Facultat d’Educació

Memòria del Treball de Fi de Grau

L’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació
Física.
Rosa Rodríguez Ferrer
Grau d’Educació Primària
Any acadèmic 2018-19

DNI de l’alumne: 47260403A
Treball tutelat per Catalina Cardona Costa
Departament de pedagogia aplicada i psicologia de l'educació
Autor
S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia,
amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació

Sí

Tutor

No Sí

No

Paraules clau: Aprenentatge cooperatiu, treball cooperatiu, educació primària, socialització,
educació física.

Índex
Resum ............................................................................................................................... 1
Abstract ............................................................................................................................. 1
1.

Introducció ................................................................................................................ 2

2.

Objectius.................................................................................................................... 3

3.

Metodologia .............................................................................................................. 3

4.

Marc teòric ................................................................................................................ 4
4.1.

L’aprenentatge cooperatiu ................................................................................. 4

4.1.1.

Antecedents ................................................................................................ 5

4.1.2.

Joc col·laboratiu o aprenentatge cooperatiu ............................................... 7

4.1.3

Els grups d’aprenentatge cooperatiu......................................................... 12

4.2

Beneficis de l’aprenentatge cooperatiu ............................................................ 13

4.2.1.

Beneficis motrius ...................................................................................... 14

4.2.2.

Beneficis no cognitius ni motrius de l’aprenentatge cooperatiu............... 14

4.3

L’aprenentatge cooperatiu i la socialització .................................................... 16

4.3.1.

La socialització ......................................................................................... 16

4.3.2.

La socialització dintre del model d’aprenentatge cooperatiu ................... 17

5.

Estat de la qüestió .................................................................................................... 18

6.

Pràctica .................................................................................................................... 21
6.1.Tècniques i estructures de l’aprenentatge cooperatiu aplicat a l’Educació física . 21
A. Tres Vides ........................................................................................................ 22
B. Jo faig – Nosaltres Fem ................................................................................... 24
C. Ensenyança Recíproca ..................................................................................... 26
D. Sent – Pensa – Comparteix – Actua................................................................. 27
E. El Trencaclosques o Descobriment compartit ................................................. 28

7.

F.

Aprenem Junts o joc cooperatiu ....................................................................... 29

6.2.

Avaluació de les habilitats socials ................................................................... 30

Conclusions ............................................................................................................. 33
7.1.

Conclusions i proposta de millora ................................................................... 33

7.1.1.
7.2.
8.

Proposta .................................................................................................... 35

Limitacions de l’article .................................................................................... 36

Referències bibliogràfiques ..................................................................................... 38

Índex de figures
Figura 1: Diferències entre el joc cooperatiu i l’aprenentatge cooperatiu (Velázquez,
2012a:62) .......................................................................................................................... 8
Figura 2: Els elements essencials de l’aprenentatge cooperatiu ( Johnson i
Johonson,1999:38 )......................................................................................................... 10
Figura 3: Habilitats interpersonals i de grup (Velázquez 2010.)................................... 11
Figura 4: Resultats de la cooperació ( Johnson i Johonson,1999 ) ............................... 14

Resum
Dintre dels models pedagògics més estudiats en els darrers anys hi podem incloure
l’aprenentatge cooperatiu. Diversos autors i experts recomanen fer-ne ús a l’àrea
d’Educació Física per obtindré millores a nivell motor, cognitiu i social, però el problema
el trobem a l’hora de portar-lo a terme per part dels docents, ja que pot ser que encara el
desconeixen, no saben molt bé com desenvolupar-lo o només en fan ús en jocs sense
objectius lúdics o en jornades especials.
En aquest treball veurem l’aprenentatge cooperatiu com a model pedagògic i la
seva relació en l’Educació física, a més d’una petita unitat didàctica basada en el model
d’aprenentatge cooperatiu.

Paraules clau : Aprenentatge cooperatiu, treball cooperatiu, educació primària,
socialització, educació física

Abstract
In the pedagogical models, more students in recent years can include cooperative
learning. Several authors and experts recommend using the Physical Education area to
obtain improvements at the motor, cognitive and social level, but the problem is found
when doing so by teachers or they still do not know it, we do not know very well how to
develop it or only do one in games without playful goals or in special days.

In this article we will see cooperative learning as a pedagogical model and its
relationship in Physical Education as well as a small teaching unit based on the
cooperative learning model.

Key Words: Cooperative learning, cooperative work, elementary education,
socialization, physical education
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1. Introducció
Amb aquest treball final de grau es pretén fer un apropament al model d'ensenyamentaprenentatge a través del treball cooperatiu.
La nostra societat és consumidora i no valora ni la cooperació ni les actituds amb
valors socials, és per aquest motiu, que tots els centres educatius han de procurar fomentar
i potenciar els valors en pro de la societat.
Cal dir que poc a poc el treball en valors per a la vida real va prenent força als nostres
centres educatius, quedant cada cop una mica més lluny d'aquelles metodologies de
l’escola tradicional, facilitant i promovent la integració, la convivència i la resolució de
problemes. I és que, en la societat en la qual vivim, hi podem trobar diverses cultures, i
per tant es fa indispensable parlar de cooperació entre alumnes, ja que el dia de demà
seran ells qui hagin de desenvolupar i transmetre aquests valors. Per l'ensenyament de
tots aquests valors, una de les metodologies més eficients que podem trobar és
l'aprenentatge o el treball cooperatiu.
D’altra banda, a l’actualitat, es promou la competència entre iguals amb el fi d'arribar
a fites cada cop més complexes, i un reflex d'aquesta societat el podem trobar als centres
educatius en els quals es fomenta la competitivitat entre alumnes, tant des del mateix
centre, duent a terme metodologies d'aprenentatge individualitzadores, com des de les
famílies, que busquen l'èxit escolar rotund.
La competició i la cooperació parteixen d'una gran diferència, i és que, en el cas de la
primera no es parteix des del mateix punt i per tant és obvi que no hi ha una igualtat de
condicions. A les nostres aules podem trobar una àmplia diversitat d'alumnes, amb
diverses cultures, habilitats intel·lectuals i/o físiques i és per això que el fet de competir
només ens porta a l'augment de diferències individuals i que no tots puguin aconseguir
l'èxit que tothom desitja.
Tot i l’estat de la nostra societat, cal dir que, des de fa més de 30 anys s'ha tingut en
compte la cooperació en totes les lleis d'educació, a la LOGSE ja podíem trobar la
cooperació dintre dels seus objectius al que volia arribar, la LOE la va mantenir i la va
posar als seus objectius de la secundària i finalment, a la LOMCE, la podem trobar en
diversos casos al llarg de tot el document, per tant, la importància de la cooperació no es
un tema modern, però esta clar que no se li ha donat el valor que requereix.
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Si ens centrem en l'àrea de l’educació física, Velázquez (2015) va realitzar un estudi,
on hi varen participar 154 docents d'educació física , on hi podem veure que el 84'6% feia
ús de l'aprenentatge cooperatiu, un percentatge realment alt que ens fa pensar que en
aquesta àrea l'ús n’és molt comú, però quan al mateix grup de docents se'ls hi va demanar
en quina freqüència en feien ús, tan sols un 32'6% va declarar que només ho feien un o
diversos cops durant el curs, és a dir, en sessions especials, o en jornades escolars
puntuals, ja que el treball cooperatiu ajuda i fomenta les relacions interescolars, però és
necessari aclarir que en aquests casos no podem parlar d'aprenentatge cooperatiu.
Al llarg d'aquests treball podrem veure els avenços que s'han fet en els últims anys,
que han aconseguit que la societat evolucioni fins al punt que conviure amb diverses
cultures a una mateixa comunitat sigui un fet quotidià. Per tant, la cooperació és una de
les millors formes per fomentar les relacions socials, per això els centres educatius han
d'usar el treball cooperatiu com un estil d'ensenyança bàsic i primordial a les seves aules.
El nostre objectiu com a educadors és aconseguir una escola intercultural, inclusiva i
respectuosa amb les habilitats i necessitats diverses de cada alumne, i treballar a partir de
sistemes d'ensenyança i treball cooperatiu n'és el camí.

2. Objectius
-

Analitzar la metodologia d’aprenentatge cooperatiu

-

Analitzar l’influencia de l’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’educació física

-

Dissenyar un recull d’estructures basades en el model d’aprenentatge cooperatius
dirigides a l’àrea d’educació física.

3. Metodologia
Aquest treball de fi de grau pretén, per un costat, investigar i revisar informació
bibliogràfica respecte a la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu, per això es recopilarà
informació de diverses fonts, tan primàries com secundàries, com per exemple sistemes
de bases bibliogràfiques, publicacions científiques virtuals, manuals físics, etc. que
s'analitzaran i sintetitzaran, a més, es procurarà fer una reflexió de tota aquella informació
rellevant per a l'objectiu d'aquest treball per arribar, finalment, a unes conclusions clares.
D'altra banda es crearà un recull de tècniques especialment creades per desenvoluparse a l’àrea d’educació física que tenen com a objectiu facilitar el desenvolupament i el
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treball de diversos continguts i objectius tant motors com socials des de l’aprenentatge
cooperatiu.

4. Marc teòric
4.1. L’aprenentatge cooperatiu
En primer lloc, per a comprendre millor el terme d’aprenentatge cooperatiu anem a
descompondre’l per a després relacionar més fàcilment el seu significat en l’entorn
educatiu.
Segons la Real Acadèmia Espanyola, cooperar es “Obrar conjuntament per a una
mateixa finalitat” i aprendre és “Adquirir el coneixement d'alguna cosa per mitjà de
l'estudi o de l'experiència” així doncs, relacionant els dos termes en l’entorn escolar i
d’educació seria treballar de forma conjunta per arribar a un aprenentatge o coneixement.
L’aprenentatge cooperatiu necessita un treball grupal o un objectiu comú en el qual
per a arribar-hi és imprescindible de l’aportació de tots els participants. Ara bé, aquest
treball grupal ha d'estar perfectament estructurat per a que tots els participants interactuïn
per intercanviar informació, de tal forma que puguin ser avaluats individualment per la
seva feina (Fathman; Kessler, 1992).
Però tot i ser avaluats individualment és important remarcar que aquesta metodologia,
que extraiem del llibre de David W. Johnson - Roger T. Johnson Edythe J. Holubec,
(1999). Xoca de front amb el mètode competitiu que afavoreix la individualització i busca
que els alumnes treballin de forma autònoma per aconseguir les seves metes. Ja que
l'aprenentatge cooperatiu procura afavorir les situacions cooperatives en què l'objectiu
serà obtenir un resultat que afavoreixi a tots els integrants del grup.
L’equitat és un terme que hem de valorar, no com a un més dels trets del
l’aprenentatge cooperatiu, sinó com a un dels pilars bàsics de la metodologia que
afavoreixen el seu desenvolupament.
La clau de totes aquestes definicions és la diferència que hi ha entre el treball grupal
i l’aprenentatge cooperatiu, els estudiants no busquen només aprendre un contingut, sinó
que donen l’ajuda que poden necessitar els seus companys per a que també puguin
aprendre.
Com a petit resum de l’anterior trobem la definició de Pujolàs (2008):
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Podem definir l'aprenentatge cooperatiu com l'ús didàctic d'equips reduïts
d'alumnes, generalment de composició heterogènia en rendiment i capacitat,
encara que ocasionalment poden ser més homogenis, utilitzant una estructura de
l'activitat per tal que asseguri al màxim la participació igualitària (perquè tots els
membres de l'equip tinguin les mateixes oportunitats de participar) i es potenciï al
màxim la interacció simultània entre ells, amb la finalitat que tots els membres
d'un equip aprenguin els continguts escolars, cadascú fins al màxim de les seves
possibilitats i aprenguin, a més, a treballar en equip. (p231)
Com hem pogut veure en aquest apartat el model d’aprenentatge no només ajuda
a adquirir objectius acadèmics sinó que també fomenta el desenvolupament de fites
socials, millora les relacions interpersonals dels alumnes, el que fa que el clima de
l’aula sigui molt més positiu, a més de promoure la inclusió de tot l’alumnat.

4.1.1. Antecedents
Autors como Anastasio Ovejero o Carlos Velázquez s'han dedicat a investigar els
precedents del que coneixem avui dia com a aprenentatge cooperatiu. Partint dels seus
estudis, es pot concloure que l'aprenentatge cooperatiu és una metodologia més o menys
antiga, perquè autors com Joseph Lancaster o Francis Parker ja recomanaven el treball
per grups al voltant dels segles XII i XVIII.
Ovejero (1990) ens explica que Comenius, un pedagog del segle XVII , deia que
els estudiants es beneficiarien d'ensenyar a altres estudiants i de la mateixa manera de ser
ensenyats per aquets . L’autor, també esmenta que un segles després a Anglaterra , Joseph
Lancaster i Andrew Bell usaven les agrupacions d'aprenentatge cooperatiu, el qual passat
un temps exportarien a Estats Units on aquesta metodologia es veuria continuada per
Francis Parker que faria tan popular l'aprenentatge cooperatiu que fins a trenta mil
professors se’n farien seguidors, i per John Dewey, qui va utilitzar aquest aprenentatge
com un pilar dels seus models d’ensenyament.
Amb John Dewey la idea del treball en grup pren força l'any 1916, qui, introdueix
la idea que som éssers socials i hem de preparar-nos per a ser-ho.
Al seu llibre Democràcia i Educació ens explica que ens és necessari preparar-nos
per a la vida. L’escola és un espai de producció i reflexió d'experiències rellevants de la
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vida social, ha de reproduir la societat en miniatura ensenyar als nens a viure en ella,
preparar-se per a una ciutadania plena.
La nova metodologia comença a admetre’s també a Espanya amb autors com Pere
Pujolás (2003 i 2009), Anastasio Ovejero (1990) o Carlos Velázquez ( 2010 i 2012) que
van estudiar-la en l'àmbit educatiu. Van realitzar estudis i publicar documents en els quals
a més d'aportar fonaments teòrics i pràctics, aporten propostes d'actuació, fet que està
afavorint la implantació a les aules per part dels educadors d’Espanya.
L’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’educació física es relativament recent. Tot i
que podem trobar alguns estudis previs a les investigacions sobre l’aplicació d’aquest
model, més rellevants al nostre segle.
Velázquez (2012) ens explica que l’aprenentatge cooperatiu a l’educació física
s’origina amb la Teoria de la cooperació y la competició (Deutsch, 1949). Aquesta teoria
és aplicada en dos aspectes diferents. En primer lloc, es van generar treballs pràctics de
creació de programes de jocs cooperatius a partir de buscar la forma de jugar a jocs
establerts amb una interdependència positiva de metes. En segon lloc, l’ús de la teoria de
Deutsh (1949) va obtenir coma a resultat la Teoria de la interdependència social i
l’aprenentatge cooperatiu com a tal.
Els primers publicacions respecte l'aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació
Física es basaven en la necessitat de proposar d'alternatives al model competitiu. Es
proposaren variables que impliquessin desenvolupament de les habilitats i destreses
motrius i a més, les habilitats socials, posposades com un objectiu final en si mateixes,
però de la mateixa manera com una via per a què l'alumnat desenvolupi la seva motricitat
mitjançant la interacció amb la resta dels alumnes a les sessions d'Educació Física.

Dunn i Wilson (1991) expliquen que una de les causes per les quals la majoria de
les persones adultes no desenvolupen cap activitat física regularment podria ser, perquè
quan van ser escolars, a les sessions d'Educació Física no els van ensenyar la importància
de fer-se càrrec dels seus nivells de condició física, perquè mitjançant les activitats
competitives dominants notaven que la feina i el desenvolupament de la condició física
estava dirigida a la competició contra altres companys o equips. Com a alternativa, Dunn
i Willson (1991) plantegen incrementar les estratègies d'AC a les classes d'Educació
Física explicant que, a més de fomentar l’assoliment d'objectius cognitius i motors,
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promouen la millora de les relacions socials, condueixen a un major control i atenció per
part de l’alumnat desenvolupen la responsabilitat pròpia.

4.1.2. Joc col·laboratiu o aprenentatge cooperatiu
És molt comú confondre el concepte de cooperar amb el de col·laborar, però tot i
ser molt semblants les seves diferencies són molt importants entorn al nostre model
d’aprenentatge.
La col·laboració consisteix en que els integrants d’un grup han d’arribar a un
objectiu comú però no es necessària la intervenció de totes les parts del grup. I aquesta és
la principal diferencia amb el treball cooperatiu, ja que en el segon cas, és imprescindible
l’aportació de tots els integrants de grup, ha d’existir una interdependència entre els
diversos participants. Per tant, si algun dels membres no fa la seva feina, el grup no serà
capaç d’arribar a l’objectiu proposat.
Així, segons Velázquez et al (2010), si es preveu l’aparició de membres que
s’aprofiten del treball de la resta, la feina o aportacions de tots els integrants es tornen
rellevants i així s’evita que algun es pugui considerar menys rellevant dintre del grup, i
els motivem reconeixent els seu esforç.
El mateix autor també ens especifica que l'aprenentatge cooperatiu és una
metodologia i per tant una pràctica pedagògica que s’allarga en el temps acadèmic, i per
altra banda el joc cooperatiu és una activitat que la podem ubicar en un moment concret.
A més, l'aprenentatge cooperatiu implica, òbviament, que hi ha d’haver un aprenentatge,
mentre que el joc cooperatiu, té com a objectiu la diversió a partir de la pròpia activitat,
encara que en l’àrea d'Educació Física s’utilitza com a recurs didàctic amb altres objectius
més complexos.
Tampoc hem d’oblidar que en el cas de l’aprenentatge cooperatiu sempre hi
inclourem una avaluació del nivell d’adquisició dels objectius proposats i treballats,
mentre que en el joc cooperatiu l’avaluació es un element opcional.
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Figura 1: Diferències entre el joc cooperatiu i l’aprenentatge cooperatiu (Velázquez, 2012a:62)

Johnson i Johnson (1994) ens plantegen 5 condicions bàsiques que han d’ocórrer
a l’aprenentatge cooperatiu per a que els esforços siguin més productius que competitius
i individualistes. Aquestes condicions són:
1. Interdependència positiva: aquesta condició fa referència a que els participants
es necessiten uns ales altres per aconseguir l’objectiu.
És important que els estudiants sàpiguen que tenen dues tasques, la primera és
desenvolupar la feina que li serà positiva pel seu creixement personal i la segona
és assegurar-se que tots els membres aconsegueixen aquest aprenentatge igual que
ell.
2. Interacció cara a cara: els participants han d’estar en contacte directe durant el
desenvolupament de l’activitat. Això implica que l'alumne prengui una
consciència de “nosaltres” com a grup i no de “jo” com a individu únic, per tant
haurà de preocupar-se pel benestar del seu grup, evitant comportaments que
perjudiquin la consciència de grup, evitant així, per exemple, discriminacions
dintre del grup.
Aquesta condició està lligada amb l'anterior, ja que, per a que es doni interacció
promotora s’ha de produir interdependència positiva i viceversa. Així doncs, el
docent s’ha d’assegurar de que hi ha interdependència positiva per a que després
es puguin generar situacions que dirigeixin al grup a adonar-se de la importància
de la interacció promotora per aconseguir la seva fita.
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3. La responsabilitat individual y el compromís personal: cada participant té
responsabilitat directa d’una part del treball grupal i ha de desenvolupar-la per al
bé comú.
Tots els integrants del grup han de ser conscients que la seva intervenció a la tasca
és necessària per a progressar en l'aprenentatge com a conjunt i que per tant, no
ha d'haver-hi ningú que esquivi fer la feina assignada, ja que provocaria
conseqüències negatives per a tot el grup

4. Ús freqüent de les habilitats rellevants entre persones i grups petits: com a
conseqüència de la interacció cara a cara els participants desenvolupen diverses
habilitats socials positives.
Les habilitats socials són clau en el funcionament d'un grup, com més gran és
l'habilitat social dels integrants del grup i major serà el grau d'assoliment al que
poden arribar els membres del grup.

5. El processament del grup i regulació del funcionament actual per a millorar
l'eficàcia futura del grup: els participants han de compartir i discutir dins del
grup tota la informació disponible per a poder prendre les decisions entre tots.
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Figura 2: Els elements essencials de l’aprenentatge cooperatiu ( Johnson i Johonson,1999:38 )

El docent ha de tenir en compte la necessitat d’un temps perquè els participants
desenvolupin una autoavaluació grupal després de cada tasca.
Com podem veure totes aquestes condicions les podem relacionar amb
l'aprenentatge col·laboratiu perquè és el mètode més comú de treball per grups.
Al que Johnson i Johnson es refereixen amb el “nosaltres en comptes de jo” és una
realitat que es veu molt sovint en els grups de treball, quan apareix un problema i un dels
integrants diu no ser, ni fer-se responsable perquè la seva feina l’ha fet correctament.
Aquesta seria una posició pròpia del treball grupal “treballem en grup , però sóc
responsable del meu treball”.
A l'aprenentatge cooperatiu l'objectiu únicament podrà ser assolit si cada element
del grup és responsable de la seva feina i de la feina de la resta . Així doncs, l’educador
sabrà si ha creat correctament la tasca quan vegi que l'equip funciona. Cadascun dels
membres han de ser conscients de la seva tasca i tenir clar que han de treballar tots junts
per aconseguir l'èxit del grup i no l'èxit personal.
Aquesta metodologia té com a objectius que en el futur, cada alumne, sigui capaç
d'aconseguir els objectius treballant en equip. I cal esmentar, també la importància de
treballar la responsabilitat i el sentiment de pertànyer a un grup perquè els participants
facin tot l’esforç possible per arribar l'objectiu de la tasca.
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Velázquez (2010) al seu article ens exposa la següent taula amb diverses
habilitats interpersonals i de treballa en petit grup:

EDUCACIÓN PRIMARIA.

EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Destrezas de comunicación.

Felicitar a los otros.

Escucha activa.

Animar a los otros.

Animar a los otros a contribuir en la tarea.

Contribuir con ideas.

Criticar constructivamente.
Parafrasear y sintetizar.
Destrezas para la gestión del grupo.

Permanecer con el grupo.

Animar a la participación igualitaria.

Centrarse en la tarea.

Gestionar el tiempo disponible.

Respetar turnos.

Tratar las conductas inadecuadas.

Compartir recursos.
Mantener un apropiado nivel de grupo.

Destrezas para la resolución de los conflictos.

Mantener una posición con razones.

Sintetizar diversas perspectivas.

Parafrasear la posición del otro.

Mediar en los conflictos de otras personas.

Ofrecer posibles soluciones.

Destrezas de liderazgo.

Explicar lo que necesite hacerse.

Orientar al grupo.

Centrar a los compañeros en la tarea.

Sugerir distintas posibilidades de acción.

Asegurarse de disponer de los recursos.

Gestionar el esquema de acción acordado.

Servir de enlace con los otros grupos y con el
profesor.

Figura 3: Habilitats interpersonals i de grup (Velázquez 2010.)
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4.1.3 Els grups d’aprenentatge cooperatiu
La formació de grups per a desenvolupar la metodologia d’aprenentatge cooperatiu
no poden deixar-se a l’atzar, com hem vist anteriorment hem de procurar que siguin el
mes heterogenis possibles, per això el docent ha de ser el més objectiu possible i analitzar
amb detall tots els seus alumnes.
C.C. Luque (2009) al seu llibre ens exposa tres fases per a la formació de grups
heterogenis:
1. Establir els criteris. En aquesta primera fase l’educador establirà els criteris per
a crear els grups heterogenis. Per norma, el que és més important son el nivell en
l’activitat, el gènere i l’actitud i motivació de cada estudiant.
2. Atendre a les relacions d'afinitat i rebuig entre l'alumnat. S’han de tenir
present les preferències i incompatibilitats del alumnes, així doncs, el docent
haurà d’aconseguir que els grups siguin el més estables possible. De manera que
els participants de cada grup es sentiran més satisfets i la seva feina dintre el grup
serà molt més positiva.

3. Formar grups. Partint de les indicacions de Pujolàs (2004) per a formar grups
hauríem de distribuir-los en columnes, als extrems hi hauríem de situar una quarta
part del grup i a la columna del centre, la meitat restant del grup d'alumnes.
A un dels extrems s’hi posaran els noms dels alumnes més avantatjosos, tenint en
compte tant el nivell d’activitat, com el nivell motivador i d’iniciativa i la capacitat
de lideratge. I a l’altre extrem hi situarem els noms dels alumnes amb un
rendiment més baix, que sol anar acompanyat d’una baixa motivació i que solen
necessitar ajuda extra, per part del mestre o dels companys.
Així doncs, l’educador ha de tenir en compte tant les qualitats de cada alumne com
les relacions internes dintre de l’aula per crear agrupacions el més estables possible, que
garantiran l’eficàcia a l’hora de desenvolupar tasques a més de la la satisfacció en els
integrants del grup.
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4.2 Beneficis de l’aprenentatge cooperatiu
Avui dia, l’aprenentatge cooperatiu és considerat un model d’ensenyament molt
important, que fomentat el desenvolupament acadèmic, social y afectiu de tots els
alumnes, incloent els alumnes NESE.
Com ja hem vist al principi d’aquest treball, aquest model no es recent en l’àrea
educativa, ja que va aparèixer als anys 60 i ja està més que demostrada la seva efectivitats
en diverses investigacions.
Cal dir que, aquest model, no només ens aporta beneficis cognitius sinó que també en
presenta en altres àrees com veurem a continuació.
Per a convèncer-se de la conveniència d'emprar l'aprenentatge cooperatiu, n'hi ha prou
amb conèixer les recerques realitzades sobre aquest tema. La primera recerca es va
fer en 1898, i des de llavors s'han efectuat uns 600 estudis experimentals i més de 100
estudis correlatius sobre els mètodes d'aprenentatge cooperatiu, competitiu i
individualista (per a una ressenya detallada d'aquests estudis vegeu D. W. Johnson i
R. Johnson, 1989). Els resultats obtinguts poden classificar-se en tres categories
principals (vegeu la figura 4): esforços per a aconseguir un bon acompliment,
relacions positives i salut mental. A partir de les recerques existents, sabem que la
cooperació, comparada amb els mètodes competitiu i individualista, dóna lloc als
següents resultats.
1. Majors esforços per a aconseguir un bon acompliment: això inclou un
rendiment més elevat i una major productivitat per part de tots els alumnes (ja
siguin d'alt, mitjà o baix rendiment), major possibilitat de retenció a llarg
termini, motivació intrínseca, motivació per aconseguir un alt rendiment, més
temps dedicat a les tasques, un nivell superior de raonament i pensament crític.
2. Relacions més positives entre els alumnes: això inclou un increment de
l'esperit d'equip, relacions solidàries i compromeses, suport personal i escolar,
valoració de la diversitat i cohesió.
3. Major salut mental: això inclou un ajust psicològic general, enfortiment del
jo, desenvolupament social, integració, autoestima, sentit de la pròpia identitat
i capacitat d'enfrontar l'adversitat i les tensions. (Johnson i Johnson,1999, p.8)
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Figura 4: Resultats de la cooperació ( Johnson i Johonson,1999 )

4.2.1. Beneficis motrius
En aquest apartat cal destacar l’estudi de Dyson (2001) qui va demostrar a través de
dos programes d’aprenentatge cooperatiu, treballat específicament les habilitats i
destreses bàsiques, que el rendiment de l’alumnat havia estat similar al d’altres cursos
impartits amb una metodologia més dirigida.
D’altra banda altres estudis com el de Velázquez Callado (2006) on va analitzar
quinze sessions de salt a la comba mitjançant l’aprenentatge cooperatiu demostra que els
alumnes varen obtenir millores tant en les competències socials com en les habilitats
motrius.
Per tant, l’ús del model d’aprenentatge cooperatiu no presenta mancances respecte als
models més habituals usats a l’àrea d’educació física, ja que es compleixen les
competències i es desenvolupen les habilitats de la forma esperada o fins i tot millor.

4.2.2. Beneficis no cognitius ni motrius de l’aprenentatge cooperatiu
La majoria dels estudis estan centrats en els beneficis o conseqüències cognitives o
motrius, tot i així, s’ha demostrat que l’AC té altres efectes positius en variables no
cognitives dels alumnes. Algunes d’aquestes millores ens les explica al seu llibre Ovejero
Bernal (1990) :
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1. Motivació: l'AC promou la motivació intrínseca, mentre que en les activitats
competitives i individualistes la motivació és més extrínseca. La motivació
intrínseca s’origina del treball en grup, dins aquesta, hi trobem altes expectatives
d'èxit, interès pel progrés, interès basat en el benefici mutu, etc.
2. Atracció interpersonal: l’AC promou l'atracció interpersonal, fins i tot quan en
un mateix grup no hi ha bona cohesió al principi. És a dir, que millora les relacions
interpersonals.
3. Suport social: l'eix central de les activitats cooperatives és la feina i la implicació
de tots els alumnes en les tasques, que té com a conseqüència el suport entre els
companys. Per tant, a partir del treball en equip es fomenta el suport entre els
integrants del grup per a aconseguir les metes proposades pel docent.
4. Autoestima: el fet de treballar en coordinació amb la resta de companys ajuda els
alumnes a millorar la seva autoestima, ja que, l’alumne sent que no té tota la
responsabilitat ell tot sol, evitant el nerviosisme i ansietat.
5. Salut psicològica: s'ha observat que l'aprenentatge cooperatiu ajuda a millorar la
maduresa emocional dels alumnes, el seu sentiment d'identitat pròpia, les
relacions socials interpersonals, etc.
6. Conflicte: els conflictes són inevitables en qualsevol grup social, però en la
destresa del docent està el saber aprofitar-los, ja que no s'han d'evitar, i afavorir
l'aprenentatge de cada situació conflictiva.
7. Integració social: l'aprenentatge cooperatiu promou la integració social més que
el competitiu pel fet que en aquesta metodologia els alumnes es senten més
estimats, més integrats i més recolzats pels seus companys, augmentant així, la
seva autoestima i autovaloració i per tant, aconseguint majors resultats acadèmics
que en els altres tipus de metodologies.
Per tant, l’ús correcte de l’aprenentatge cooperatiu beneficia als alumnes en aspectes
molt més enllà dels motrius o cognitius, com la cohesió grupal i la integració social dels
alumnes dins i fora de les aules. A més de fomentar el creixement de l’autoestima i per
tant obtenint una millora de la salut psicològica.
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4.3 L’aprenentatge cooperatiu i la socialització
4.3.1. La socialització
El concepte se socialització el podem definir com “el procés pel qual els individus
aprenen destreses, normes, actituds i valors per a l'acompliment de rols presents o
anticipats” (McPherson, Brown, 1988, p.267).
Al desenvolupament de activitats esportives hi intervenen dos elements principals
relacionats amb aquest concepte:
1. Els agents de socialització: Aquests engloben des de la família fins als
entrenadors, monitors o instructor, passant per tots aquells agents que intervenen
en les activitats esportives, com són els organitzadors dels esdeveniments o els
àrbitres.
2. Les situacions socialitzadores de l’esport: aquest apartat fa referència a l’on,
amb qui, quan, en quines circumstàncies i amb quines conseqüències comencen
els nens a practicar esport.
Aquest dos components condiciones la formació de les característiques de cada nen o
nena.
El subjecte que s'obre al món i als altres inaugura amb el seu gest la relació dialògica
en què es confirma com a inquietud i curiositat, com a inclusió en permanent moviment
en la història Freire (1997).
Amb aquesta cita, l’autor ens proposa el diàleg com a instrument didàctic per a
l’ensenyament. Per tant, és imprescindible tant la comunicació entre els mestres, entre els
propis estudiants, com entre els estudiants i els docents, per a construir el coneixement
mitjançant el diàleg.
Cal dir que no tots els intercanvis de paraules els podem classificar com a diàlegs.
Habermas (1999) proposa un model que assegura la comunicació a qualsevol grup social
mitjançant l’argumentació, i ho designa com a “discurs explícit”, el qual es fomenta en
compartir idees i transformar-les entre tots els membres del grup. Aquest model reforça
les habilitats per la resolució de problemes i l’intercanvi d’opinions, fomentat la
intersubjectivitat.
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L’esport pot ser a un entorn positiu que contribueix a l’educació social i moral dels
joves. Alguns psicòlegs esportius conclouen que l’esport “proporciona un entorn positiu
per a la socialització dels nens i adolescents, en desenvolupar habilitats de cooperació,
enfrontament de l'estrès, tolerància a la frustració i demora de les recompenses així com
conductes de joc net i habilitats d'interacció social” (Bredemeier, et al.,1986).
D’altra banda també podem trobar autors que es troben en contra, com Devereux ,
García Ferrando o Gutiérrez que creuen que la imitació que es fa de l’esport professional
a l’hora de desenvolupar programes d’iniciació a l’esport pot fomentar conductes
oposades al joc net i suposar un entorn totalment negatiu per al desenvolupament de la
socialització.

4.3.2. La socialització dintre del model d’aprenentatge cooperatiu
La importància de la socialització dintre de l’aprenentatge cooperatiu la trobem a
la transferència dels aprenentatges a entorns i situacions semblants. Si a l’àrea d’educació
física som capaços d’aconseguir que els nostres alumnes aprenguin com arribar a un acord
sense haver d’imposar-se, seran capaços de desenvolupar la mateixa habilitat en qualsevol
altre context.
A través dels jocs o activitats cooperatives els jugadors redueixen el sentiment
individualista, valorant així la força grupal i acceptant el paper i la feina de cadascun.
Per tant, per mitjà de l’AC ( aprenentatge cooperatiu), els participants deixen de
pensar en ells com a éssers individuals i comencen a concebre's com a individus d'un
grup, de forma que comencen a fer-se conscients de la importància de treballar com a un
equip per aconseguir un objectiu.
Un dels principals objectius és que l’escolar pugui aprendre a través de les
interaccions a desenvolupar-se positivament en qualsevol situació que impliqui una
relació personal.
Segons Fernández-Rio i Velázquez (2005) en l'aprenentatge cooperatiu és fàcil
trobar-nos amb desafiaments físics grupals que estan estretament relacionats els
aprenentatges cognitius i motrius amb els socials. Això facilita la relació intersubjectiva
a l'hora d'elaborar coneixements.
A l'hora de solucionar un problema motor, els alumnes, plantegen incomptables
solucions. Aquestes sorgeixen de l'avaluació del repte, de l'elaboració de respostes,
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exposició i debat per així triar la solució més adequada per al repte d'acord amb les
opinions dels altres integrants del grup.
També cal esmentar que la socialització fomenta un canvi en l'enteniment del rol
del professor, passant d'ensenyar, a estar al costat de l'alumnat com diuen Casey, Dyson,
i Campbell ( 2009).
Per a que existeixi un aprenentatge de (re)construcció de coneixements ha d'haverhi una bona orientació per part del mestre, s'ha de concebre el currículum com un
programa d'activitat dialògica segons asseguren Driver i Oldham (1986). Així doncs, el
treball del docent juga un paper crucial al desenvolupament de tasques mitjançant la
metodologia d'aprenentatge cooperatiu.

5.

Estat de la qüestió
Com hem pogut veure en apartats anteriors l’aprenentatge cooperatiu ha tingut una

evolució molt gran des de fa molts anys, però en l’àrea d’Educació Física els estudis són
molt més recents i escassos.
L’autor Mosston, al 1978, ja parlava de l'ensenyament recíproc com un dels estils
d'ensenyament aplicats a les classes d'Educació Física, que podríem considerar una forma
d'aprenentatge cooperatiu, no era precisament un dels estils més difosos com ho
demostren els investigacions de Grineski (1996) que, després d'un estudi realitzat amb
500 estudiants d'Educació Primària i Secundària, va arribar a les conclusions que més del
90% de les seves experiències en Educació Física havien estat de caràcter competitiu. I
és Grineski qui va escriure el primer llibre enfocat de forma específica a explicar com
implementar l'aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació Física, Cooperative learning
in Physical Education. Abans d’aquest, no hi ha cap altre publicació específica ni
semblant respecte a l’aprenentatge cooperatiu com a model educatiu.
Uns anys més tard, Johnson, Johnson i Stanne (2000) van realitzar un meta-anàlisi
molt important, on van recollir 64 estudis que es basaven quatre criteris: (1) el tipus
d'interdependència social era la variable independent, (2) la tasca era clarament
identificada com a motriu, (3) les variables dependents incloïen el rendiment, les relacions
interpersonals, el suport social o l'autoestima i (4) les dades eren exposades de manera
que fos possible comparar dos tractaments.
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Els resultats dels estudis van ser que, en la majoria dels casos, l'estructuració
cooperativa del desenvolupament de tasques va generar millors resultats, a nivell motor,
que la competitiva o individualista. I va passar el mateix amb la qualitat de les relacions
interpersonals, l’autoconcepte i encara que la mostra era petita i els resultats no són
concloents del tot, amb el suport social.
Ja a l’actualitat, trobem l’estudi de Velázquez, Fraile, López, al 2014, sobre la
concepció dels docents d’educació física sobre l'AC i la manera en que ho implementen
a les seves classes. Per a realitzar-lo van seleccionar una petita mostra de docents
d’educació física de primària, secundària i de la universitat, els qual havien de reunir les
següents condicions:
(1) Haver estat identificats per altres docents com a referents de l'AC en EF; (2) haver
impartit classe de EF en Educació Primària o Secundària en els tres últims cursos; (3)
haver publicat sobre la implementació de l'AC a les seves classes o presentat estudis
en cursos de formació permanent o en congressos de EF; (4) haver manifestat que
utilitzen l'AC a les seves classes; i, (5) estar disposats a col·laborar en la nostra
recerca. Les implicacions derivades d'aquesta col·laboració es van explicitar a través
d'un acord entre l'investigador i cadascun dels docents. (Velázquez, Fraile, López,
2014. p. 242)
L’estudi va concloure que, tots els participants tenien coneixement del treball dels
principals referents de l'aprenentatge cooperatiu, tant a nivell general com en l’àrea
d’educació física, tot i que algun d'ells tenen dubtes a l'hora de donar una definició precisa
d’aquesta metodologia.
Cal dir que tots els docents distingeixen perfectament l’aprenentatge cooperatiu
d'altres mètodes com el de treball en grup o el de joc cooperatiu. Velázquez, Fraile i Lopez
(2914) també expliquen que “els participants coincideixen que per a poder parlar
d'aprenentatge cooperatiu és necessària la presència de: (1) una interdependència positiva
de metes, (2) un treball en petits grups, (3) un aprenentatge individual, i (4) una
coresponsabilitat en l'aprenentatge de tots i cadascun dels membres del grup” (p.245)
Tot això estaria d'acord amb les definicions exposades al marc teòric d’aquest
treball pels principals referents de l'aprenentatge cooperatiu.
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Seguint la mateixa línia, a principis del 2018, la revista digital Acción Motriz,
publica un estudi de Carlos Velázquez, autor citat al llarg d’aquest treball per els seus
nombrosos estudis.
Velázquez (2017) enfoca el seu estudi en “d'una banda, quins fonaments teòrics
eren coneguts pel professorat i, d'ells, quins eren els que justificaven la seva pràctica i,
per una altra, avaluar el grau d'aproximació entre la forma en que l'aprenentatge
cooperatiu era implementat pel professorat i les característiques del model pedagògic
ideal d'acord amb la teoria” (p.10).
Per a portar-lo a terme va crear un qüestionari de 47 preguntes amb la intenció de
recopilar informació sobre (1) les principals característiques dels docents i del seu context
de treball, (2) el coneixement que tenien de l'aprenentatge cooperatiu i, en cas de fer-ho,
(3) la manera en què ells ho aplicaven a les seves classes. El qüestionari va ser contestat
per 198 docents espanyols on el 66,2 % impartia docència a Primària, el 28,3 % a
Secundaria Obligatòria y un 5,5 % lo feia simultàniament en ambdues etapes.
Després de l'anàlisi de les dades el primer fet rellevant és que una mica més d'un
terç dels docents que van contestar al qüestionari (34,4%) van afirmar no tenir
coneixements sobre l'aprenentatge cooperatiu (22,2%) o conèixer-ho però no aplicar-ho
a les seves classes (12,2%).
La concepció de l'aprenentatge cooperatiu del 65,6 % restant (n=130), que va
afirmar conèixer-ho i implementar-ho amb el seu alumnat, és molt diversa. Així,
alguns docents ho identifiquen amb el joc cooperatiu o amb “jocs on no guanya ni
perd ningú”, uns altres amb la introducció d'estratègies orientades a fomentar les
ajudes entre l'alumnat o la màxima participació a les classes, especialment
d'aquells estudiants amb més dificultats. Per a altres professors, l'aprenentatge
cooperatiu es relaciona amb el desenvolupament de tasques en grup o amb
processos de tutoria entre iguals. En altres casos, l'aprenentatge cooperatiu es
planteja com el reforç d'uns determinats valors de comunicació, diàleg, empatia o
treball en equip. Finalment, part del professorat ho concep d'una forma molt
propera a la dels principals referents teòrics, identificant treball en grups
heterogenis i coresponsabilitat en l'aprenentatge.
Finalment, solament 8 dels 198 docents que van contestar al qüestionari van
manifestar introduir sistemàticament tècniques d'aprenentatge cooperatiu a les
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seves classes, algunes complexes com a equips d'aprenentatge, ensenyament
recíproc o el trencaclosques. Aquests docents plantegen grups heterogenis
d'estudiants que es mantenen estables durant una o diverses unitats didàctiques
(Velázquez, 2017, p.11).
Els diversos resultats d’aquests estudis ens indiquen que l’aprenentatge cooperatiu
realment no és conegut per tots els docents i que els que els coneixen ni l’entenen i
l’apliquen de la mateixa manera.
La diferència entre la pràctica i el que diu la teoria parteix, a l’hora de definir com
s’hauria d’organitzar tot el procés del treball grupal per arribar a l’aprenentatge
cooperatiu.
Un bon exemple es, que a la pràctica, allò que delimita i diferencia entre joc
cooperatiu, treball grupal i aprenentatge cooperatiu es confon, fet que té com a
conseqüència que els docents mesclin les característiques concretes que té cada concepte
i per tant no s’aconsegueixin els objectius proposants.

6.

Pràctica

6.1.

Tècniques i estructures de l’aprenentatge cooperatiu aplicat a
l’Educació física
A partir de tot l’anàlisi d’informació que hem fet als apartats anteriors, comprovar

que el desenvolupament del model d’AC y els seus principals enfocaments teòrics a l’àrea
d’educació física es tradueixen com un recull de tècniques, amb un major o menor nivell
d’estructuració, que tenen com a objectiu el desenvolupament i el treball de diversos
continguts i objectius tant motors com socials.
D’altra banda també em pogut veure que l’èxit de l’aprenentatge cooperatiu radica
en aconseguir la participació igualitària de tots els estudiants, per tant, si no garantirem la
participació equitativa, no tots els estudiants seran capaços d’aconseguir l’èxit.
Kagan Spencer (2000) defineix l’estructura com un conjunt definit de passos que
permeten abordar un contingut concret des de processos basats en la interacció grupal; és
a dir, la feina d’aprenentatge seria la combinació d'un contingut curricular i una estructura
d'aprenentatge.
D’altra banda, Velázquez ( 2010 ) defineix aquestes estructures com un conjunt
d’accions i dedicions que el docent pren en referencia al què fer educatiu. D’altra banda
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també ens explica que moltes d’aquestes tècniques o estructures són les mateixes que
s’usen per a desenvolupar l’AC a altres àrees i que només cal adaptar-les però n’hi ha
d’altres dissenyades concretament per a l’assignatura .
És important no entendre aquestes tècniques com a una única sessió, ja que es
desenvolupament d’aquestes pot comportar-ne diverses.
A continuació podrem veure’n un petit recull , totes aplicables a l’àrea d’educació
física:

A. Tres Vides
Aquesta estructura és una de les més recents, és una variant creada per Carlos
Velázquez al 2012 i està basada en l’estructura dissenyada per Orlick al 1990
anomenada Marcador col·lectiu .
Estructura: Tres vides

Agrupació: grups de 5 o 6 persones

Desenvolupament:
1. El mestres proposen al grup una activitat cooperativa, la qual es basa en que
l’equip realitzi una acció concreta o que s’aconsegueixi el major nombre de
punts en el menor temps possible. Aquesta es desenvoluparà mitjançant relleus
individuals o en subgrups.
2. Per a establir un temps o una puntuació base els grup ha de realitzar l’activitat
a mode de prova.
3. El grup haurà de repetir l’activitat procurant reduir el seu temps d’execució
respecte al temps o puntuació base. Si ho aconsegueix, la nova puntuació o
temps s’establiran com a nou punt base. En el cas de que no s’aconsegueixi
superar o igualar és una vida.
4. Els participants repetiran l’activitat tants cops com sigui possible fins que hagin
perdut les 3 vides. Abans de cada intent, els participants podran establir
estratègies, solucionar errors anteriors, etc.
5. El temps o puntuació que s’obtingui en el moment de perdre la tercera vida
s’establirà com a marca definitiva
6. Finalment els participants reflexionaran respecte a quines dedicions resultaren
beneficioses per al grup a l’hora de aconseguir l’objectiu o obtenir més punts.
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Exemple pràctic:
Es proposarà a l’alumnat que aconsegueixin el major nombre de pilotes encistellades
en X minuts.

Si algú encistella no por tornar a fer-ho en la mateixa cistella fins que tots els membres
del grup ho hagin aconseguit també.

El grup no pot encistellar dues vegades consecutives a la mateixa cistella
El docent proporciona al grup un temps determinat, perquè acordi una estratègia inicial
orientada a millorar la puntuació base establerta abans d’iniciar el joc.
Si millora la seva puntuació, aquest serà la seva nova marca. Si no ho fa, perd una vida
i continua amb la seva puntuació inicial.
El joc es desenvoluparà fins que el grup perdi les seves tres vides o s’acabi el temps,
determinant-se llavors la seva puntuació definitiva.
Abans de cada inici del joc, el grup disposa, si ho desitja, d'un temps mort d'un minut
per posar-se adaptar o canviar la seva estratègia.
Finalment un portaveu de cada grup exposarà les conclusions del grup d’aspres d’haver
realitzat el joc.
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B. Jo faig – Nosaltres Fem
La següent estructura també es una de les més modernes i , de la mateixa forma
que l’anterior, va ser creada per Carlos Velázquez al 2003.
Estructura: Jo faig – nosaltres fem

Agrupació: grups de 4 persones

Desenvolupament:
1. Es proposa un repte motriu amb diverses possibilitats de desenvolupament
correctes.
2. Cada participant assetjarà primer de forma individual diverses formes de
realitzar l’acció, per decidir finalment 2 possibles respostes correctes que sigui
capaç de desenvolupar correctament.
3. Cada participant mostrarà una de les dues execucions correctes de les 2 que
havia pensat i s’haurà de fer càrrec de que els seus companys siguin capaços de
reproduir-la correctament.
4. El docent triarà a l’atzar un dels components de cada grup per a que mostri a la
classe les respostes que el seu grup proposa.
Exemple pràctic:
Es plantegen als grups les següents preguntes:
1. Com podem llançar i rebre una pilota d’handbol sense que toqui a terra?
2. Què podem fer mentre està en l’aire?
El docent donarà X minuts per a que cada estudiant pensi de forma individual les
possibilitats de resposta per a totes dues preguntes.
Els participants de cada grup s’ajunten i mostren una de les dues respostes que han
pensat ( la segon resposta es reserva per si algun company del grup ha pensat la mateixa
tenir més opcions). Cada participant té la responsabilitat d’ensenyar i ajudar als seus
companys a que realitzin la seva proposta correctament.
Passats X minuts, un dels membres de cada grup triat a l’atzar per el docent mostrarà
les 4 respostes proposades pel seu grup.
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Els resultats seran avaluats pel propi grup, per la resta de companys de la classe i pel
docent, realitzant així, una reflexió conjunta amb l’oportunitat de que la resta de
companys faci propostes de millora si ho creuen necessari.
Variant:
A. Demanar als grups que un cop tinguin segures les seves respostes elaborin una
coreografia d’exactament combinant les diverses accions motrius que han
pensat.
B. Plantejar d’una forma més grupal, de manera que, el grup-classe es dividiria en
dos o més subgrups que treballarien inicialment en parelles o grups de 3 les
possibles respostes a les preguntes plantejades abans, per a després ajuntar-se
en gran grup. D'aquesta manera, el procés de cerca individualitzada és
converteix en un procés de descobriment col·lectiu.
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C. Ensenyança Recíproca
Aquesta estructura va ser dissenyada per Muska Mosston al 1978.
Estructura: Ensenyança recíproca

Agrupació: per parelles

Desenvolupament:
1. El docent exposarà una feina per a portar a terme, explicarà com desenvoluparla i quins son els punts més importants que cal observar quan es desenvolupi.
2. Un membre de la parella començarà desenvolupant la tasca i la seva parella
haurà d’observar-lo atentament per corregir els possibles errors que vagin
sorgint i proporcionarà ajuda al seu company sempre que sigui possible i ho
necessiti.
3. Una vegada s’ha aconseguit desenvolupar la tasca de la millor forma possible
les parelles intercanviaran els papers i l’observador passarà a desenvolupar la
tasca i el seu company ara serà qui l’observi.
4. Quan els dos membres sàpiguen realitzar la tasca ho ensenyaran al docent i
comunicaran quins han estat els moments de més dificultat que han tingut i com
el seu company els ha ajudat.

Variant:
A. La classe serà dividida en grups de quatre alumnes, dividits en dues parelles.
B. Cada parella realitzarà l’ensenyament recíproc però, quan ja sàpiguen realitzar
la tasca correctament, la segona parella serà qui avaluï si els dos membres de la
primera parella realitzen la tasca correctament i viceversa, en comptes del
docent. Una vegada les dues parelles hagin realitzat les observacions, mostraran
el desenvolupament al docent.
C. El docent explica la tasca que els alumnes han de desenvolupar. Es divideix la
classe en grups de quatre alumnes i cadascun haurà d’assumir un paper diferent:
executant, observador-anotador, proporcionant de feedback i organitzador de
grup. Els participant del grup hauran de passar per tots els rols i col·laborar per
a la presa de dedicions.
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D. Sent – Pensa – Comparteix – Actua
Aquesta estructura la va dissenyar Grienski al 1996 especialment per a l’Educació
física basant-se en l’estructura que dissenyà prèviament Spencer Kagan al 1992 per àrees
més generals de contingut conceptual.
Estructura: Sent – Pensa – Comparteix - Actua Agrupació: grups de 4 o 5 persones
Desenvolupament:
1. El docent planteja un repte motor amb diverses respostes possibles per a
desenvolupar-lo.
2. Els participants pensaran primer de forma individual possibles formes
d’aconseguir resoldre el repte correctament.
3. Després tots els membres del grup comenten les seves propostes.
4. Cada equip haurà de portar a terme al menys una de les respostes de cada un
dels components del grup per finalment triar la resposta que més els hi agradi.

Exemple pràctic:
El docent prepararà prèviament diverses proves ( 2 proves més que grups hi hagi ), on
cadascuna d’elles hi podran trobar una fitxa explicativa del què fer i quines en són les
normes que hi ha que acomplir.
Es divideix la classe en grups d’entre 5 i 7 alumnes. El docent repartirà un conjunt de
ferratines amb un color específic que servirà d’indicatiu per a cada grup.

Cada equip anirà a qualsevol de les proves que estigui lliure i intentarà resoldre el
problema plantejat. A cada prova que aconsegueixin resoldre enganxaran un dels seus
adhesius de color del seu equip. Si el grup no aconsegueix resoldre-la podrà intentarho més tard o rendir-se, però en aquest cas no enganxarien el seu adhesiu.
Finalitzada l’activitat els grups disposaran d’un temps per reflexionar sobre les
dificultats que han tingut i autoavaluar els processos que han seguit a partir d’uns
criteris que faciliti el docent
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E. El Trencaclosques o Descobriment compartit
Aquesta tècnica va ser dissenyada per Carlos Velázquez al 2003.
Estructura: El puzle

Agrupació: en parelles i grups de 4 persones

Desenvolupament:
1. El docent proposa una acció motriu oberta i cada alumne de forma individual
pensa almenys 3 possibilitats de desenvolupar la tasca.
2. Cada alumne ha de ser capaç de dominar les seves pròpies propostes.
3. Es formaran parelles i cada membre de la parella ha d’ensenyar al seu company
les respostes que ha pensat. Els dos membres de la parella haurà de dominar les
seves respostes i la del seu company.
4. De totes les respostes que hagin aportat hauran de triar tres i practicar-les fins
que siguin capaços de realitzar-les bé al mateix temps. La única condició per a
triar les 3 propostes es, que cada membre ha d’aportar al menys una proposta.
5. Després, les parelles s’hauran d’ajuntar de manera que quedin grups de 4
participants.
6. Cada parella haurà d’ensenyar les seves respostes triades. Cada alumne es farà
responsable de dominar totes les propostes i d’aconseguir que els seus
companys també ho facin.

Exemple pràctic:
El docent demanarà als alumnes que de forma individual inventin almenys 3 passos de
ball.
Es formaran parelles i cada membre de la parella ha d’ensenyar al seu company els
passos de ball que ha pensat. Els dos membres de la parella haurà de dominar tant els
seus passos com els del seu company.
De totes les propostes hauran de triar entre els dos 3 passos que siguin capaços de
realitzar de forma sincronitzada.
Les parelles buscaran un altre parella per convertir-se en grups de 4 i hauran de ser
capaços de dominar totes les propostes i crear una petita coreografia sincronitzada que
hauran de mostrar a la resta de la classe.
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F. Aprenem Junts o joc cooperatiu
Grineski al 1996 creà aquesta estructura basant-se amb els treballs de Orlick i els
principis d’enfocament conceptual de David Johnson i Roger Johnson .
Estructura: Aprenem junts

Agrupació: el grup sencer

Desenvolupament:
1. El docent proposarà una tasca i advertirà de que sense la col·laboració de tota
la classe no s'assolirà l'objectiu.
2. En el moment del desenvolupament de l’activitat el docent reforça les habilitats
i els comportaments que faciliten que el grup arribi al seu objectiu i proposar
als propis alumnes que animin als seus companys.
3. Després de l'activitat, es porta a terme una avaluació grupal per a descobrir què
ha facilitat o dificultat arribar a l’objectiu proposat.
4. A partir de les idees proposades es poden crear i practicar noves activitats
cooperatives
Exemple pràctic:
El docent proporcionarà als alumes un paracaigudes i una pilota d’escuma. Els alumnes
hauran de posar-se de peu al voltant del paracaigudes i sostenir-lo amb les dues mans.

El docent tirarà la pilota sobre el paracaigudes i anirà proposant diversos reptes que els
alumnes hauran de complir només movent el paracaigudes.
Una vegada finalitzats tots els reptes es realitzarà una reflexió sobre els que s’han
aconseguit i els que no i quin ha estat el motiu.
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6.2.

Avaluació de les habilitats socials

Durant tot aquest treball hem pogut veure que diversos articles, llibres i investigacions
ens demostren l’eficàcia evident del mètode d’aprenentatge cooperatiu per a la millora
tant dels aspectes motors, com de les habilitats socials dels alumnes. Per tant, tots els
docent que facin ús d’aquests mètodes haurien d’assegurar-se d’avaluar els dos conceptes,
el motriu i el social, de cadascun els seus alumnes.
Es normal que a l’àrea d’educació física l’avaluació de l’alumnat es centri en els
aspecte més motors, i resulta molt menys freqüent l’avaluació de l’aprenentatge i
desenvolupament de les habilitats socials, fins al punt que molts docents creuen que el
desenvolupament social es dona automàticament pel fet de treballar en grup, i cal dir que,
no ho és.
Una de les diferències distintives d’entre el treball i l'aprenentatge cooperatiu és que
en el primer cas es dona per suposat que els alumnes posseeixen les habilitats socials que
els donaran accés a desenvolupar la tasca proposada pel docent mentre que en el segon
cas, l'aprenentatge cooperatiu, té com un dels seus objectius, ensenyar les habilitats
socials mitjançant la realització de tasques que impliquin la interacció social estructurada.
És a dir que les qualificacions de cada alumne haurien de contemplar tant els aspectes
motrius com els socials, ja que seria incoherent insistir als alumnes respecte la
importància de l’empatia, d’ajudar a la resta i de deixar que ens ajudin, d’animar i de
recolzar-se en els companys i que finalment l’únic que es qualifiqui siguin les habilitats
motrius. Perquè, els alumnes acabarien entenent que tot i que valorem que siguin
cooperatius, el que realment ens importa a nosaltres és, que milloren la seva motricitat.
Per tant amb les avaluacions s’ha de veure reflectit que les habilitats socials i el bon
treball cooperatiu ajuden a aconseguir els objectius i el bon desenvolupament de les
tasques motrius donant peu així a una reflexió sobre les conductes que són positives i els
que són negatives per els propis alumnes.
I per arribar a aquesta reflexió pròpia proposo promoure la reflexió individual al
menys, al final de cada unitat didàctica. O en el cas que sigui possible, després de cada
sessió triar 2 alumnes a l’atzar que realitzin un petit qüestionari d’autoavaluació respecte
a les habilitats socials desenvolupades aquella mateixa hora d’educació física, mentre que
la resta de la classe pot realitzar la reflexió de com ha anat la sessió d’una forma més
grupal.
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El mestre podrà comparar els resultats de les enquestes amb els seus propis apunts del
desenvolupament de la sessió, així podrà realitzar una atenció més individualitzada de
cada alumne proporcionant-li orientacions que els hi facilitin l’aprenentatge i el
desenvolupament de les habilitats socials.
Aquest seria un exemple de qüestionari que el docent podria donar als alumnes tant
al final de les sessions com al final de les unitats didàctiques fent algunes variacions i
incorporant també coavaluacions als companys per després compara la imatge que tenen
d’ells mateixos i la que tenen el seus companys:
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Nom:

Curs:

Data

Llegeix les següent frases i contesta sincerament amb una creu la resposta que
més s’apropi a la feina que has realitzat avui
A la classe d’E.F d’avui...

Sempre

Moltes

Poques

vegades

vegades

Mai

He escoltat quan els meus companys parlen
He explicat les meves idees al grup
He animat als meus companys quan les coses
no sortien bé
He demanat ajuda quan l’he necessitada
He ajudat als companys que ho necessitaven
M’he distret de la tasca que estàvem fent
He acceptat les dedicions del grup
M’he enfadat quan no s’ha fet el que jo he dit
He

fet

comentaris

negatius

als

meus

companys de grup
He ajudat a resoldre conflictes d’una forma
positiva
-Digues quin és el principal factor que creus que hauries de millorar i el que pots fer
per aconseguir-ho: ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................
-Digues quin dels factors has millorat des de que vam començar el curs:
........................................................................................................................................
-Tens alguna suggerència sobre la sessió d’avui? ...........................................................
.........................................................................................................................................
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7. Conclusions
7.1.

Conclusions i proposta de millora
En el desenvolupament d’aquest article hem tingut com a objectiu conèixer, analitzar

i comprendre el que és i el que no l’aprenentatge cooperatiu, començant per veure diverses
formes de definir-lo i quins són els seus principis essencials. També hem pogut
diferenciar l’aprenentatge cooperatiu del joc cooperatiu, dos conceptes molt semblants
però totalment diferents, ja que, tot i que el joc cooperatiu és un bon recurs per a fomentar
les relacions intergrupals a partir de tasques motrius, amb l’aprenentatge cooperatiu anem
més enllà i aconseguim que a més de fomentar les relacions i habilitats socials també
aprenguin amb els seus companys i d’ells.
També hem donat una breu ullada als orígens de l’aprenentatge cooperatiu, passant
pels resultats d’investigacions que ens justifiquen la importància del seu ús a l’ambient
educatiu i més concretament a l’àrea d’Educació física com a mètode efectiu que promou
l’aprenentatge i el desenvolupament motor i de les habilitats socials.
Tot i així, cal dir que, no és un model d’ensenyament tan freqüent com s’esperava
entre el professorat d’educació física com en el d’altres àrees. Pot ser, perquè els
processos de desenvolupament no són prou específics com per a que als docents hi
facilitin l’aplicació directa a les seves classes.
El primer objectiu que ens plantejàvem en aquest treball era “analitzar la
influència de l’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’educació física” i per això, ens hem
basat tant el la teoria per a saber quines són les influències sobre l’alumnat com en la
investigació de diversos autors especialitzats en l’àrea per a conèixer aquesta influència
més emmarcada en la metodologia i el desenvolupament de les sessions.
En el segon cas, de les investigacions analitzades, podem concloure que tot i ser
un model conegut per tots els docents que van ser enquestats a l'hora de concretar aquest
model en l’entorn més pràctic de l’educació física, els resultats dels diversos estudis ens
diuen que ni l'aprenentatge cooperatiu és conegut profundament per tots els docents de
l’àrea, ni tots ho entenen i apliquen de la mateixa forma.
Amb els estudis de Velázquez, Fraile, López, Johnson, Johnson i Stanne podem
concloure que questa gran diferencia entre teoria i pràctica es genera a l'hora de
determinar com ha d'organitzar-se el procés de treball en grups per a fomentar aquest
tipus d’aprenentatge. A les sessions pràctiques de l’assignatura els límits entre joc
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cooperatiu, treball en grup i aprenentatge cooperatiu es dilueix, de manera que els mestres
barrejant característiques específiques de cadascun d'aquests conceptes i s’identifiquen
els uns amb els altres. Tenint com a conseqüència, en alguns casos, que la durada dels
grups sigui insuficient, fins al punt de poder variar d'una tasca a una altra durant el
transcurs de la classe, o que la formació d’aquests no sigui regulada. I en aquestes
circumstàncies resulta difícil que es produeixin processos de comunicació, presa de
decisions i avaluació. A més, a tot això li podem sumar que la responsabilitat dels alumnes
es va desfent poc a poc i finalment l’alumne deixa de ser el centre del seu propi
aprenentatge.
En resum, en aquestes circumstàncies l’aplicació pràctica del model teòric està
molt allunyada del model ideal fins al punt que, d'acord amb el requisits exposats, no
podríem parlar d'aprenentatge cooperatiu realment.
Ara, amb tot això i amb els objectius que ens proposàvem al principi de l’article
acomplerts, podem dir que,

per parlar d’aprenentatge cooperatiu han d’intervenir

diversos elements i condicions concretes, els quals comentàvem al quart apartat d’aquest
treball:
1. Interdependència positiva
2. Interacció cara a cara
3. La responsabilitat individual i el compromís personal
4. Ús freqüent de les habilitats rellevants entre persones i grups petits
5. El processament del grup i regulació del funcionament actual per millorar
l'eficàcia futura del grup.
Sense alguna d’aquestes condicions és molt probable que l’aprenentatge no es realitzi
d’una forma completament cooperativa i que per tant no ens complagui com a docents, i
com sol passar, que acabem abandonant l’ús d’aquesta metodologia o que sols s’acabi
aplicant en moments específics, com veiem en les enquestes que havia realitzat Carlos
Velázquez al 2017 ( com podem veure a l’apartat 5 del treball). Però el que és important
recordar quan succeeix això, és que aquestes condicions son difícils d’aconseguir de cop
i amb uns resultats perfectes, per tant, el que cal fer és anar incorporant-les poc a poc,
tenint en compte que allò més important és fer avenços de forma gradual per a arribar a
adquirir tots els beneficis que ens ofereix el model d’aprenentatge cooperatiu i a estar
satisfets amb la nostra feina. A tot això, vull afegir una cita que va fer Joanne Putnan
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(1993) que ens recorda que els alumnes són els qui realment han de treballar per a
aconseguir que l’aprenentatge cooperatiu funcioni:
Fins i tot quan es compleixen tots els criteris que ha de reunir un bon grup
cooperatiu, no hi ha cap garantia que la interacció del grup sigui agradable o que
el treball de grup sigui la manera més fàcil de fer les coses. La cooperació no es
dóna d'una forma automàtica, suposa temps i treball. Un grup ineficaç d'avui
podria ser un grup que triomfés demà si els seus membres desitgen ocupar-se en
la resolució reflexiva dels problemes, esforçar-se a fer les coses de forma diferent
i perseverar senzillament en l'assoliment de les seves finalitats. (p.108).

7.1.1. Proposta
Si contemplem l'aprenentatge cooperatiu com un model pedagògic que serveix de
mitjà per a fomentar un aprenentatge que van més enllà de la simple acció motriu i que
es relacionen amb aspectes socials i amb els valors d’una societat democràtica, llibertat,
justícia, igualtat penso que els docents sí que estan orientant la seva acció docent en aquest
sentit tot i que la distància entre la seva pràctica i el model teòric que em pogut analitzar
sigui tan gran.
Per tot això, penso que una planificació a partir d’introduir jocs cooperatius o de
fomentar determinades conductes que trobem a les en les classes, fins i tot en tasques amb
estructura més competitiva, hauran d’estar reconegudes dins del model d’AC, sempre que
s'orientin a fomentar els principis de cooperació i inclusió. Tot i així, cal dir que aquest
tipus d’accions són petites passes cap a una aplicació i desenvolupament correcte del
model pedagògic ideal.
Aquest fet, donaria peu a que els docents introduïssin diferents accions de caire
cooperatiu de forma progressiva, en diverses sessions, sempre orientades a un mateix fi,
que li permetrien, d'una banda, adaptar-se al context de l’alumnat i, d’altra, facilitarien
que docent i estudiant adquirissin experiències relacionades amb cooperació, començant
des de moments simples i evolucionant cap a situacions cada vegada més complexes.
Aquesta comprensió més amplia de l’aprenentatge cooperatiu minimitzaria els
problemes que els docents es solen trobar en les seves sessions quan introdueixen
propostes de tipus cooperatiu, com la tendència d'alguns estudiants a actuar de forma
individualitzada, l’ús de comentaris negatius o el fet de comprar els resultats entre uns i
altres.
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Un bon començament per als docents seria l’ús dels plantejaments de l'enfocament
estructural (Kagan, 2000) , introduint estructures amb tots els passos perfectament
establerts, que fomenti positivament les interaccions entre companys i evitin la
participació desequilibrada dintre dels grups cooperatius. Alguns exemples d'aquestes
tècniques que es podrien aplicar són les que em vist a la part pràctica d’aquest article,
com per exemple “Jo faig - nosaltres fem” (Velázquez, 2004) o “Tres vides” (Velázquez,
2012).
Poc a poc es pot avançar i fer ús de tècniques més complexes basades tant en
l'enfocament conceptual (Johnson & Johnson, 2009) com en el curricular. En aquest cas,
les propostes de treball s’allargarien i l'aprenentatge resultaria molt més autònom. En
aquests moments seria d’ajuda que el mestre facilités als alumnes dossiers amb la
informació necessària per al desenvolupament de les tasques, les bases principals del
procés d'aprenentatge, els aspectes més importants a tenir en compte o els instruments
d'avaluació per a valorar i reflexionar sobre els seu aprenentatge. Una bona opció per
aquest cas seria l’estructura “Puzle” (Velazquez,2003) o “Aprenem junts” (Grineski,
1996).

7.2.

Limitacions de l’article
Tenint en compte tot allò esmentat anteriorment, he de manifestar algunes

limitacions de la meva recerca derivades fonamentalment dels recursos temporals i
materials amb els quals hem comptat per al desenvolupament d’aquest article. En aquest
sentit, la primera limitació que he trobat en que la informació teòrica específicament
enfocada en l’aprenentatge cooperatiu dedicat a l’àrea d’educació física és molt escassa,
es pot trobar diversos tipus de definicions del terme però el que ens manca és una
explicació més concreta de com aplicar-ho, que tenir en compte en el moment del
d’envolupament i quins son els riscos o conflictes que podem trobar-nos i com solucionarlos de forma efectiva.
La segona limitació que he trobat es la quantitat d’estudis respecte a la posada en
pràctica del model d’AC. Tot i que si que hi ha diversos estudis moderns que ens parlen
respecte al coneixement i aplicació que realitzen els docents de l’àrea en les seves
sessions, no n’he trobat suficients dirigit a l’alumnat que ens demostrin el que la teoria
ens esmenta respecte als beneficis que suposa aprendre de forma cooperativa o l’evolució
que té un grup al passar de models tradicionals i competitius al model d’AC.
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Allò ideal per a que aquest anàlisi hagués estat més complet seria tenint una visió
més empírica de les dos parts de la sessió, la docent i la del estudiant.
Per últim, crec que també hauria estat interessant poden comptar amb informació
respecte a l’ús d’aquest model d’aprenentatge a les Pitiüses o a les Illes Balears, però tot
i tenir constància de que en alguns centres se’n fa ús no existeixen investigacions o articles
científics relacionats directament amb la comunitat.
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