
 

La cooperació consisteix en el fet de treballar junts per assolir objectius 
comuns. En una situació cooperativa, els individus procuren obtenir els 
resultats que siguin beneficiosos per a ells mateixos i per a tots els altres 
membres del grup. L'aprenentatge cooperatiu comporta l'ús didàctic de grups 
reduïts en els quals els alumnes treballen junts per maximitzar el propi 
aprenentatge i el dels altres.1 

L'aprenentatge cooperatiu és una estratègia didàctica que és fonamenta en 
l'organització de la classe en petits grups heterogenis, que treballen junts i de 
forma coordinada per resoldre tasques i desenvolupar el seu propi 
aprenentatge. És una situació on els objectius dels membres del grup es troben 
vinculats, de tal manera que cada un d'ells “solament pot aconseguir els propis 
objectius si tots i cadascun dels altres aconsegueixin assolir els seus”.2 Un 
exemple el tenim amb un equip esportiu. No guanya un sol, sinó tots. 
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Condicions o ingredients bàsics de l'aprenentatge cooperatiu 

Per tal que es doni un grup i aprenentatge cooperatiu cal que es donin les 
condicions següents: 

1. Pertinença al grup. Com més unit estigui el grup, millor. És per això que 
va bé que el grup busqui tenir la seva pròpia identitat com a tal, i que 
molts fins i tot es posin un nom. Alguns també ho defineixen com 
l'existència d'una interacció cara a cara: que s'expliquin, s'ensenyin, 
s'animin i es recolzin. 

 

 

 

 

2.  Exigència individual i responsabilitat personal. Que entre ells existeixi 
una relació d'igualtat, i que ningú no se senti superior als altres. Tots han 
d'ésser valorats, tots són útils i necessaris al grup. Perquè això es doni, 
s'avalua el resultat de cadascú per separat i el del grup, també es pot 
elegir a l'atzar un del grup per presentar els resultats de tot el treball. 

 

 

 

 



 

 

3.  Interdependència positiva, el que afecta o passa a un membre del grup 
importa a la resta. Un membre del grup no pot tenir èxit, si la resta del 
grup no ho aconsegueixen. Un exemple gràfic seria que se salven junts 
o s'enfonsen junts. Es pot aconseguir aquesta interdependència positiva 
quan es donen recompenses col·lectives, es divideix el treball i s'han de 
compartir els materials i recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. No hi ha una relació de competència entre ells, sinó d'ajuda i d'exigència 
mútua. Quan s'ajuda un company repercuteix favorablement en un 
mateix i en tot l'equip. Per això requereixen desenvolupar, habilitats 
cooperatives com generar confiança, prendre decisions, comunicar-se, 
gestionar conflictes. Aquestes habilitats s'han d'anar ensenyant i es van 
aprenent a mesura que les utilitzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.  Hi ha d'haver un autoanàlisi de grup, entre tots ells hi ha una relació 
d'amistat, un lligam afectiu que els porta a celebrar els èxits aconseguits 
entre tots i a aprendre dels propis errors.  
Quan finalitza una sessió de treball el grup ha d'analitzar el funcionament 
responent a:  
a) Què ha fet cadascú d'utilitat al grup? 
b) Què podria fer cadascú perquè el grup funcionés millor demà? 

 

 

 

 

 

 

Com més i millor es donin aquestes condicions, més cooperatius seran els 
equips. Un exemple de treball cooperatiu és un equip de futbol, ja que per 
aconseguir l'objectiu comú, que és guanyar el partit, cal que cadascú faci la 
seva funció i realitzi la missió el millor que sàpiga. No hi pot haver un equip 



amb onze porters o onze davanters. L'èxit depèn de la diversitat i de la 
complementarietat de les funcions de tots els membres. 

Com agrupar l'alumnat en equips cooperatius 

L'agrupament ha d'ésser per grups heterogenis petits de màxim 5 alumnes. 
Aquests equips haurien d'ésser el més estables possible i per això se'ls 
anomena equip base. Aquest grups poden durar unes setmanes o fins 
completar una tasca. 

En determinats moments es poden realitzar altres agrupaments esporàdics que 
no seran estables i que poden ser més homogenis o heterogenis. En moments 
puntuals es pot realitzar el que anomenen equips d'experts formats per un 
membre de cada un dels equips base que treballen junts en algunes sessions 
per especialitzar-se , saber més en alguna matèria, tècnica o procediment que 
després hauran d'explicar i ensenyar als companys de l'equip base. 

El treball dins de cada equip requereix unes normes clares de funcionament i 
un aprenentatge de rols que són rotatius i pels quals tots els membres hauran 
de passar. Els rols poden ser: secretari, supervisor de l'ordre, responsable-
coordinador, animador o fomentador de la participació, observador o portaveu. 

Cada equip realitza el seu quadern en el qual ha de constar el pla de treball de 
l'equip, que ha d'incloure: l'objectiu que es pretén, continguts que s'han 
d'aprendre, activitats a realitzar, responsables de fer aquesta activitat, recursos 
que es necessitaran, temporització de les actuacions i fitxes d'autoavaluació. 
Aquest tipus d'aprenentatge és més que una metodologia, és aprendre a 
interactuar, relacionar-se i treballar en equip; posa en joc habilitats com ara 
llegir, parlar, escoltar, escriure, calcular, resoldre problemes, consensuar, 
acceptar l'altre… Millora no només aspectes d'ordre intel·lectual, com 
l'aprenentatge de continguts i conceptes, sinó també d'ordre social en 
desenvolupar rols i relacions interpersonals. 

 


