 

� Rendiment:  depèn de l'esforç de tot el grup.
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CARACTERÍSTIQUES DISTINTIVES

.Motiva a esforçar-se i obtenir resultats que superen la 
capacitat individual. 

.Cada membre assumeix la responsabilitat,

i fa responsables als altres.

.La finalitat : produir resultats conjunts. 

.Formes de relació interpersonal i s'espera que les 
utilitzin .

.Analitzen amb quina eficàcia i garantir una millora 
aprenentatge i el seu treball en equip. 

Pàgina 10



ELEMENTS D’APRENENTATGE COOPERATIU

-La interdependència positiva.

-La responsabilitat individual   i   i   grupalgrupal.

-La interacció estimuladora.

-Ensenyar als alumnes algunes pràctiques 

interpersonals i grupals.

-L’avaluació grupal.
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1. LA INTERDEPENDÈNCIA POSITIVA

.Tasca clara i un objectiu grupal .

.Esforços beneficien a sí mateix  i també als altres.

.Compromís amb l'èxit d'altres.

.NO interdependència positiva = NO cooperació.
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2. LA RESPONSABILITAT INDIVIDUAL I 
GRUPAL

.El grup i cada membre assumeix una responsabilitat.

.Objectius + Avaluació el progrés individual i de grup.

.Transmissió resultats avaluació al grup i a 'individu

Decisions:  més suport? nous reptes?...

.Propòsit : Enfortir a cada membre.
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3. LA INTERACCIÓ ESTIMULADORA

Cadascun promou l'èxit dels altres,

felicitant-se.

S’expliquen verbalment, 

s’ensenyen  el  que  saben,  

i connecten. 



Cuideu-vos uns als altres.

Compartiu les vostres 
energies amb el grup.

Ningú ha de sentir-se sol 
ni segregat, perquè és 
llavors quan no 
arribarem al cim.

WILLI UNSOELD, RENOMBRAT ALPINISTA WILLI UNSOELD, RENOMBRAT ALPINISTA 
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4.ENSENYAR ALS ALUMNES PRÀCTIQUES 
INTERPERSONALS I GRUPALS IMPRESCINDIBLES

Aprenen matèries escolars 

Pràctiques interpersonals i grupals 
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4. ENSENYAR ALS ALUMNES ALGUNES PR ÀCTIQUES 
INTERPERSONALS I GRUPALS IMPRESCINDIBLES

Crear un clima de confiança, comunicar-se 
conflictes, i sentir-se motivats. 

Les pràctiques del treball en equip. 

La cooperació conflicte
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Avaluació

en 

equips base

5. L’AVALUACIÓ GRUPAL
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AUTOESTIMA



“Pagaré més per l'habilitat de tractar amb la gent que 
per qualsevol altra habilitat que hi hagi a la Terra.”

JOHN D. ROCKEFELLERJOHN D. ROCKEFELLER
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No pot ser un fet aïllat, 

ha d’haver treball  continuat
de  l’organització i relacions presents en el grup.
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On volem arribar ?
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� Implementació positiva

� Línia : aprenentatge cooperatiu.

� Metodologia compartida amb la 

comunitat educativa.

� Cultura de centre : PEC.

PRIMERES PETJADESPRIMERES PETJADES……
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DD’’ON PARTIMON PARTIM
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Aquesta etapa educativa és el marc idoni per 
consolidar les competències bàsiques, realitzar nous 
aprenentatges i posar les bases per a una formació
personal basada en l'autonomia personal que permeti 
l'aprenentatge al llarg de tota la vida, en la 
responsabilitat, en la solidaritat,  en la 
participació i en la capacitat d'adquirir compromisos 
individuals  i col·lectius, per aprendre a participar 
activament en una societat democràtica.

Currículum per competències



ELS PILARS FONAMENTALSELS PILARS FONAMENTALS

� FIC.

� Xarxa CB.

� Pràctiques reflexives
de claustre.

� Reforç intercicles.
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On On 

estem?estem?
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Condicions generalsCondicions generals

� ESCOLA

�Un projecte de direcció innovació, 
participació i l’aprenentatge cooperatiu.

�Canvi en la mirada dels reforços 
(reforç a mestres = estructures organitzatives).

�Comunicació i divulgació interna i externa.
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�FORMACIÓ I INNOVACIÓ.

�Fer la FIC: horari flexible.

�Xarxa de Competències Bàsiques.

�Espais formals i informals. 

Condicions generalsCondicions generals
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�DOCENTS:

�Formats: llenguatge compartit.

�Feedback positiu. 

�Acompanyament sense expectatives. 
constrictives.

�Conscienciació regulació.

�Actitud proactiva. 

�Assoliment progressiu.

Condicions generalsCondicions generals



EN BUSCA DE LEN BUSCA DE L ’È’ÈXITXIT
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FIC (Formació Interna de Centre)
� Condicions:

� Aprofitament de recursos personals: 

� Expert.
� Contextualitzat .

� Horari. 
� Metodologia activa i reflexiva, bones pràctiques.
� Objectius sobre hipòtesis de partida. 
� Acceptació de la diversitat. 

� Canvis legals oportunitat (WIMPRI – SAGA).
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Grup impulsor de Xarxa CB
� Què ens ha permès?

� Marc teòric:
� Vídeos d’experts (C. Monereo, E. Panadero...).

� Reflexió teories .

� Cerca i gestió de la informació.

� Interacció digital .

� Ampliar la mirada.

� Compartir experiències d’aula. 

� Facilitar la reflexió pedagògica.

� Conceptes teòrics fonamentats.

� Plataforma distesa: 

� Models més propers + Tutoria entre iguals = Seguretat

� Autoritat moral.
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Pràctiques reflexives en claustres

� Metodologia de formació:experiències context i la reflexió.

� Parteix de la persona.

� Aprofundiment en el coneixement de la matèria, 

en la didàctica i en la pedagogia.

� Reflexió “en i sobre” la pràctica en un hàbit conscient : 

Avaluació regulativa.
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Reforç intercicle

� La col·laboració entre docents.

� Docència compartida:dos docents mateix grup-classe.

� Interacció directa entre dos iguals prenent decisions 
dirigides a l’assoliment d’un objectiu comú.
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Vida quotidiana Tutoria entre iguals

Interdisciplinarietat
Contextos  socialment rellevants

Avaluació formadora

Equips cooperatius

Pensar-Fer-Comunicar 

Treball en xarxa

COM A MESTRES COMPARTIM UNES PREMISES 
que aspirem fer presents en la nostra pràctica.

COM A MESTRES COMPARTIM UNES PREMISES 
que aspirem fer presents en la nostra pràctica.



Dificultats / Limitacions

� Creences dels diferents docents.

� Por personal.

� Disponibilitat de pocs espais temporals

� Estabilitat de la plantilla docent.

� Context cultural i històric individualista i competitiu. 
(pressió social) com a contrapunt del bé comú.

� Acceptar les nostres limitacions, ser honest.

� Passar del saber al ser conscient (docents i alumnes).

� Acceptar la crítica constructiva com a necessitat bàsica 
(clima de confiança).
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Conclusions

� Què ens està portant?
� Innovació.

� Participació.

� Compartir experiències.

� Establir vincles forts entre els docents.

� Perdre la por al fracàs, canvi d’actitud.

� Compromís i corresponsabilitat amb el Projecte d’escola.

� Producció de materials curriculars lligats al PEC.

� Establiment de consensos pedagògics.

� Assegurar que aquest discurs pedagògic arriba a tothom :                   
(fer taca d’oli).
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ENS FIXEM EN ALLÒ QUANTITATIU,

I NO EN ALLÒ QUALITATIU, 

SABEM  EL PREU DE TOT, 

I EL VALOR DE RES..
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LA PERSONA  ÉS EL VIATGE,  
NO ÉS EL COS.

I DURANT EL VIATGE ,
SEMPRE HI HA ESPERANÇA
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• “Dreaming, after all, is a form of planning”
Gloria Steinem
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MOLTES GRMOLTES GRÀÀCIESCIES


