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COOPERATIUS (PROFESSOR/A) 

 

El professor o la professora que presenta les activitats explica el significat del que farem a 
continuació, fent el següent comentari: 

 

Saber treballar en equip és cada vegada més importa nt , en 
qualsevol professió. Saber exposar, i defensar i co ntrastar, el propi punt de vista 
amb el que pensen els altres i sobre la manera com creuen que s’hauria de fer una 
cosa; saber posar allò que jo sé i sé fer, al costa t del que saben i saben els altres, 
per trobar entre tots la millor manera de fer una c osa o de resoldre un problema... és 
una habilitat social molt important i molt valorada  en el món d’avui, cada vegada més. 

Però ningú no neix sabent treballar en equip, de la  mateixa manera que ningú no neix 
sabent resoldre problemes, com es fa un resum o de quina manera s’escriu una carta... 
Treballar en grup, en equip, de forma cooperativa, és una tècnica com una altra, com 
ho és resoldre problemes, fer un resum o escriure u na carta... I, com qualsevol altra 

tècnica, s’aprèn fonamentalment posant-la en pràcti ca. La millor manera que 
tenim d’aprendre a treballar en equip és fer trebal ls 
en equip , igual que la manera millor d’aprendre a escriure una carta és escriure 
cartes...  

És clar que algú ens ha d’explicar, abans que res, com s’escriu una carta; però 
després, n’aprenem sobretot escrivint-ne. Igualment , també cal que algú ens expliqui 
com es treballa en equip, i què podem fer per treba llar millor en equip, però després, 
si en volem aprendre de veritat, no tenim més remei  que treballar en equip, que fer 
treballs en equip, com més vegades millor. 

Per aprendre a escriure cartes també cal que algú ens ajudi a 
descobrir què és el que no acabem de fer prou bé ; és una 
condició indispensable per poder-ho fer cada vegada  millor. D’una manera semblant, per 
treballar cada vegada millor en equip necessitem at urar-nos per descobrir –i algú ens 
hi ha d’ajudar, sobretot al començament- què no aca bem de fer prou bé. 

Un aspecte fonamental de la tècnica del treball en 
equip és la distribució dels rols  que s’han d’exercir al si d’un 
equip perquè aquest efectivament funcioni i rendeix i. Fer això no és altra cosa que 
organitzar internament l’equip, i practicar aquests  rols és fer funcionar internament 
l’equip... Recordeu l’equip d’en Manel? El seu prob lema fonamental era que no estaven 
prou ben organitzats com a equip. Anem a veure, en aquesta activitat, com es pot 
organitzar un equip.” 


