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Resum 

La cooperació ha format part de l’actualitat de totes les lleis educatives dels últims 25 

anys i la resposta habitual de la majoria dels docents ha estat la inclusió de simples jocs 

cooperatius en jornades o ocasions puntuals. La tendència actual en educació física és 

l'anomenada Pràctica basada en Models, un dels quals és l'Aprenentatge Cooperatiu. 

Més encara, aquest ha passat de ser un model d'ensenyament a un Model Pedagògic en 

el qual es té en compte la interdependència de l'aprenentatge, l'ensenyament, el 

contingut i el context. En aquest plantejament, docent i discents actuen com co-

aprenents per enfortir el procés. Un pas endavant plantejat en els darrers anys ha estat la 

hibridació de models per maximitzar els seus efectes sobre la base de les sinergies que 

es poden crear entre ells. En aquest marc, l'Aprenentatge Cooperatiu emergeix com un 

representant destacat, ja que les seves característiques li fan encaixar a la perfecció amb 

altres models. En aquest article repassem l'Aprenentatge Cooperatiu com a model 

pedagògic i presentem com pot hibridar amb els models d'Educació Esportiva, 

Comprensiu d'iniciació esportiva (TGfU), Responsabilitat Personal i Social i Educació-

Aventura. La hibridació de models pedagògics permet als docents adaptar les seves 

classes a les característiques canviants del context escolar, acostant l'assignatura 

d'educació física a les veritables necessitats i interessos dels estudiants del segle XXI. 

És l'hora de passar dels jocs cooperatius puntuals a l'Aprenentatge Cooperatiu com a 

model pedagògic de referència. 

Paraules clau. Hibridació, pedagogia, ensenyament, aprenentatge, models. 

 

Abstract. Cooperation has been one of the key elements of all the educational laws over 

the last 25 years, and the standard response of the majority of teachers has been the 

inclusion of cooperative games on special occasions. Models-based Practice is the 

current tendency in physical education, and Cooperative Learning is one of those 

models. Furthermore, it has evolved from an instructional model to a Pedagogical 

Model, which considers the interdependence of learning, teaching, subject matter and 

context. Within this framework, teachers and students act as co-learners to strengthen 

the whole process. A step ahead has been the hybridization of models to maximize their 

effects based on their synergies. In this context, Cooperative Learning emerges as a 

strong example because its traits fit perfectly with other models. In this article we 

review the idea of Cooperative Learning as a pedagogical model, and we show how it 
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can be hybridized with other models: Sport Education, Teaching Games for 

Understanding, Teaching for Personal and Social Responsibility and Adventure 

Education. The hybridization of models allow teachers to adapt their classes to the 

shifting school contexts, bringing physical education closer to the real needs and 

interests of XXI century students. It is the time to move from cooperative games to 

Cooperative learning as the benchmark pedagogical model.e. 

Keywords. Hybridization, pedagogy, teaching, learning, models. 

 
1. INTRODUCCIÓ ( Justificació del tema triat) 

El tema elegit per realitzar el treball final de grau és a l’àrea a educació física ja que 

aquesta assignatura és la menció que he fet durant els cursos acadèmics i crec que es la 

que puc treure molt mes profit a l’hora de fer l’estudi. El tema és el treball cooperatiu, ja 

que, es un forma de treballar que de cada vegada s’utilitza més a l’àmbit d’educació 

física, però, encara hi ha molt de mestres que treballen en metodologies molt “a la 

antiga”, com diria i amb molt de treball individuals per els alumnes d’educació 

primària. La modalitat de treball es empíric, que per definició és un model 

d’investigació científica, que es basa amb la lògica empírica i que juntament amb el 

mètode fenomenològic és el mes utilitzat en el camp de les ciències socials i les ciències 

descriptives. El mètode empíric deriva del grec antic (Aristòtil utilitzava la reflexió 

analítica i el mètode empíric com a mètodes per construir el coneixement). El motiu de 

treballar sobre el treball cooperatiu es per el fet que els alumnes per si sols ja tenen un 

autocontrol per fer treball individuals però la majoria de alumnes no tenen consciencia 

de que es treballar en treball cooperatiu ben fet. Per començar definiríem que es treball 

cooperatiu és una eina d'aprenentatge en la qual els alumnes s'organitzen en petits grups 

per treballar junts amb la intenció d'aconseguir metes i objectius comuns. 

 

Uns dels motius també en que he fet l’estudi es com diuen molt dels autors que han 

treballat en aquest àmbit es tot els beneficis que aporta un bon treball en equip. 

Com diu al llibre, Juegos cooperativos y educación física publicat en 2005, realitzat 

sobre el treball cooperatiu dels autors segons la opinió de Raúl Omeñaca i Raúl Vicente 

Ruiz (2005): “El joc cooperatiu planteja una activitat col·lectiva interdependent que 

demanda col·laboració, ajuda reciproca, comunicació i coordinació en accions entre els 

participants en la recerca i posta en practica de solucions motrius que donen resposta a 

les situacions o problemes que sorgeixen el joc [...] Es una activitat alegre i dona plaer i 
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allibera a traves de absència de competició, exclusió i discriminació [...] Jugar 

cooperativament es una activitat que resulta més motivant, ofereix un marc 

contextualitzeu de acció motiu, fa possible un alt grau de interacció entre els alumnes, 

crea les condicions necessàries perquè els alumnes iniciïn processos de recerca de 

solucions i finalment pot ser gran font de aprenentatges significatius” (p.50) 

 

Aquesta altre article, El Aprendizaje cooperativo: Modelo pedagógico para educación 

física, publicat en 2016 realitzat sobre el treball cooperatiu segons la opinió de Javier 

Fernández-Rio, Antonio Méndez-Giménez (2016): “L'Aprenentatge cooperatiu és un 

model pedagògic amb enormes possibilitats en l'àmbit de l'educació física per al 

tractament de qualsevol contingut, tant quan es fa servir de manera independent, com 

amb altres models pedagògics, però cal controlar que els seus elements fonamentals 

estiguin integrats en el plantejament que el docent proposi als seus alumnes. la 

hibridació de models pedagògics permet als docents adaptar les seves classes a les 

característiques canviants del context escolar, acostant l'assignatura d'educació física a 

les veritables necessitats i interessos dels estudiants del segle XXI. És l'hora de passar 

dels jocs cooperatius puntuals a l'Aprenentatge Cooperatiu com a model pedagògic de 

referència a l'aula”. (p.204) 

 

El perquè he elegit el tema de treball cooperatiu es per intentar aconseguir que els 

alumnes tinguin mes consciencia de saber treballar en grup ja que durant la seva vida 

desprès de l’escola hauran de treballar en grup i així poder estar preparats i que es una 

forma de aprendre dels demes molt mes significativa que de moltes altres formes. 

 

Descripció clara de l’objecte de estudi 

El següent treball té com a objectiu realitzar un estudi sobre el treball cooperatiu a 

l’etapa d’Educació Primària. Per poder dur a terme aquest estudi es realitzarà una fulla 

de inici per saber el que els alumnes saben de treball cooperatiu o si ho practiquen els 

alumnes tant dins com fora de l’escola, durant el seu temps lliure. 

Per realitzar aquest estudi el que farem fer un treball cooperatiu a un grup classe 

concretament al tercer curs (primer cicle, 7 i 8 anys) de l’escola de primària de Llorenç 

Riber (Campanet) hi ha un altre curs concretament de quart (segon cicle, 8 i 9 anys) de 

la mateixa escola, el que faran es seguir el mateix programa amb el mateix mestre i així 
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veurem si hi ha diferencies entre el treball cooperatiu i el treball individual tal com uns 

dels objectius tenim marcats. Per començar es passa una fulla de informació per saber 

que poden dir-nos els alumnes en el tema de treball en grup. A partir de aquesta fulla de 

informació el que tindrem es saber quins coneixements tenen els alumnes de el tema 

elegit per l’estudi que es la diferencia entre treball cooperatiu i treball tradicional. 

Seguidament el que farem es agafar dos grups concretament els de tercer curs de 

primària de primer cicle que tenen entre 7 i 8 anys i els de quart curs de primària de 

segon cicle que tenen entre 8 i 9 anys.  

L’estudi es basarà en realitzar els dos grups passar el qüestionari de informació tant el  

tercer curs com el quart curs i seguidament als alumnes de tercer el que farem e realitzar 

unes cinc sessions de treball cooperatiu totalment i els alumnes de quart curs segueixen 

realitzant les mateixes sessions amb el seu mestre de sempre, al finalitzar aquestes cinc 

sessions el que farem es passar una vegada mes el qüestionari de informació els dos 

grups a l’hora a veure si els resultats son diferents o segueixen sent els mateixos. 

 

A partir de aquí l’estudi hem pot sortir a favor o en contra del que pensava sobre el 

treball cooperatiu, però en el cas que en surti a favor haure de potenciar i cercar 

solucions per tal de aportar el perquè el treball en grup es molt favorable en edats 

avançades com es a educació primària, i en el cas que el treball en surti en contra haure 

de demostrar que el treball cooperatiu no es bon moment aplicar-ho a aquestes edats 

avançades per els motius que en surti al meu treball de camp realitzat. A partir de aquí 

haure de treure les meves conclusions finals. 

 

 

2. MARC TEORIC 
 

Des de fa ja més de 25 anys la cooperació ha estat considerada pels successius governs 

un element central en el nostre sistema educatiu. La Llei Orgànica General del 

Sistema Educatiu (LOGSE; MEC, 1990, pàg. 28930) la incloïa entre els fins que 

perseguia: «g) la formació per a la pau, la cooperació ... ..». La posterior Llei Orgànica 

d'Educació (LOE; MEC, 2006, pàg. 17169) la mantenia entre els seus fins i la incloïa 

com un dels objectius fonamentals de l'educació secundària obligatòria: «a) ... practicar 

la cooperació ...» . L'actual Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa 

(LOMCE; MEC, 2013) inclou la cooperació en els diferents documents que la 

desenvolupen. Així, el reial decret que estableix el currículum bàsic de l'educació 
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primària inclou entre les seves assignatures específiques: «Valors Socials i Cívics», en 

la qual es diu: «... s'estimulen actituds que propiciïn la interdependència positiva, la 

cooperació i la solidaritat ... .. »(MEC, 2014, pàg. 19415). Per tant, des del punt de 

vista legislatiu, la cooperació és un valor que s'ha de treballar en els nostres centres 

educatius. 

La pregunta que ens hauríem de fer és si aquest mandat legislatiu es tradueix en un ús 

de l'aprenentatge cooperatiu freqüent a l'aula. Velázquez (2013, 2015), en una mostra de 

154 docents d'educació física, va trobar que un percentatge molt alt (84.6%) utilitzar 

l'aprenentatge cooperatiu. Aquesta metodologia és popular en Educació Física (EF). Un 

grup de docents se'ls va preguntar per la «intensitat» d'aquest ús, tan sols el 32,6% va 

manifestar usar-lo en una o diverses activitats. Aquest format és molt interessant ja que 

ajuda a millorar les relacions dins la comunitat educativa (Campos, Castañeda i Garrido, 

2011), però no és el mateix que l'aprenentatge cooperatiu. 

A continuació tenim el mapa conceptual: 

 

 

L'Aprenentatge Cooperatiu com a Model d'Ensenyament 

L'aprenentatge cooperatiu és considerat un dels 8 models d'ensenyament existents en EF 

(Metzler, 2005). Els altres 7 són:  

 Instrucció Directa (Direct Instruction),  

 Sistema Personalitzat d'Ensenyament (Personalized System for Instruction),  

 Educació Esportiva (Sport Education),  

 Ensenyament entre Iguals (Peer Teaching),  

 Ensenyament mitjançant Preguntes (Inquiry Teaching),  
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 Ensenyament Comprensiva del Esport (Teaching Games for Understanding) 

 Ensenyament de la Responsabilitat Personal i Social (Teaching for personal and 

Social Responsibility). 

Un model d'ensenyament planteja una visió amb els objectius d'aprenentatge a llarg 

termini, el context, el contingut, la gestió de l'aula, les teories d'ensenyament, el control 

del procés i l'avaluació l'aprenentatge dels estudiants (Metzler, 2005, pàg. 13). Es un 

procés «a llarg termini» que no pot cobrir-se amb actuacions esporàdiques o puntuals 

(i.e., jornades, sessions, activitats), ja que requereix d'una actuació planificada. Aquest 

plantejament no exclou els habitualment usats mètodes, estils i estratègies 

d'ensenyament. 

Aquest plantejament educatiu es coneix com a Pràctica basada en Models (Models-

Based Practice) i està sent usat per molts docents a tot el món per reemplaçar a la 

pràctica tradicional dominant en EF centrada en el docent (Casey, 2014). 

 

L'Aprenentatge Cooperatiu com a Model Pedagògic 

Un nou concepte: Model Pedagògic, que dóna un pas més. Està basat en la idea que els 

models d'ensenyament encara representen un enfocament de tot el procés 

d'ensenyament-aprenentatge focalitzat en el docent (Haerens, Kirk, Cardon i De 

Bourdeaudhuij, 2011. Aquesta visió representa la interdependència i irreductibilitat de 

l'aprenentatge, l'ensenyament, el contingut i el context que s'han de considerar com un 

tot (Rovegno, 2006). Sobre aquests quatre pilars pivota tot el procés d'ensenyament 

aprenentatge en el qual es veuen immersos estudiants i docents. 

 

Un model estudiants i docents actuen com a co-aprenents (Casey, 2012). És de sobres 

conegut que en qualsevol activitat que es desenvolupi sota aquest plantejament els 

estudiants aprenen els uns dels altres (és la base fonamental del treball cooperatiu). La 

novetat rau en reconèixer que també aprèn el docent de tot el realitzat pels alumnes per 

aplicar el positiu o modificar el negatiu de manera immediata (i.e, en aquesta mateixa 

activitat o en aquesta mateixa sessió), a curt termini (i.e, en futures sessions d'aquest 

mateix grup d'estudiants o d'un altre grup d'estudiants), a mig termini (i.e, en altres 

unitats didàctiques) a llarg termini (i.e, en la tasca docent). En un context 

d'ensenyament-aprenentatge cooperatiu, el docent cedeix part del seu protagonisme, de 

la seva responsabilitat, als estudiants per enfortir l', tenint el desenvolupament de dos 
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objectius fonamentals en ment: aprendre a aprendre i aprenentatge al llarg de la vida 

(Fernández -riu, 2014). 

Basant-se tot el descrit considerem que l'aprenentatge cooperatiu es defineix com: 

«Un model pedagògic en què els estudiants aprenen amb, de i per altres estudiants a 

través d'un plantejament d'ensenyament aprenentatge que facilita i potencia aquesta 

interacció i interdependència positives i en el qual docent i estudiants actuen com a co-

aprenents» (Fernández- riu, 2014, pàg. 6). 

 

Dos conceptes: la interacció promotora entre discents i entre discents i docent. Els cinc 

elements fonamentals (Johnson i Johnson, 1994): (1) Interacció cara a cara, (2) 

Interdependència positiva, (3) Responsabilitat individual, (4) Processament grupal, (5) 

Habilitats socials. 

En una recent exploració d'estudis científics, Casey i Goodyear (2015) assenyalen que 

l'aprenentatge cooperatiu és un plantejament didàctic que permet desenvolupar els 

quatre tipus de resultats d'aprenentatge relacionats amb l'educació física: físic, cognitiu, 

social i afectiu.  

Finalment, Goodyear, Casey i Kirk (2014) suggereixen que l'aprenentatge cooperatiu va 

aconseguir millorar la motivació i el compromís dels estudiants, mentre que Wang 

(2012) sí que va trobar evidències empíriques d'un augment en la motivació 

d'assoliment dels estudiants exposats a aquest plantejament metodològic.  

L'aprenentatge cooperatiu ha estat usat amb èxit per al desenvolupament de gran 

quantitat de continguts en educació física: habilitats bàsiques (Dyson, 2001; Fernandez-

Rio, 2000a, 2010; Grineski, 1996), habilitats gimnàstiques (Bayraktar, 2011; 

Fernandez-Rio i Mendez-Giménez, 2013; Grineski, 1996), condició física i salut 

(Fernández- Rio, 1999; Grineski, 1996; Hannon & Ratliffe, 2004), activitats expressives 

(Camps et al., 2011; López i Fernández-Rio, 2005; Pérez, 2014), activitats rítmiques 

(Crespo, 2014; Grineski, 1996; Ramos i Hernan-gómez, 2014) i activitats en el medi 

natural (Cueto, 2014; Fernandez-Rio, 2000b; Martín i Ortiz, 2014). Tanmateix, la seva 

aplicació per a determinats continguts com els esports ha estat més complicada i no tan 

fluïda (Barrett, 2005; Cervantes, Cohen, Hersman & Barrett, 2007; Fernández-Rio, 

2002; Gröben, 2005). Aquesta ha estat una de les raons de la barreja o hibridació de 

l'aprenentatge cooperatiu amb altres models pedagògics en la pràctica educativa. 
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Hibridació de Models Pedagògics 

La connexió bàsica entre models s'estableix a través de la teoria de l'Aprenentatge Situat 

(Situated learning; Lave i Wenger, 1991), la qual planteja que aprendre no és només la 

recepció d'una sèrie de continguts o dades, sinó que implica connectar persones, 

continguts, coneixements i el món que els envolta. Considera que dins d'un 

plantejament constructivista, l'estudiant ha de ser un aprenent actiu, social i creatiu 

(Perkins, 1999). 

 

Aprenentatge Cooperatiu + Educació Esportiva 

Per això, els pares del model d'Educació Esportiva consideren que l'Aprenentatge 

Cooperatiu està íntimament unit a ell (Siedentop et al., 2004). Els elements fonamentals 

del model d'Educació Esportiva podrien resumir-se en: (1) Afiliació, (2) Festivitat, (3) 

Competició formal,  (4) Temporada,  (5) Esdeveniment final,  (6) Registre, (7) Rols. 

Es poden veure els punts en comú entre els dos models pedagògics: (1) Grups / equips: 

el treball de tots dos plantejaments es basa en grups petits d'estudiants que s'ajuden per 

assolir uns aprenentatge; no en molts jocs cooperatius, però sí en les estructures 

d'Aprenentatge Cooperatiu com Equips d'Aprenentatge (Learning Teams; Slavin, 1995), 

Aprenent Junts (Learning Together; Johnson i Johnson, 1994), Trencaclosques (Jigsaw; 

Aronson, 1978), Pensa -Comparte-Actua (think Comparteix-Perform; Kagan, 1992), 

Resultat Col·lectiu (Collective Score; Orlick, 1982), Parelles-Comproven-Executen 

(Pairs-Check-Perform; Kagan, 1992), Co-op Co-op (Kagan, 1992) o grups 

d'Aprenentatge (Fernandez-Rio, 2006) els estudiants treballen sempre en grups / equips, 

(2) afiliació: aquest treball en grups / equips, mantingut durant un temps, busca 

desenvolupar un sentiment d'afiliació entre els membres dels mateixos mitjançant una 

interacció directa cara a cara i el desenvolupament d'habilitats socials i (3) rols: en 

moltes de les estructures d'Aprenentatge Cooperatiu assenyalades es planteja l'exercici 

de diversos rols per part de cada integrant del grup / equip, que també són rotatius 

perquè el lideratge sigui canviant. 

 
Aprenentatge Cooperatiu + Model Comprensiu d'iniciació esportiva (TGfU) 

El llibre de Thorpe i Bunker i Almond (1986), pares del Model Comprensiu, i de molts 

altres autors posteriors que l'han desenvolupat, considerem que els seus elements 

fonamentals serien: (1) Representació del joc, (2) Exageració del joc, (3) Transferència 

entre esports, (4) Complexitat tàctica creixent, (5) Avaluació autèntica. 
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 Prenent com a referència les idees d'autors com Casey i Dyson (2009), Dyson (2005), 

Dyson, Griffin i Hastie (2004) o Renti i Wenger (1991), tenen molts punts en comú: 

(1) centren el procés d'ensenyament-aprenentatge en l'estudiant; (2) l'aprenentatge té 

lloc en un context participatiu; (3) els estudiants treballen en grups petits o equips, (4) el 

docent responsabilitat als estudiants; (5) les activitats d'aprenentatge són autèntiques, (6) 

tenen el potencial d'aconseguir el desenvolupament a nivell social, físic i cognitiu; (7) 

fomenten un aprenentatge actiu. 

Hem plantejat l'existència de tres elements Fernández- Rio, 2009): (1) l'aprenentatge a 

través de claus dels components crítics de l'execució perquè siguin recordats millor pels 

estudiants; (2) el desenvolupament de pensament crític, pensament reflexiu que s'usa 

per prendre decisions; (3) l'existència de processos de preguntes-respostes per 

reflexionar i captar els elements essencials de l'activitat. 

 

Aprenentatge Cooperatiu + Model de Responsabilitat Personal i Social 

Desafortunadament, en tot treball en grup es poden observar a individus aportant menys 

del que haurien d'aportar al treball col·lectiu. És la responsabilitat individual en el 

treball col·lectiu. Per tant, per evitar que hi hagi espectadors competents (Competent 

bystanders; Tousignant, 1982) o aprofitats (Free-riders; Slavin, 1995) i que el treball 

desenvolupat sigui veritablement cooperatiu. La idea central d'aquest model és 

promoure l'ús de l'activitat física i de l'esport per a ensenyar habilitats i valors per a la 

vida, millorant el nivell de responsabilitat personal i social de les persones. Un esquema 

de 5 nivells:(1) Respecte, (2) Participació i esforç, (3) Autonomia, (4) Ajuda als altres, 

(5) Transferència. 

«La metodologia cooperativa possibilita el treball d'aspectes de la formació de les 

persones com l'afectivitat o les emocions, valors tan importants com l'empatia o l'ajut, 

elements de la convivència diària tan significatius com el diàleg o el respecte a la 

diferència; però no tractats puntualment o obviats per falta de temps, interès o de 

coneixement per fer-ho, sinó des d'una perspectiva de desenvolupament i enfortiment 

diari que possibiliti que els alumnes se'ls creen de veritat i els posin en pràctica en les 

seves relacions quotidianes »(Fernández- riu, 2005, pàg. 6) 

 
Aprenentatge Cooperatiu + Model d'Educació-Aventura 

Una forma d'educació experimental que utilitza l'aventura i tot el que l'envolta (diversió, 

risc, por, esforç, compromís...) per aconseguir objectius educatius i de desenvolupament 



13 | P à g i n a  
 

personal (Zmudy, Curtner-Smith i Steffen, 2009 ). En l'educació física a través de 

diferents activitats com acampades (Martín i Ortiz, 2014), recorreguts d'aventura 

(Clocksin, 2006; Fernandez-Rio, 2002; Parra, Rovira , Ortiz i Pérez, 2000), bicicleta de 

muntanya (Fernández-Rio, 1998; Granero, Baena i Martínez, 2010), orientació (Slentz i 

Chase, 2003; Valero, Granero, Gómez, Padilla i Gutiérrez, 2010), s'enfila i escalada 

(Fernández-Rio, 2000b; Hyder, 1999; Parralejo, 2012) o fins i tot parkour (Fernández- 

Rio i Suárez, 2014c; Sánchez i Inglada, 2014). Diferents investigacions han mostrat que 

el model d'Educació Aventura desenvolupa en els estudiants la seva capacitat de 

lideratge, la seva inventiva, la seva iniciativa, el seu caràcter, la seva confiança .... a 

través de l'habilitat de cooperar amb altres (Newton, Sandberg i Watson, 2001), perquè 

el desafiament i el risc que les activitats d'aventura proporcionen empeny els estudiants 

a cooperar. Així, autors com Henton (1996) creuen fermament que les activitats 

d'aventura són, per la seva naturalesa, cooperatives. Metzler (2005) considera que el 

model d'Educació Aventura proporciona un impuls de cooperació entres els estudiants, 

però això només és possible si l'Aprenentatge Cooperatiu, i tots els seus elements, són 

integrats, hibridant dos models 

 
I per acabar la darrera reflexió final de l'Aprenentatge cooperatiu és un model pedagògic 

amb enormes possibilitats en l'àmbit de l'educació física per al tractament de qualsevol 

contingut, tant quan es fa servir de manera independent, com quan s'hibrida amb altres 

models pedagògics, però cal controlar que els seus elements fonamentals estiguin 

integrats en el plantejament que el docent proposi als seus estudiants. La hibridació de 

models pedagògics permet als docents adaptar les seves classes a les característiques 

canviants del context escolar, acostant l'assignatura d'educació física a les veritables 

necessitats i interessos dels estudiants del segle XXI. És l'hora de passar dels jocs 

cooperatius puntuals a l'Aprenentatge Cooperatiu com a model pedagògic de referència 

a l'aula. 
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3. OBJECTIUS  

 

Formulació correcta dels objectius 

Els objectius que en principi he plantejat per poder fer el treball cooperatiu de primeres 

serien aquests, encara que durant el treball sempre hi ha la possibilitat que alguns variïn 

e alguns aspectes o que hagi alguns que suprimissin, però aquests son els de inici: 

Objectiu general: 

 Diferenciar entre treball cooperatiu i treball tradicional 

 Fomentar el treball en equip. 

Objectius específics 

 Establir relacions entre els alumnes. 

 Incrementar el rendiment de tots els alumnes. 

 Augmentar la cohesió del grup. 

 Respectar els diferents punts de vista. 

 

4. METODOLOGIA  

Per altre banda el tema de la metodologia que he fet servir és treball cooperatiu 

(Metzler, 2005). L’aprenentatge cooperatiu comporta una implicació directa i, alhora, 

una sèrie d’avantatges tant per a l’alumnat com per al professorat. Quant al primer, 

l’aprenentatge cooperatiu se sosté en dos pressupòsits fonamentals. Per un costat, 

l’aprenentatge requereix la participació directe i activa dels estudiants. Només aprenem 

de veritat allò que volem aprendre, i sempre que participem activament del procés 

d’aprenentatge. I per un altre, la cooperació i l’ajuda mútua possibiliten l’assoliment de 

cotes més altes en l’aprenentatge, ens permet aprendre més coses i aprendre-les millor. 

Quant al segon, per treure el màxim profit de l’acció docent hem de passar d’una 

estructura d’aprenentatge individualista o competitiu a una estructura d’aprenentatge 

cooperatiu.  L’aprenentatge cooperatiu no solament té una repercussió directa en els 

continguts i els aprenentatges de les diferents àrees del currículum, també té una 

incidència en quant les relacions interpersonals, l’esforç per millorar l’adaptació 

psicològica i les  competències socials.  
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Mostra  

L’estudi realitzat en el treball cooperatiu son dos cursos de Educació Primària a l’àrea 

d’educació física de un centre escolar de poble, concretament Campanet al CEIP 

Llorenç Riber. 

El propòsit de aquest treball es veure els beneficis que poden aportar el treball 

cooperatiu a dos grups classe de un poble amb diferencies de sessions. He de dir que 

amb una mostra de cinc sessions que es la que hem realitzat a l’estudi és un poc just per 

veure una millora o un beneficis però, com a estudi ens serveix veient les millores a 

cada sessió. 

Abans de començar les sessions els dos cursos el que vaig realitzar es una fitxa (veure 

annex) de unes sis preguntes en respostes múltiples, que va ser creació pròpia per veure 

el que sabien, bàsicament els aspectes basics de que es el treball cooperatiu. 

He de dir que el treball ho he realitzat en el final del primer cicle d’educació primària i 

al principi del segon cicle. Concretament el primer cicle el curs de tercer, ja que, es el 

final del cicle i han de tenir una sèrie de objectius assolits  i el segon cicle el quart curs 

que surten amb el primer cicle superat i comencen els nous objectius del segon cicle de 

primària. 

El tercer curs es un grup de 26 alumnes, tenen 7 i 8 anys, un curs molt bo per el que la 

seva edat diu, la veritat que m’ha sorprès molt ja que tenen molt bona disposició i 

escolten molt be a l’hora de les explicacions i a la hora de fer les activitats surten molt 

be les sessions. És un curs allà on me dut una gran sorpresa de les coses que es poden 

fer amb ells. La veritat que a vegades quant estic a la sessió puc dur a terme activitats 

que duen a terme els cursos molt mes superiors com un quart i cinquè, aquesta era la 

meva impressió del any anterior i amb les sessions dutes a terme penso pensant molt 

millor del grup, molt treballador i molt engrescat a les sessions. Tenen una gran 

motivació per a qualsevol activitat que surti de la rutina, cosa que, al principi de les 

sessions havia de reconduir sempre la motivació i les ganes, per utilitzar-les amb les 

activitats realitzades.  

L’any anterior que havia realitzat les practiques d’educació física al mateix centre 

aquest curs tot i estar a un curs menys, ja eren un molt bon grup allà on podies realitzar 

qualsevol cosa que et proposaves a les sessions, per aquest motiu tenia una molt bona 

referencia del aquest grup. A mes també es un grup allà on tots sempre es dones una ma 

i ajuden a l’altre encara que també tenen un bon defecte que es ser massa competitius, 
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cosa que a vegades arribava a un conflicte. Amb el grup de tercer el que he realitzat son 

les cinc sessions amb treball cooperatiu, ja que ha estat amb el que he pogut fer la 

mostra del meu treball. 

 

El segon supòsit es el quart curs de primària, tenen 8 i 9 anys, en aquest curs el que feia 

es seguir amb la seva rutina de classes amb el seu mestre amb la seva metodologia, un 

poc mes tradicional i sense quasi treball cooperatiu, en aquest cas el quart curs no he 

realitzat cap sessió, domes he realitzar la fitxa del principi i la fitxa del final per veure si 

els resultats son els mateixos o diferents del inici al final. Tot i que no he realitzar les 

sessions aquesta es la informació del grup són 26 alumnes, és un bon curs però tenen un 

problema no escolten gens i les sessions per explicar les coses es perden molt de temps, 

la veritat. Aquest curs és molt igual al de primer tot i no ser tant les sessions son 

esgotadores, ja que, tenen el mateix comportament que els de primer de primària i la 

veritat que són un curs allà on et poses a prova a qualsevol mestre.  

 

Instruments 

En aquest apartat de instruments que he usat o necessitat per realitzar el meu treball 

comparatiu de treball mes tradicional amb treball cooperatiu ha estat majoritàriament 

amb la fitxa de valoració que vaig realitzar en creació pròpia amb la informació que 

tenia de la definició de treball cooperatiu i la definició de treball tradicional. 

El qüestionari que he realitzar(veure annex) son un total de sis preguntes amb tres 

respostes possibles. Aquestes son les preguntes i respostes: 

1. Que es treball amb grup per a tu? a) És que tots els alumnes del grup segueixen un 

objectiu comú.  b)Que cada alumne del grup fa les coses a la seva forma.  c)Cap de les 

dues respostes es correcta.  

Amb la primera pregunta el que volia saber es que saben el alumnes que sigui aproximat 

a la definició de treball cooperatiu per a ells, per aquest motiu era la pregunta. 

2. Treball cooperatiu es igual a treball en grup?  a)No  b)Si  c)A vegades  

Amb aquesta segona pregunta volia veure si amb el canvi de nom, els alumnes 

segueixen amb el concepte clar, per tal de no haver escoltat mai amb el nom de treball 

cooperatiu però si amb treball amb grup. 

3. T’agrada mes fer treball individual o treball amb grup?  a)A vegades  b)Sempre  

c)Mai 
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Amb la tercera volia saber el que els alumnes els agrada més, o senten molta mes 

atracció de la realització del treball individual que és el que més realitzen el seu dia a 

dia o volen conèixer altre tipus de treball que els agradi més. 

4. Creus que es mes difícil el treball en grup o l’individual?  a)Igual  b)Mes difícil amb 

grup  c)Mes difícil individual  

Amb la quarta pregunta aquí el que ja saben mes sobre el treball cooperatiu, ja que hi ha 

la dificultat afegida de compartir equip o treballar amb diferents idees i moltes 

motivacions diferents conduïdes amb un sentit. 

5. T’agradaria a les classes d’educació física fer treball en grup?  a)A vegades  b)No  

c)Si  

Aquesta es molt directa i concreta amb l’àrea d’educació física si realment ells volen 

canviar del que tenen per el fet de que ja hi ha un treball cooperatiu apart del que ells 

duen realitzant tots els anys anteriors. 

6. Al teu temps lliure practiques algun esport amb grup o individual?  a)Si  b)No  c)No 

pràctic cap esport 

Aquesta darrera pregunta era de complementació per a veure si els que ja les funciona el 

treball amb grup, a les mateixes sessions ho he detectat per el fet que ja saben treballar 

amb grup i han demostrat que saben treballar amb equip i de forma individual, per 

l’avantatge de fer un esport col·lectiu al seu temps lliure. 

Aquest ha estat el meu instrument de valoració en tot moment, l’altre ha estat la 

realització de les sessions i el veure com el grup anava millorant dia a dia, veient que els 

alumnes al principi els costava realitzar un joc com els de les cinc passades i que a la 

darrera sessió pogueren realitzar un joc de “mato”, amb ajuda de tot l’equip. Amb 

aquest cas la observació ha estat la meva màxima ajuda i treure les conclusions finals 

amb els alumnes als finals de la sessions, perquè així ells siguin conscients de les coses 

que poden millorar i les que han realitzat correcte. 

 

Uns dels instruments que he tingut en compte per valorar les cinc sessions és la rubrica, 

el que he fet es agafar les paraules clau que son els ítems que utilitzat a la rubrica aquest 

és l’article, El Aprendizaje cooperativo: Modelo pedagógico para educación física, 

publicat en 2016 realitzat sobre el treball cooperatiu segons la opinió de Javier 

Fernández-Rio, Antonio Méndez-Giménez (2016). El punt en que destacat son els de la 

participació dels alumnes a les sessions realitzades i l’altre és la motivació dels alumnes. 
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Els altres dos ítems son mes de avaluació dels alumnes per tenir un feedback per part 

meva. 

ITEMS VALORACIÓ 

PARTICIPACIÓ  

A  

LES  

SESSIONS 

 

MAXIMA PUNTUACIÓ 2 

 

INTERMITJA PUNTUACIÓ 1 

 

POCA PUNTUACIÓ 0 

COMPLIMENT  

DE  

L’OBJECTIU 

(Treball cooperatiu) 

MAXIMA PUNTUACIÓ 2 

 

INTERMITJA PUNTUACIÓ 1 

 

POCA PUNTUACIÓ 0 

 

MOTIVACIÓ  

DELS 

ALUMNES 

MAXIMA PUNTUACIÓ 2 

 

INTERMITJA PUNTUACIÓ 1 

 

POCA PUNTUACIÓ 0 

 

NORMALMENT  

NO TE  

DIFICULTATS  

AMB LES  

SESSIONS 

MAXIMA PUNTUACIÓ 2 

 

INTERMITJA PUNTUACIÓ 1 

 

POCA PUNTUACIÓ 0 

 

Aquesta rubrica el que feia era agafar un ítems de referència per tal de si els alumnes 

complien l’objectiu final de treball en grup. El primer ítem es si els alumnes tots tenen 

una participació activa del treball cooperatiu, ja que es molt fàcil amb el treball 

cooperatiu que la majoria duguin el grup i alguns es deixin dur. El segon ítem és el mes 

complicat assoliment del treball cooperatiu, ja que a les sessions era l’objectiu a 

complir. El tercer ítem és el fet de treballar diferent el que fan normalment la motivació 

hi era, i a vegades era massa gran i havia de baixar la eufòria per tanta motivació. I el 

darrer ítem es si l’alumne per treballar amb grup si tenen algun conflicte als diferents 

grups que treballen o si no hi ha hagut problemes, ja que, a cada sessió treballen en 

diferents grups i diferents persones. 

 

Amb tota aquesta sèrie de instruments i amb moltíssim observació a les sessions i amb 

les reflexions finals per part meva i per part dels alumnes és amb el que he basat el 

treball cooperatiu al tercer curs de primària. 
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Gràfiques de l’avaluació dels ítems a traves de les observacions dels les cinc sessions al 

curs de tercer de primària, que son un total de uns 26 alumnes. 

 

La primera gràfica que trobem de la participació dels alumnes, a traves de la observació 

feta per la meva part mes de la meitat dels alumnes tenen la màxima puntuació de 

participació que son dos punts concretament el 52% dels alumnes. La segona part que es 

quasi la resta de la classe te un 40% de puntuació mitjana que es un punt. La resta que 

falta es un 8% dels alumnes, que aquests son els alumnes que quasi no mostraven ganes 

de participar per cap de les sessions realitzades, que per la meva part ho he intentat de 

totes les formes a tenir-los participatius però no havia forma. Per tant a mode de 

conclusió de la participació com era de esperar la gran majoria te una gran participació 

amb el treball cooperatiu. 

 

 

La gràfica següent ens mostra el compliment de l’objectiu, aquesta he de dir que era el 

que veia més la evolució dels alumnes a traves de la observació, ja que, es molt fàcil 

52% 40% 

8% 

Participació a les sessions 

Màxima Puntuació 2 

Intermitja Puntuació 1 

Poca Puntuació 0 

60% 

35% 

5% 

Compliment de l'objectiu (treball 
cooperatiu) 

Màxima Puntuació 2 

Intermitja Puntuació 1 

Poca Puntuació 0 
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veure amb els jocs de les sessions si els alumnes estan encara a la fase egoista e 

individual o si ja anaven amb el treball cooperatiu. La màxima puntuació es de dos 

punts veiem que te un 60% dels alumnes i la de mitjana puntuació es de un 35% per tal 

que veiem que per no dir tots els alumnes varen assolir l’objectiu del treball cooperatiu, 

nomes un 5% dels alumnes no arribaren a l’objectiu es un alumne o dos es el que 

abasteix el 5% per això podem dir que tots han complit l’objectiu final. 

 

 

La tercera gràfica es la mes senzilla de observar, ja que es la motivació dels alumnes i 

aquesta he de dir que a totes les sessions era tant que havia de frenar la eufòria i tot que 

tenien els alumnes. A la gràfica amb màxima puntuació veiem un 87% que es quasi tot 

el curs sencer que tenen els dos punts i un 10% que tenen el punt, la resta es el 3% que 

es pot dir que es un alumne i a dies contats que no tenia la motivació suficient, perquè la 

majoria estan al punt o amb els dos punts. Per aquest punt he de dir que amb els 

alumnes ho han posat molt fàcil, ja que, ells amb jocs cooperatius ja havia fet alguna 

cosa a les meves pràctiques i els alumnes ho havien acollit amb molta motivació i 

ganes, de fer sempre quant acabaven deien que feien poc temps i fèiem el màxim 

possible per poder gaudir de les sessions. 

 

87% 

10% 

3% 

Motivació dels alumnes 

Màxima Puntuació 2 

Intermitja Puntuació 1 

Poca Puntuació 0 
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L’últim punt de les observacions es els alumnes que no tenien alguna dificultat algunes 

de les sessions. Aquest punt també he de dir que era molt fàcil observar però veiem una 

majoria de la màxima puntuació, i molt propera de la mitjana puntuació, 47% i 38% 

respectivament, i de la poca participació domes un 15% que es un total de uns 4 

alumnes concretament. He de dir que les dificultats podien sorgir amb que alguns 

alumnes les costava entendre el jocs, i en altres vegades era per qüestió de que no 

s’adaptaven amb tot el temps del joc al objectiu que es treball cooperatiu. 

 

Procediments  

El principi de tot el treball va ser la idea de fer un estudi del treball cooperatiu. El 

perquè hem va sorgir la idea es de les meves practiques l’any anterior de la menció 

d’educació física, que hem vaig proposar fer un treball cooperatiu de tots els cursos de 

primer de primària fins a sisè de primària i vaig notar una gran millora amb aquest tipus 

de treball, aquest és el motiu principal per el que vaig decidir fer l’estudi. 

 

La segona part va ser definir com realitzaria aquest estudi, en principi volia realitzar-ho 

amb grups de segon cicle de primària, però vaig pensar que entre mig dels dos cicles 

podia haver-hi molt més diferencies i que el treball podria ser molt mes enriquidor. Per 

aquest motiu en vaig decidir per realitzar el treball cooperatiu a tercer i quart curs, que 

es final del primer cicle i principi del segon cicle. 

 

La primera cosa que vaig haver de dur a terme es realitzar una graella o fitxa de punt de 

partida de cada un dels cursos i com realitzaria les sessions, amb ajuda del tutor el que 

va proposar es a un curs realitzaria les sessions amb el mestre que tenen sempre i l’altre 

47% 

38% 

15% 

Normalment no te dificultats amb les 
sessions 

Màxima Puntuació 2 

Intermitja Puntuació 1 

Poca Puntuació 0 
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grup realitzarien unes cinc sessions de treball cooperatiu per veure si la graella o fitxa el 

principi i el final tenien diferencies amb els dos cursos. La part complicada va ser la 

creació de la fitxa, ja que volia que no estes creada sinó crear-la jo mateix. El que vaig 

dur a terme es amb la definició de treball tradicional i amb la definició de treball 

cooperatiu el que vaig pensar es que hem serviria per treure informació als alumnes i 

aquesta va ser la idea i així com va acabar sent la fitxa (veure a annex). 

 

La segona passa va ser la creació de les sessions, ja que havien de ser treball cooperatiu 

en tot moment, sense tenir activitats individualitzades en cap de les cinc sessions. Amb 

aquest tema tenia una molt bona avantatge per la realització de les practiques anteriors, 

que hem van servir de punt de partida per a la creació de les cinc sessions, després amb 

el vist i plau del tutor vaig seguir endavant. 

 

La següent passa va ser anar a l’escola els dies que el tercer curs tenia educació física a 

realitzar les sessions creades, que eren els dilluns de les 12 hores a les 12:45 hores, i els 

dimecres de les 12 hores a les 12:45 hores. Aquest horari era un inconvenient ja que els 

alumnes sempre venien a classe després del pati i feia que anaven molt emocionats i 

això duia molt de problemes per començar i calmar el grup per realitzar una sessió de 

treball cooperatiu. Després de cada sessió el que feia era treure unes conclusions a 

traves de la meva observació i després intentar escriure tot el que havia passat i com 

havia funcionat les sessions. També feia una reflexió amb els alumnes per tal de que ells 

tinguin un feedback de la seva feina amb el treball cooperatiu. Mentre realitzava les 

sessions vaig fer una anàlisi de els resultats abans de començar que era amb la fitxa que 

els alumnes havien realitzat. 

 

Durant el mes de Abril i el mes de Maig, he anat realitzant les sessions els dilluns i 

dimecres. Aquestes sessions eren totes en treball cooperatiu i amb molta informació 

amb molt poc temps de que és el treball amb grup, etc. La resposta dels alumnes ha estat 

sense cap dubte immillorable amb moltes ganes i molta il·lusió per aprendre. 

 

En acabar les sessions havia de tornar a l’escola analitzar amb la fitxa els resultats del 

treball obtingut. El que vaig fer es anar al tercer curs de primària i desprès al quart curs 

de per poder analitzar i comparar els resultats de abans i desprès a veure si havia canvis 
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amb les respostes i si la majoria de alumnes han après alguna cosa o han quedat com 

estaven o pitjor. 

 

Per concloure he fet una comparativa dels resultats de abans i desprès de el tercer curs 

de primària i del quart curs de primària, la veritat que a la majoria de preguntes amb el 

curs de tercer de primària per resumir un poc per damunt la primera pregunta tenen molt 

clar el concepte de treball amb grup, la segona pregunta ha hagut un gran canvi i ha 

creat un poc de confusió, la tercera ha seguit quasi igual que abans, la quarta ha hagut 

un canvi totalment diferent, la quinta els alumnes volen de forma equilibrada fer les 

sessions a educació física amb treball en grup i la darrera ha quedat més o menys igual. 

Per el que fa els resultats del quart curs de primària la primera pregunta tenen clar el 

concepte de treball cooperatiu, la segona amb comparativa segueix més o menys igual, 

la tercer resposta ha quedat més equilibrada que abans, a la quarta hi ha hagut un canvi 

de opinió totalment diferent, a la quinta els alumnes volen de forma equilibrada fer les 

sessions a educació física amb treball en grup i a la darrera ha quedat exactament igual 

ja que estem al mateix curs escolar i els alumnes segueixen practicant el mateix esport 

que feien abans. 

 

Per acabar el que he de realitzar és les conclusions finals de la part teòrica i del treball 

de camp que he realitzat durant aquests mesos amb el treball cooperatiu. 

 

5. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DELS 

CONTINGUTS  

RESULTATS: 

ABANS DE COMENÇAR 

Resultats abans de les sessions, l’enquesta de informació treball cooperatiu per el 

tercer curs de primària (26 alumnes) 

 

1. Que es treball amb grup per a tu?  

a) És que tots els alumnes del grup segueixen un objectiu comú. (20 alumnes) 

b)Que cada alumne del grup fa les coses a la seva forma. (4 alumnes) 

c)Cap de les dues respostes es correcta. (2 alumnes) 
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Amb el gràfic queda molt clar la majoria dels alumnes tenen molt clar el que es treball 

en grup, domes hi ha un total de sis alumnes que no ho tenen del tot clar, però en aquest 

cas el tant per cent mes alt esta amb la resposta correcta. 

 

2. Treball cooperatiu es igual a treball en grup?  

a)No (4 alumnes) 

b)Si (22 alumnes) 

c)A vegades (0 alumnes) 

 

Amb el gràfic esta molt mes visual i queda claríssim per els alumnes de tercer de 

primària que el treball cooperatiu es el mateix que el treball en grup. 

 

3. T’agrada mes fer treball individual o treball amb grup?  

a)A vegades (18 alumnes) 

b)Sempre ( 8 alumnes) 

c)Mai ( 0 alumnes) 

77% 

16,00% 
7,00% 

Que es treball amb grup per a tu?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 

15,00% 

85% 

0% 

Treball cooperatiu es igual a treball en grup?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 
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A la tercera pregunta les respostes son molt mes repartides amb comparació a les 

demes, ja que els alumnes la minoria diuen que sempre voldrien fer treball en grup i la 

majoria diuen que a vegades treball individual i a vegades treball en grup, un poc de tot. 

La meva interpretació pot ser que no tenen del tot clar les diferencies i per aquest motiu 

han posat a vegades. 

 

4. Creus que es mes difícil el treball en grup o l’individual?  

a)Igual ( 7 alumnes) 

b)Mes difícil amb grup (0 alumnes) 

c)Mes difícil individual (19 alumnes) 

 

Aquest gràfic hem te molt descol·locat ja que no se si es per falta de saber el que 

comporta el treball amb grup. Les dades diuen que els alumnes diuen que es mes difícil 

el treball individual i cap alumne diu  que sigui mes difícil amb grup. En canvi una 

minoria diu que es igual. En relació a la primera pregunta la majoria definien molt be el 

que es treball en grup per això no hem queda molt clar amb aquestes respostes dels 

alumnes. 

 

 

69,00% 

31,00% 

0% 

T’agrada mes fer treball individual o treball amb 
grup?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 

27% 

0% 

73% 

Creus que es mes difícil el treball en grup o 
l’individual?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 
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5. T’agradaria a les classes d’educació física fer treball en grup?  

a)A vegades (9 alumnes) 

b)No ( 1 alumne) 

c)Si (16 alumnes) 

 

El següent gràfic queda claríssim que els alumnes volen fer treball en grup a classe 

veient que la majoria la resposta es si i afegint els alumnes que a vegades també es quasi 

tota la classe, domes un alumne ha respost al reves dels demes. 

 

6. Al teu temps lliure practiques algun esport amb grup o individual?  

a)Si (23 alumnes) 

b)No (3 alumnes) 

c)No pràctic cap esport(0 alumnes) 

 
La següent demostra que els alumnes son bastants actius a l’hora de practicar esports, i 

que la majoria de vots son que si practiquen tant un esport individual o amb grup. 

Domes tres alumnes no practiquen cap esport es a dir que es un curs on tots son bastant 

actius amb els esports tant siguin individuals com col·lectius. 

 

35% 

3,00% 

62,00% 

T’agradaria a les classes d’educació física fer treball 
en grup?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 

88,00% 

12,00% 0% 

Al teu temps lliure practiques algun esport amb grup 
o individual?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 
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Resultats abans de les sessions, l’enquesta de informació treball cooperatiu per el 

quart curs de primària (26 alumnes) 

1. Que es treball amb grup per a tu?  

a) És que tots els alumnes del grup segueixen un objectiu comú. (18 alumnes) 

b)Que cada alumne del grup fa les coses a la seva forma. (3 alumnes) 

c)Cap de les dues respostes es correcta. (5 alumnes) 

 

Els alumnes de quart curs la majoria tenen molt clar que es el treball en grup, domes 

unes 8 persones han respost la resposta incorrecta de un total de 26 alumnes. 

 

2. Treball cooperatiu es igual a treball en grup?  

a)No (0 alumnes) 

b)Si (25 alumnes) 

c)A vegades (1 alumne) 

 

69,00% 

11,00% 

20,00% 

Que es treball amb grup per a tu?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 

0% 

96,00% 

4,00% 

Treball cooperatiu es igual a treball en grup?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 
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Per el que fa al següent gràfic veiem clarament que queda molt clar que els alumnes 

saben el que es treball en grup i treball cooperatiu i ho tenen claríssim ja que tots menys 

un individu es el que no ha respost la correcta. 

 

3. T’agrada mes fer treball individual o treball amb grup?  

a)A vegades (7 alumnes) 

b)Sempre (18 alumnes) 

c)Mai (1 alumne) 

 

En aquest curs ha sortit bastant diferent que el tercer curs, ja que la majoria es sempre 

prefereixen fer treball individual o treball en grup, i domes unes 7 persones prefereixen 

a vegades fer aquest tipus de treball i domes un individu no li agrada fer-ho mai. 

 

4. Creus que es mes difícil el treball en grup o l’individual?  

a)Igual (7 alumnes) 

b)Mes difícil amb grup (2 alumnes)  

c)Mes difícil individual (17 alumnes) 

 

27% 

69% 

4% 

T’agrada mes fer treball individual o treball amb grup?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 

27% 

8,00% 
65,00% 

Creus que es mes difícil el treball en grup o l’individual?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 
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Amb aquesta pregunta ha passat molt igual que l’anterior curs, no tenen molt clar la 

dificultat de treballar amb altre gent o de treballar sol que es mes senzill per això la 

majoria de votacions diuen que es mes difícil treball individual, domes dos individus 

diuen que es mes difícil amb grup i un total de 7 alumnes diuen que es igual. 

 

5. T’agradaria a les classes d’educació física fer treball en grup?  

a)A vegades (3 alumnes) 

b)No (1 alumne) 

c)Si ( 22 alumnes) 

 

Aquest gràfic queda claríssim que quasi tota la classe li agradaria fer treball en grup a 

educació física sumant amb els alumnes que diuen a vegades domes queda un alumne 

que diu que no li agradaria. 

 

6. Al teu temps lliure practiques algun esport amb grup o individual?  

a)Si (22 alumnes) 

b)No (2 alumnes) 

c)No pràctic cap esport (2 alumnes) 

 

11,00% 
4,00% 

85% 

T’agradaria a les classes d’educació física fer treball en 
grup?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 

84% 

8% 
8% 

Al teu temps lliure practiques algun esport amb grup o 
individual?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 
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Quasi el mateix que el tercer curs veiem que a l’escola els alumnes son molt actius ja 

que per falta de 4 alumnes tots practiquen algun esport tant individual com amb grup. 

Domes quatre alumnes han dit que no practiquen cap esport. 

 

DURANT LES SESSIONS 

Primera sessió: Reflexió de la sessió: A començament de la sessió estaven molt 

emocionats per el fet de tenir un mestre nou a educació física, ja que, havia fet les 

practiques de menció al mateixa escola i més o menys saben com feia les sessions i 

suposo que tornar allà feia que els alumnes tinguessin les expectatives bastant elevades i 

per aquest motiu i per la eufòria el principi ha jugat en contra meu. Per aquest motiu he 

hagut de rebaixar la eufòria i desprès ja poder començar la sessió. Com hem podia 

esperar ja que jo he fet les practiques allà i la majoria de treball que es fa a les sessions 

d’educació física es treball individual i les classes amb molt poc temps d’activitat per 

part dels alumnes. Sabent tota aquesta informació i amb la sort que abans havia realitzat 

les practiques allà ha fet que el començament hagi estat difícil ja que havia de tornar a 

motivar els alumnes com amb les practiques. Però una vegada ja havia començat la 

sessió desprès ja els alumnes han estat els que jo tenia l’any anterior amb un curs 

inferior però ara mes canviats i mes facilitat assimilar el treball amb equip. El que he 

observat es les diferencies dels alumnes que jo ja se que practiquen treball cooperatiu a 

fora de l’escola feia que els demes al final es motivessin i la sessió funciones perfecte, a 

pesar de alguns alumnes que sempre els costa molt més i amb el desavantatge de sempre 

tenir un mestre que fa molt poc de treball cooperatiu. Per acabar cada sessió el que 

fèiem es una reflexió final per tal de que els alumnes siguin conscients de les coses que 

poden millorar i les que han realitzat correcte, així tenen un feedback del que realitzen.  

 

Segona sessió: Reflexió de la sessió: El principi de cada sessió els alumnes 

sempre venen molt motivats, a més també les sessions del curs de tercer son sempre 

després del pati i per això el primer joc sempre costa molt més la seva realització, per 

això i tot i que el coneixien el joc de les coes el principi va ser un poc caos, ja que era 

amb parelles hi ha l’hora de de ser perseguits no volien que els demes alumnes els 

agafessin i deixaven el seu company i anaven sols. El segon joc ja va ser molt mes de 

treball en grup, ja que era el joc de la bandera i els alumnes ho coneixien de les meves 

practiques de l’any anterior, per això també va ser mes fàcil poder explicar el joc i 
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començar, al principi no els vaig donar cap consigna i el joc va ser molt ben treballat ja 

que van saber defensar la seva bandera i atacar per agafar les banderes del equip 

contrari, es a dir feien un bon treball en equip amb una estratègia més o menys clara, 

encara que sempre els que tenen mes facilitat de actuar de líders ho feien a cada uns dels 

equips. Però com a segona sessió he de dir que hi ha hagut una molt bona millora de la 

primera a la segona sessió. Per acabar cada sessió el que fèiem es una reflexió final per 

tal de que els alumnes siguin conscients de les coses que poden millorar i les que han 

realitzat correcte, així tenen un feedback del que realitzen. 

 

Tercera sessió: Reflexió de la sessió: A la tercera sessió ja estam a la mitat de 

les sessió que he de realitzar i aquesta ja repetirem un joc que a la primera sessió no va 

funcionar molt i aquesta vegada va anar molt millor. Per començar vam fer un joc de 

activació de passades en parelles, va ser un poc caos per la motivació de tenir pilotes i 

anar fent passades per tot el camp. La segona activitat vàrem aprofitar les porteries de 

handbol i vàrem realitzar llançaments a porteria de cara a la següent sessió poder jugar a 

handbol. I finalment vàrem realitzar el joc de les cinc passades, cosa que havíem 

realitzar el primer dia de les sessions de treball cooperatiu i va anar molt millor, ja que a 

la primera sessió va anar amb una molt baixa participació de alumnes, ja que els únics 

que sabien com funcionava varen jugar al joc, en canvi aquesta sessió ja tots sabien com 

jugar i va ser molt mes productiu i realment va ser treball cooperatiu. Per acabar cada 

sessió el que fèiem es una reflexió final per tal de que els alumnes siguin conscients de 

les coses que poden millorar i les que han realitzat correcte, així tenen un feedback del 

que realitzen. 

 

Quarta sessió: Reflexió de la sessió: Per començar la quarta sessió vàrem fer un 

joc que ja coneixien i que ho tenen molt ben treballat que es la pilota asseguda, amb 

aquest joc fent la pilota asseguda en parelles havien de trobar la estratègia per poder 

acabar amb els seus companys en tot moment i vàrem arribar aconseguir-ho. Després 

vàrem tornar a realitzar els llançaments a porteria i seguidament vàrem fer tres equips i 

vàrem realitzar els partits de 7X7 de handbol, el que fèiem era que dos equips jugaven i 

l’altre estava a la part de fora amb jo per veure els errors i virtuts dels demes equips. 

Quant un equip marcava dos gols fèiem canvi d’equip. Amb aquesta sessió ja els 

alumnes planificaven una estratègia i per facilitar els atacs la única norma que vaig 
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posar era que la defensa es fa a l’àrea del seu propi camp, així afavoríem els atacs dels 

dos equips. Aquesta era la única consigna que tenien els alumnes les demes totes les 

dedicions les realitzaven de forma grupal. He de dir que aquesta sessió va anar molt be 

per part de la seva motivació i de el bon treball amb grup que realitzaren els alumnes del 

tercer curs. Per acabar cada sessió el que fèiem es una reflexió final per tal de que els 

alumnes siguin conscients de les coses que poden millorar i les que han realitzat 

correcte, així tenen un feedback del que realitzen. 

 

Quinta sessió: Reflexió de la sessió: La darrera sessió de aquest estudi de treball 

cooperatiu va ser per començar el joc de la pilota, en aquest cas com amb la sessió 

anterior va funcionar molt be, ja que es un joc que a les meves practiques anteriors ho 

tenien molt treballat. I per acabar el que vaig fer es dos camps de “mato”, i quatre 

equips, el que fèiem es cada camp feien un partit de “mato”, i vàrem fer una espècie de 

campionat, ells havien de gestionar els seus conflictes i les decisions, jo en tot moment 

estava enmig dels dos camps i controlava que els partits acabessin al mateix moment, 

per poder jugar tots els equips entre tots. Com a darrera sessió he de dir que el grup te 

un bon avantatge que es un gran grup com ja havia dit abans i que tenen moltes ganes 

de practicar treballs i diferents esports, tant col·lectius com individuals, per aquest 

motiu tenen molta feina feta amb saber realitzar molt mes treball en grup i que sempre 

s’ajuden uns amb els altres i això es molt important. Per acabar cada sessió el que fèiem 

es una reflexió final per tal de que els alumnes siguin conscients de les coses que poden 

millorar i les que han realitzat correcte, així tenen un feedback del que realitzen. 

 

DESPRES DE LES SESSIONS 

 
Resultats desprès de les sessions, l’enquesta de informació treball cooperatiu per el 

tercer curs de primària (24 alumnes) 

 

1. Que es treball amb grup per a tu?  

a) És que tots els alumnes del grup segueixen un objectiu comú. (18 alumnes) 

b)Que cada alumne del grup fa les coses a la seva forma. (2 alumnes) 

c)Cap de les dues respostes es correcta. ( 4 alumnes) 
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Amb la comparació amb les gràfiques de abans, veiem que ha hagut canvis dels 

alumnes però encara segueixen amb el concepte molt clar la majoria del que és treball 

en grup, també he de dir que han faltat dos alumnes que podrien ser les dates quasi 

iguals. 

 

2. Treball cooperatiu es igual a treball en grup?  

a)No (7 alumnes) 

b)Si (13 alumnes) 

c)A vegades (4 alumnes) 

 

Amb la comparativa del anterior gràfic, demostra que hem causat una mica de confusió 

els alumnes ja que veiem que ja hi ha menys gent que te clar el concepte de treball 

cooperatiu es igual a treball en grup. 

 

3. T’agrada mes fer treball individual o treball amb grup?  

a)A vegades (17 alumnes) 

b)Sempre (6 alumnes) 

c)Mai (1 alumne) 

75% 

8% 17% 

Que es treball amb grup per a tu?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 

29% 

54% 

17% 

Treball cooperatiu es igual a treball en grup?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 
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Amb la comparativa amb  el gràfic de abans, veiem que amb la pregunta tercera no hi ha 

quasi canvis, pràcticament segueixen en el mateixa opinió del que prefereixen els 

alumnes. 

 

4. Creus que es mes difícil el treball en grup o l’individual?  

a)Igual (4 alumnes) 

b)Mes difícil amb grup (14 alumnes)  

c)Mes difícil individual (6 alumnes) 

 

En la comparativa amb el gràfic anterior aquesta es molt diferent, aquí ja diuen els 

alumnes que es molt mes difícil amb el treball en grup que l’individual com abans cap 

dels alumnes ho havia respost. Unes de les reflexions que fan els alumnes es que 

trobaven que el treball amb grup es mes fàcil per el fet que sempre tenen ajuda dels 

companys, i que el treball individual no tens ajuda mai de ningú, suposo que per aquesta 

reflexió tenies les respostes de abans i ara tenen la contraria desprès de les cinc sessions. 

 

5. T’agradaria a les classes d’educació física fer treball en grup?  

a)A vegades (11 alumnes) 

b)No (0 alumnes) 

c)Si (13 alumnes) 

71% 

25% 

4% 

T’agrada mes fer treball individual o treball amb grup?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 

17% 

58% 

25% 

Creus que es mes difícil el treball en grup o l’individual?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 
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Amb la comparativa del gràfic de abans aquesta resposta ha quedat molt mes 

equilibrada que abans, ja que abans els alumnes es decantaven per mes treball amb grup, 

i ara la resposta de fer-ho a vegades ha guanyat força amb comparativa amb l’anterior 

gràfic. 

 

6. Al teu temps lliure practiques algun esport amb grup o individual?  

a)Si (19 alumnes) 

b)No (3 alumnes) 

c)No pràctic cap esport (2 alumnes) 

 
Amb la comparativa amb el gràfic anterior no hi ha moltes diferencies, ja que domes 

surten uns 4 alumnes menys i aquest fet també pot ser determinat per dos alumnes que 

han faltat i podria ser la diferencia domes de dos vots, es a dir, que tant abans com ara 

les respostes son quasi les mateixes. 

 
Resultats desprès de les sessions, l’enquesta de informació treball cooperatiu per el 

quart curs de primària (24 alumnes) 

 

1. Que es treball amb grup per a tu?  

a) És que tots els alumnes del grup segueixen un objectiu comú. (19 alumnes) 

b)Que cada alumne del grup fa les coses a la seva forma. (1 alumne) 

46% 

0% 

54% 

T’agradaria a les classes d’educació física fer treball en 
grup?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 

79% 

12,00% 
9,00% 

Al teu temps lliure practiques algun esport amb grup o 
individual?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 
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c)Cap de les dues respostes es correcta. (4 alumnes) 

 

Amb la comparativa del alumnes del quart curs del gràfic veiem que es quasi el mateix, 

ja que, tenen molt clar la gran majoria del concepte de treball amb grup o treball 

cooperatiu, encara que aquests alumnes no han realitzat cap tipus de treball cooperatiu 

com els tercer curs. 

 

2. Treball cooperatiu es igual a treball en grup?  

a)No ( 2 alumnes) 

b)Si (19 alumnes) 

c)A vegades (3 alumnes) 

 

Amb la comparativa amb el gràfic de abans i el de desprès, podríem dir que la gran 

majoria tenen clar que es el mateix el treball en grup que el treball cooperatiu, encara 

que no hem realitzat cap sessió amb els alumnes de quart. 

 

 

 

 

79% 

4% 17% 

Que es treball amb grup per a tu?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 

9,00% 

79% 

12,00% 

Treball cooperatiu es igual a treball en grup?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 
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3. T’agrada mes fer treball individual o treball amb grup?  

a)A vegades (13 alumnes) 

b)Sempre (11 alumnes) 

c)Mai (0 alumnes) 

 

Amb aquest gràfic veiem que amb comparativa amb l’anterior es molt diferent, ja que 

els alumnes es decanten mes o menys amb meitat volen a vegades treball amb i a 

vegades treball individual i l’altre meitat que quasi sempre volen treball amb grup. 

 

4. Creus que es mes difícil el treball en grup o l’individual?  

a)Igual (3 alumnes) 

b)Mes difícil amb grup (13 alumnes) 

c)Mes difícil individual (8 alumnes) 

 

Amb la comparativa dels alumnes de quart del gràfic diríem que han canviat totalment 

de opinió abans creien que era molt més difícil el treball individual i en canvi desprès de 

no haver tingut cap sessió diuen que és més difícil treball cooperatiu, en aquest cas 

podria voler dir que es indiferent depèn del dia. 

 

54% 

46% 

0% 

T’agrada mes fer treball individual o treball amb grup?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 

13% 

54% 

33% 

Creus que es mes difícil el treball en grup o l’individual?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 
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5. T’agradaria a les classes d’educació física fer treball en grup?  

a)A vegades (7 alumnes) 

b)No (1 alumne) 

c)Si (16 alumnes) 

 

Amb la comparativa anterior en aquesta resposta tenen molt clar la majoria que ells 

volen fer treball amb grup a les sessions d’educació física, tant abans com desprès hi ha 

la gran majoria de vots, encara que de vegades ha augmentat molt amb l’anterior gràfic. 

 

6. Al teu temps lliure practiques algun esport amb grup o individual?  

a)Si (20 alumnes) 

b)No (2 alumnes) 

c)No pràctic cap esport (2 alumnes) 

 
Amb la comparativa del gràfic anterior amb el de desprès veiem que la diferencia es 

mínima, ja que aquesta pregunta si abans practicaven esport següent el mateix curs 

escolar els alumnes segueixen practicant el mateix, per això els resultat son els mateixos 

pràcticament. 

 

29% 

4% 

67% 

T’agradaria a les classes d’educació física fer treball en 
grup?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 

84% 

8,00% 
8,00% 

Al teu temps lliure practiques algun esport amb grup 
o individual?  

Resposta A 

Resposta B 

Resposta C 
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6. CONCLUSIONS 

 
L’estudi realitzat a un centre, concretament al CEIP Llorenç Riber de Campanet ens ha 

servit per aconseguir els objectius plantejats al principi del treball com a objectius 

generals que son els següents: 

 Diferenciar entre treball cooperatiu i treball tradicional 

 Fomentar el treball en equip. 

Per complementar els objectius generals també com a objectius específics tenim els següents: 

 Establir relacions entre els alumnes. 

 Incrementar el rendiment de tots els alumnes. 

 Augmentar la cohesió del grup. 

 Respectar els diferents punts de vista. 

Aquest objectiu ha estat possible i ho he aconseguit mitjançant la complementació d’una 

enquesta per part de 52 alumnes de la mateixa escola d’Educació Primària, que son dels 

tercer i quart curs de primària i de la realització de les cinc sessions, concretament el de 

tercer de primària. 

 

A través de determinades preguntes de l’enquesta s’han pogut obtenir dades sobre les 

preferències dels infants, si realitzen alguna activitat de temps lliure, si tenen 

coneixements del treball cooperatiu i del treball individual, si fan una diferencia quant 

veuen jugar un infant a futbol i un altre a tenis, etc. S’han fet els gràfics corresponents 

de cada una de les preguntes del tercer curs de primària que es poden observar tant a 

l’apartat de resultats. 

 

Desprès també a traves de una graella de observació, el que he fet és unes gràfiques de 

resultats allà on veiem la participació dels alumnes, la motivació dels alumnes, el 

compliment de l’objectiu plantejat que és el treball cooperatiu i els alumnes que 

normalment no tenen problemes a les sessions, tot això analitzat a les cinc sessions 

realitzades i analitzades i plasmades amb una gràfica dels resultats obtinguts. 

 

Mitjançant els resultats obtinguts dels alumnes de tercer que realitzaven les sessions i 

els alumnes de quart que no realitzaven les sessions i hem obtingut gracies a l’enquesta 
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realitzada abans i desprès de les sessions per acabar amb les conclusions finals serien les 

següents. 

 

Amb les lectures dels articles llegits com El Aprendizaje cooperativo: Modelo 

pedagógico para educación física, que han estat les referències del meu treball 

cooperatiu i la màxima font d’informació del tema elegit i de haver realitzat les cinc 

sessions podem arribar a les conclusions que els alumnes de Educació Primària la 

majoria, ja saben el que és treballar en equip i que tenen el concepte molt assolit per el 

fet que la majoria de escoles duen a termes programes de treball cooperatiu. Però a 

l’escola que he realitzar l’estudi a l’assignatura d’Educació Física no era a la que 

realitzessin aquest treball quant jo vaig arribar a fer practiques, per aquest motiu, vaig 

voler realitzar l’estudi sobre el treball cooperatiu.  

 

Per això els resultats no han estat que tots els alumnes saben treballar en grup sinó que 

havia una gran part que no ho havien realitzat mai a les sessions amb el seu mestre, amb 

l’estudi fent aquest centre concretament, el seu treball cooperatiu era basat a dins l’aula 

i a fora de l’aula totalment nul. 

 

Finalment he de dir que el treball cooperatiu esta molt present a la majoria de les aules 

de totes les Illes Balears, però no es treballa a totes les assignatures per igual, per això 

hauríem de guiar tot aquest treball cap al mateix camí per poder tenir tant treball 

cooperatiu com treball individual a tots els àmbits de l’Educació Primària. També he 

arribat a la conclusió amb l’estudi, que el treball cooperatiu sempre no seria la millor 

forma de fer feina, no és bo per els alumnes, fer un tipus  de treball sinó anar combinant 

el treball cooperatiu amb el treball individual, però penso que amb major pes de treball 

cooperatiu, ja que per el futur a la vida fora de l’escola els alumnes han de conviure amb 

molta gent diferent i saber treballar amb molta de gent i és una bona forma de que 

sàpiguen com poden treballar a diferents formes i àmbits. 

 

El treball cooperatiu aporta molt punts positius, com interactuar amb els alumnes, 

aprendre entre ells coses noves i idees molts diferents, contacte amb un nou company 

que sigui o no de la mateixa forma de ser o de pensar, per això crec que el treball 

cooperatiu és molt necessari i molt important a les aules d’Educació Primària. 
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7. ANNEXES 

 

Fitxa d’abans i desprès per analitzar resultats 

 
Informació treball cooperatiu 

Nom:____________________________________ Curs:________ Data:____________ 

1. Que es treball amb grup per a tu?  

a) És que tots els alumnes del grup segueixen un objectiu comú.  

b)Que cada alumne del grup fa les coses a la seva forma.  

c)Cap de les dues respostes es correcta.  

2. Treball cooperatiu es igual a treball en grup?  

a)No  

b)Si  

c)A vegades  

3. T’agrada mes fer treball individual o treball amb grup?  

a)A vegades  

b)Sempre  

c)Mai  

4. Creus que es mes difícil el treball en grup o l’individual?  

a)Igual  

b)Mes difícil amb grup  

c)Mes difícil individual  

5. T’agradaria a les classes d’educació física fer treball en grup?  

a)A vegades  

b)No  

c)Si  

6. Al teu temps lliure practiques algun esport amb grup o individual?  

a)Si 

b)No  

c)No pràctic cap esport 
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Sessions de tercer curs: 

 
Primera sessió 

UNITAT DIDÀCTICA: 

Jocs cooperatius 

CURS: 3er  E. Primària DATA: 18-04-2018 

INSTAL·LACIÓ: 

Pavelló 

MATERIAL: Dues pilotes 

fluixes, pitrells i cons. 

T. Sessió: 45’ minuts 

Competències bàsiques: 

 Competència aprendre a aprendre 
 Competència social i cíviques 

 Competència sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
 Competència consciència i expressions culturals 

Objectius  específics: 

 Utilitzar diferents formes de persecucions 

 Fomentar el joc amb equip 

 Divertir els alumnes 

Descripció  de la tasca 
ACTIVACIÓ 

 Mirall: per parelles fan activació copiant el que fa els alumnes per parelles, 

també pot guiar el mestre. (10’) 

Descripció  de la tasca 
ACTIVITATS 

 Mocador en parelles: Dos equips a una distancia i el mestre enmig i cada alumne 

te un nombre posat, de l’1 fins el nombre d’alumnes que hi hagi i el mestre diu el 

nombre i surten un de cada equip i el primer que agafa el mocador i torna al seu 

lloc guanya punt. (15’) 

 Joc de les 5 passades: Han de fer es intentar fer 5 passades per equip sense que el 

rival toqui la pilota, tot el joc es sense contacte. En aconseguir les 5 passades un 

punt per l’equip. Farem quatre equips, a dos camps diferents. Amb diferents 

variants, en pilota picada, amb passada de pit... (15’). 

Descripció  de la tasca 
TEORITZACIÓ 

 Joc de relaxació:Per acabar han fet una relaxació i quant tocava el cap dels 

alumnes relaxats anaven a canviar-se. (5’) 
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Segona sessió 

UNITAT DIDÀCTICA: 

Jocs cooperatius 

CURS: 3er  E. Primària DATA: 23-04-2018 

INSTAL·LACIÓ: 

Pavelló 

MATERIAL: Pilotes fluixes T. Sessió: 45’ minuts 

Competències bàsiques: 

 Competència aprendre a aprendre 
 Competència social i cíviques 
 Competència sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
 Competència consciència i expressions culturals 

Objectius  específics: 

 Utilitzar diferents formes de persecucions 

 Fomentar el joc amb equip 

 Divertir els alumnes 

Descripció  de la tasca 
ACTIVACIÓ 

 Joc de les coes en parelles: Agafats de la ma, cada alumne te una coa i han de 

anar agafar les coes dels demes companys. (15’) 

Descripció  de la tasca 
ACTIVITATS 

 Bandera: Dos equips un a cada camp i tenen un material al fons de la seu camp 

i el que han de fer es anar al camp contrari i agafar el material fins aconseguir 

tot el material de tot l’equip contrari, si entren al camp contrari poden ser pillats 

i s’han de quedar quiets al camp i poden ser salvats per els seus companys.(25’) 

Descripció  de la tasca 
TEORITZACIÓ 

 Joc de relaxació:Per acabar han fet una relaxació i quant tocava el cap dels 

alumnes relaxats anaven a canviar-se. (5’) 
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Tercera sessió 

UNITAT DIDÀCTICA: 

Jocs cooperatius 

CURS: 3er E. Primària DATA: 25-04-2018 

INSTAL·LACIÓ: 

Pavelló 

MATERIAL: Dues pilotes 

fluixes, pitrells i cons. 

T. Sessió: 45’ minuts 

Competències bàsiques: 

 Competència aprendre a aprendre 
 Competència social i cíviques 
 Competència sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 

 Competència consciència i expressions culturals 
Objectius  específics: 

 Utilitzar diferents formes de persecucions 

 Fomentar el joc amb equip 

 Divertir els alumnes 

Descripció  de la tasca 
ACTIVACIÓ 

 Passades parelles: posem els alumnes en parelles i van en moviment i fent 

passades entre ells, tot el temps amb moviment.(10’) 

Descripció  de la tasca 
ACTIVITATS 

 Llançaments: Fer dues files i fem llançaments a porteria de handbol individual i 

per parelles.(15’) 

 Joc de les 5 passades: Han de fer passades per equip sense que el rival toqui la 

pilota i tots el del seu equip l’han de tocar, tot el joc es sense contacte. En 

aconseguir que tots l’han tocada han d’entrar a dins un espai delimitat amb cons 

per aconseguir el un punt per l’equip. Farem quatre equips, a dos camps 

diferents. Amb diferents variants, en pilota picada, amb passada de pit... (15’). 

Descripció  de la tasca 
TEORITZACIÓ 

 Joc de relaxació:Per acabar han fet una relaxació i quant tocava el cap dels 

alumnes relaxats anaven a canviar-se. (5’) 
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Quarta sessió 

UNITAT DIDÀCTICA: 

Jocs cooperatius 

CURS: 3er E. Primària DATA: 30-04-2018 

INSTAL·LACIÓ: 

Pavelló 

MATERIAL: Dues pilotes 

fluixes, pitrells i cons. 

T. Sessió: 45’ minuts 

Competències bàsiques: 

 Competència aprendre a aprendre 
 Competència social i cíviques 
 Competència sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
 Competència consciència i expressions culturals 

Objectius  específics: 

 Utilitzar diferents formes de persecucions 

 Fomentar el joc amb equip 

 Divertir els alumnes 

Descripció  de la tasca 
ACTIVACIÓ 

 Joc de la pilota asseguda, dues persones duen una pilota a cada persona, i es 

tracta de anar a pillar els demes a dins un camp delimitat, domes poden tocar 

amb la pilota o tirar-la sempre a la altura de la cintura cap avall, i en cas de 

tocar-lo es queda assegut, però sempre atent ja que poden agafar la pilota i 

salvar-se ell i els demes companys passant la pilota. (10’) 

Descripció  de la tasca 
ACTIVITATS 

 Llançaments: Anar per el camp i fent passades amb  la parella i anar fent 

llançaments a porteria buida.(10’) 

 Partit de handbol de 7X7, amb llibertat, l’única condició que la defensa a partir 

del seu mig camp.(20’) 

Descripció  de la tasca 
TEORITZACIÓ 

 Joc de relaxació:Per acabar han fet una relaxació i quant tocava el cap dels 

alumnes relaxats anaven a canviar-se. (5’) 
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Cinquena sessió 

UNITAT DIDÀCTICA: 

Jocs cooperatius 

CURS: 3er E. Primària DATA: 2-05-2018 

INSTAL·LACIÓ: 

Pavelló 

MATERIAL: Dues pilotes 

fluixes, pitrells i cons. 

T. Sessió: 45’ minuts 

Competències bàsiques: 

 Competència aprendre a aprendre 
 Competència social i cíviques 
 Competència sentit d’iniciativa i esperit emprenedor 
 Competència consciència i expressions culturals 

Objectius  específics: 

 Utilitzar diferents formes de persecucions 

 Fomentar el joc amb equip 

 Divertir els alumnes 

Descripció  de la tasca 
ACTIVACIÓ 

 Joc de la pilota asseguda, dues persones duen una pilota a cada persona, i es 

tracta de anar a pillar els demes a dins un camp delimitat, domes poden tocar 

amb la pilota o tirar-la sempre a la altura de la cintura cap avall, i en cas de 

tocar-lo es queda assegut, però sempre atent ja que poden agafar la pilota i 

salvar-se ell i els demes companys passant la pilota. (10’) 

Descripció  de la tasca 
ACTIVITATS 

 Campionat de “mato”: Farem dos camps de mato, amb quatre equips cada curs, el que 

farem al mateix temps jugaran dos equips a cada camp i aniran fent canvis de jugar 

contra tots els quatre equips participants. (30’) 

Descripció  de la tasca 
TEORITZACIÓ 

 Joc de relaxació:Per acabar han fet una relaxació i quant tocava el cap dels 

alumnes relaxats anaven a canviar-se. (5’) 
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