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• Resum 

La fonamentació de l’Aprenentatge Cooperatiu com a metodologia efectiva a l’aula és 

una qüestió psicològica i pedagògica, és a dir, els estudis actuals sobre com aprèn l’ésser 

humà, com processa la informació i com la reté, indiquen que l’aprenentatge és un procés 

social en el qual la interacció amb altres aprenents del mateix nivell cognitiu implica un 

major processament de la informació. Sense aprofundir en matèria, cal indicar que això 

és possible gràcies a la interacció entre dos alumnes que s’enfronten junts a una tasca que 

dóna lloc a un conflicte sòcio-cognitiu. En aquest sentit, l’estructura de l’aula cooperativa 

és complexa, ja que es dissenyen grups cooperatius en els quals es fomenta 

l’heterogeneïtat dels seus components; alumnes que, dins de la mateixa zona de 

desenvolupament pròxim, difereixen en competències, habilitats i altres característiques 

personals que han d’aprendre progressivament a treballar de manera conjunta. Introduir 

l’Aprenentatge Cooperatiu a les sessions d’Educació Física mitjançant desafiaments 

físics cooperatius pot ésser una alternativa efectiva i enriquidora cap a l’assoliment d’un 

clima positiu i d’un aprenentatge significatiu en el món actual de l’educació.     

• Abstract 

Cooperative Learning is an effective methodology in the classroom based on how human 

beings learn, how they process information and how to retain it. Learning is a social 

process in which the interaction with other learners with the same cognitive level implies 

a higher retention of the information. This is possible thanks to the interaction between 

two students who face together a task that causes a social cognitive conflict. The structure 

of the cooperative classroom is complex due to the heterogeneity of their components, 

because students differ in skills, abilities and other personal characteristics. They must 

learn progressively to work together. Introducing Cooperative Learning in Physical 

Education sessions through cooperative physical challenges, can be an effective 

alternative to achieve a positive climate and a significant learning in the current education. 

• Paraules Clau  

Desafiaments físics cooperatius, Aprenentatge Cooperatiu, Educació Física, mitjà o 

recurs didàctic, jocs.  

Cooperative physical challenges, Cooperative Learning, physical education, medium or 

didactic resource, games. 
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1. Tema  

En primer lloc, cal situar i contextualitzar el present Treball de Fi de Grau a l’àrea 

d’Educació Física, essent aquest un concepte complex que s’ha construït socialment, ha 

estat objecte d’evolució i transformació al llarg del temps i ha estat sotmès a diferents 

maneres d’interpretació i comprensió. Així doncs, per a González Muñoz (1993) es tracta 

d’un terme polisèmic que admet diverses interpretacions, depenent del contingut assignat 

i del seu context. L’estudi etimològic del terme «Educació Física» es va iniciar amb la 

recerca de cada una de les dues paraules que el composen. 

Per una banda, el terme «Educació» posseeix dues arrels llatines diferents; «Educo-as-

are» (criar, alletar o alimentar) i «Educo-is-ere» (extreure de dins a fora) 

D’altra banda, el terme «Física» es refereix al cos humà amb capacitat de moviment.  

A partir d’aquí, el concepte «Educació Física» ha anat evolucionant amb el pas del temps 

fins arribar a propostes d’autors de caire contemporani o actuals, així com, per exemple, 

indica Calzada (1996) «L’educació Física és el desenvolupament integral de l’ésser humà 

a través del moviment». 

Així doncs, cal destacar la importància de l’Educació Física per conèixer el propi cos, per 

desenvolupar habilitats i conductes motrius i, fins i tot, per potenciar la convivència i els 

vincles afectius i socioafectius que s’estableixen entre els alumnes, a més de visualitzar 

l’activitat física com un element primordial i fortament relacionada amb la salut i el 

benestar de l’individu. A més, fomenta l’establiment d’una sèrie d’hàbits saludables i 

serveix per alliberar l’energia acumulada, convertint-se així en un mitjà d’expressió. 

Finalment, l’Educació Física permet modificar conductes inadequades, millorar o 

potenciar hàbits d’actuació adequats mitjançant el moviment, millorar la condició física i 

transmetre coneixements i valors. És per tot allò que s’ha mencionat que he decidit dur a 

terme el Treball de Fi de Grau dins l’àmbit d’Educació Física.  

A partir d’aquí, cal indicar que el tema del present treball és els desafiaments físics 

cooperatius a l’àmbit d’Educació Física i, per tant, el seu desenvolupament i aplicació 

dins les diverses sessions.  
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2. Justificació 

Actualment i, cada vegada amb més incidència, s’han introduït progressivament 

metodologies i tècniques cooperatives dins el procés d’ensenyament – aprenentatge dels 

alumnes, validant i essent conscient dels múltiples avantatges i aspectes positius que 

generen dins l’aula. Així doncs, l’aprenentatge cooperatiu es defineix com un mètode 

d’aprenentatge basat en el treball en equip dels alumnes. Inclou diverses i nombroses 

tècniques en les que els alumnes treballen de manera conjunta per assolir determinats 

objectius que són plantejats comunament a tot l’alumnat i dels que són responsables tots 

els membres de l’equip. Segons Johnson i Johnson (1991), «l’aprenentatge cooperatiu és 

l’ús instructiu de grups petits perquè els alumnes treballin junts i aprofitin al màxim 

l’aprenentatge propi i el que es produeix en la interrelació».  

Autors com Conard (1990), Dyson (1997), Grineski (1995), Johnson i col. (1984), Rué 

(1989) o Strachan i MacCauley (1997) inclouen entre els elements bàsics de les situacions 

d’Aprenentatge Cooperatiu els següents:  

1. Interdependència positiva entre els membres del grup. 

2. Objectius de grup. 

3. Responsabilitat individual dins del treball col·lectiu. 

4. Interacció cara a cara entre participants. 

5. Processament grupal. 

6. Habilitats interpersonals.  

A partir d’aquí, entre les múltiples propostes cooperatives que poden introduir-se a les 

sessions d’Educació Física destaquen, per la motivació que produeixen entre l’alumnat, 

els desafiaments físics cooperatius; els quals poden definir-se com activitats físiques 

cooperatives d’objectiu quantificable, plantejades en forma de repte col·lectiu, on el grup 

deu resoldre un determinat problema de solució múltiple, adaptant les seves accions a les 

característiques individuals de tots i cada un dels participants (Velázquez, 2003). 

D’altra banda, cal mencionar que en qualsevol desafiament físic cooperatiu tenen lloc tres 

components essencials:  

• Conceptual: es refereix al problema que el grup ha de resoldre i a les possibles 

solucions múltiples per assolir-ho.  
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• Motriu: es refereix a l’execució motriu de les diverses solucions i a les capacitats 

físiques, habilitats i destreses necessàries perquè dita execució sigui un èxit.  

• Afectiu-relacional: es refereix als diversos factors intrapersonals o interpersonals 

que, d’una manera o d’una altra, repercuteixen en l’èxit o fracàs de la tasca 

encomanada; pors i temors en determinats alumnes front la tasca, capacitat de 

comunicació grupal, habilitats socials, etc. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Desafiaments físics cooperatius. Components essencials. 

Cal indicar la importància de la interrelació entre aquests tres components com un dels 

elements claus a l’hora d’entendre les possibilitats educatives dels desafiaments físics 

cooperatius per afavorir la inclusió de tot tipus d’alumnat en les sessions d’Educació 

Física. D’aquesta manera, podem plantejar a un grup el repte que tots els seus membres 

han de superar una tanca d’altura aproximada d’un metre sense tocar-la; davant aquest 

repte, un alumne que presenta discapacitat motriu severa, tindrà problemes en l’àmbit 

motor i necessitarà, sens dubte, l’ajuda dels seus companys. No obstant això, podrà 

aportar solucions positives perquè tot el grup assoleixi el repte proposat. D’aquesta 

manera, ambdues accions seran imprescindibles per assolir l’èxit i, tots i cada un dels seus 

membres del grup, amb independència de les seves característiques personals, poden 

contribuir d’una manera o d’una altra a la superació del problema plantejat, assolint així 

l’èxit de la tasca.  

Així doncs, és per tot allò que s’ha mencionat que he decidit desenvolupar el present 

Treball de Fi de Grau vers els desafiaments físics cooperatius, ja que, cal destacar que la 

seva aplicació dins les sessions d’Educació Física, afavoreixen l’aparició d’algunes 

conductes prosocials i la disminució dels conflictes interpersonals en els grups. A més, 

els membres amb menys valoració de la seva habilitat física es senten motivats per aquest 

tipus de propostes i són freqüents les seves manifestacions d’alegria després d’assolir un 

repte grupal, per la qual cosa, s’afavoreix la integració d’alumnat que presenta alguna 

Conceptual 

 

Afectiu - 
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discapacitat en el grup-classe. D’altra banda, aquesta tipologia de propostes beneficia 

l’acceptació d’altres companys diferents als preferits habitualment per la realització 

d’activitats motrius. Finalment, m’agradaria destacar l’experiència viscuda a les 

pràctiques d’enguany al CEIP Rafal Vell, ja que, es allà on vaig conèixer aquesta 

metodologia i les seves grans aplicacions a les sessions d’Educació Física, per la qual 

cosa, he pogut experimentar i comprovar els seus avantatges i la seva validesa dins l’àmbit 

educatiu. Així doncs, des del meu punt de vista, un programa de desafiaments físics 

cooperatius afavoreix la comunicació interpersonal, l’empatia, la regulació de conflictes 

i la capacitat de treball en equip, essent els alumnes els protagonistes del seu procés 

d’ensenyament-aprenentatge, per la qual cosa, esdevé imprescindible el seu 

desenvolupament i la seva aplicació dins les sessions d’Educació Física. 

 

3. Objectius 

L’objectiu general del present treball es dur a terme una elaboració d’un recurs o material 

didàctic vers els desafiaments físics cooperatius que, tal volta, poden esser útils per tots 

aquells individus pertinents a una comunitat educativa, així com, per exemple, docents i 

futurs docents, tutors/es d’aula, etc. Així doncs, dins de les diverses modalitats de Treball 

de Fi de Grau, el present treball està enfocat amb el desenvolupament de mitjans o 

recursos didàctics i/o educatius. Dins d’aquest recurs didàctic s’introduiran diversos 

programes, propostes d’activitats, jocs i variants per dur a terme a les sessions d’Educació 

Física.  

D’altra banda, com a objectius específics del treball, s’exposaran els avantatges que 

presenta aquesta metodologia i es durà a terme una comparativa de les sessions realitzades 

a partir de desafiaments físics cooperatius i aquelles sessions basades en una estructura 

tradicional, ja que, com s’ha mencionat prèviament, l’experiència viscuda enguany al 

CEIP Rafal Vell serà de gran utilitat.  

D’aquesta manera, l’objectiu general del present treball és el següent: 

1. Desenvolupar i crear un mitjà o recurs didàctic i /o educatiu. 

D’altra banda, els objectius específics del present treball són els següents:  

1. Definir els avantatges d’aquesta metodologia en la seva aplicació dins les sessions 

d’Educació Física. 
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2. Comparar les sessions basades en desafiaments físics cooperatius amb sessions 

d’estructura tradicional.  

 

4. Metodologia 

Pel que fa a la metodologia utilitzada per al desenvolupament d’aquest Treball de Fi de 

Grau, en primer lloc, cal tenir en compte, tal i com s’ha mencionat prèviament, l’objectiu 

general d’aquest: desenvolupar i crear un mitjà o recurs didàctic i /o educatiu. Per tant, 

la metodologia utilitzada per a la seva creació fou l’observació i la revisió bibliogràfica. 

Per una banda, el mètode d’observació com a punt de partida que va tenir lloc a l’hora de 

conèixer la metodologia de desafiaments físics cooperatius a les sessions d’Educació 

Física i l’experiència viscuda al CEIP Rafal Vell i, d’altra banda, la revisió bibliogràfica 

que s’ha considerat, tractat i analitzat al llarg del present treball; justificació, recopilació 

de la bibliografia, comparació, avaluació i selecció de la bibliografia i, finalment, 

elaboració del mateix. 

 

5. Introducció 

Encara que sembli molt sorprenent, existeixen una sèrie d’investigacions que demostren, 

amb dades, que l’àrea d’Educació Física ha deixat d’ésser, si alguna vegada ho ha esta t 

del tot, una matèria a la qual tots els nens i nenes estaven desitjosos per assistir, perquè 

gaudien àmpliament de tot el que en aquesta es duia a terme; una matèria «envejada» pels 

altres membres de la comunitat educativa, ja que els nens i nenes desitjaven anar i assistir 

a ella. No obstant això, sembla que la realitat ha canviat o almenys, és diferent, i per 

comprovar-ho, cal observar algunes de les investigacions crítiques que s’han establert. 

Segons Carlson (1995), un de cada cinc alumnes se sent infeliç amb les seves experiències 

d’Educació Física; entre els diversos factors negatius mencionats per l’alumnat entrevistat 

en la investigació s’inclouen: l’avorriment, la repetició, la carència de treball amb sentit, 

el sobre èmfasi en la competició i l’ús negatiu de l’exercici durant les sessions.  

Diversos autors (Dewar, 1994, Kirk i Tinning, 1990 o Sparkes, 1992), han posat de 

manifest que, desgraciadament, l’Educació Física és una àrea escolar que recrea 

desigualtats socials en termes de gènere, raça o habilitat motriu; és una matèria escolar 

que naturalitza l’individualisme i la competició i que ensenya a l’alumnat una relació amb 

el seu propi cos que en la majoria dels casos resulta totalment insatisfactòria.  
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Més recentment, a Espanya, Arumí i col. (2003) realitzaren una investigació tendent a 

determinar el tipus d’estructura d’aprenentatge predominant en l’ensenyança de 

l’Educació Física en l’etapa d’Educació Primària, concloent que les propostes 

cooperatives foren, en totes les sessions analitzades, significativament inferiors a les 

competitives i mai superiors al 27% del total. De fet, en les tres quartes parts de les 

sessions analitzades pels autors de l’estudi, els docents no introduïren ni tan sols una 

activitat cooperativa.  

Afortunadament, comencen a aparèixer veus que critiquen la situació actual de l’Educació 

Física i, en aquest sentit, Contreras (1998:12) exposa que «el sentiment d’autoestima o de 

pròpia identitat no pot dependre de la realització correcta d’una tombarella o d’un salt de 

plint, quan els salts i els girs són susceptibles de ser apressos mitjançant un altre tipus 

d’activitats, moltes vegades més gratificants i plaents». 

En la mateixa línia, Parlebas (citat per Font, 1998:1) és molt clarificant: «jugar és viure 

una aventura, és travar amistats, és experimentar sensacions. Les sessions d’Educació 

Física no podem plantejar-les comunicant-li al nen tot el que deu realitzar i com ho ha de 

realitzar. Cal deixar-li temps perquè lliurement explori, investigui amb el seu cos i amb 

el material i, al mateix temps es relacioni amb els altres».  

 

6. Marc teòric  

 

6.1. Antecedents històrics  

Al llarg dels anys, s’han incorporat una sèrie d’experiències en les quals s’ha potenciat 

una manera d’aprendre que vinculés al propi alumne amb tot el que succeïa a les seves 

matèries, que despertés el seu interès per realitzar les tasques d’aula i per aprendre. A 

continuació, s’exposen breument algunes d’elles.  

L’any 1971 es va iniciar en la Hamilton – Wenham High School (Estats Units) el «Project 

Adventure». Aquest projecte educatiu, actualment àmpliament difós per diversos països, 

es fonamenta en combinar unes activitats físiques, desenvolupades al medi natural i 

plantejades en forma de repte, amb una convivència grupal intensa i breu orientada a 

promoure un autoconeixement personal, l’enteniment i la comprensió dels altres i la 

millora de les conductes prosocials. La dificultat de les tasques es relaciona amb el risc 
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subjectiu que és percebut pels participants i implica la resolució de problemes que 

requereixen la participació de tots i cada un dels membres del grup sense excepció. 

Vigy (1980) presenta un plantejament d’ensenyament basat en «Tallers Permanents» que 

permeten suscitar i conservar la necessitat inherent a l’ésser humà de crear, construir, 

imaginar i inventar, que és la font de tot progrés i de tota vertadera alegria. A través 

d’aquests tallers cooperatius s’intenta dotar als nens i a les nenes del sentit de la 

responsabilitat, del plaer per l’esforç continuat, de l’esperit d’equip, del respecte als altres, 

d’una autonomia reflexiva; a la vegada que es desenvolupen totes les seves possibilitats, 

al seu ritme, assolint així esperits creatius i intel·ligències constructives.  

Per la seva part, els nord-americans Donald Glover i Daniel Midura (1992, 1995), 

desenvoluparen un programa d’activitat motriu al que denominaren «Team Building 

Through Physical Challenges», basat en el disseny d’una sèrie d’activitats destinades a 

les sessions d’Educació Física o desafiaments cooperatius que havien de ser resolts per 

l’alumnat complint una sèrie de normes. Assignaven a cada alumne del grup un paper a 

complir durant la resolució del desafiament: organitzador, animador, elogiador, escriptor 

i gravador.  

Posteriorment, les canadenques Sandra Gibbons i Kathie Black (1997), examinaren 

durant set mesos l’efectivitat d’aquest programa de desafiaments físics en alumnes 

d’ensenyaments mitjans (13 – 14 anys) i descobriren que aquests, permetien millorar 

l’autoestima de l’alumnat, l’acceptació social, la competència atlètica i el seu 

comportament en les sessions.  

D’altra banda, Zabawa (2001) va plantejar una unitat didàctica pel treball en grup 

denominada «The Ultimate Challenge Tour» al començament del curs escolar, amb 

l’objectiu que els alumnes desenvolupessin habilitats socials que els beneficiessin a 

l’escola i a la seva vida futura, a la vegada que els oferissin l’oportunitat de conèixer als 

nous companys i desenvolupessin amistats durant les primeres setmanes de l’escola. 

Aquesta experiència incloïa desafiaments grupals, així com, per exemple: teranyina, 

cames col·lectives, creuar el canyó, estora màgica, desafiament nocturn, caiguda de 

confiança, barra d’equilibris, etc., i diferents activitats d’orientació; per aquest autor, els 

desafiaments grupals mostren que tots els membres d’un grup han de ser participants 

actius i desitjosos perquè l’equip tingui èxit; fins i tot alguns dels desafiaments plantejats 

poden ser impossibles de realitzar amb èxit encara que s’intenti absolutament tot el 
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possible; d’aquesta manera, s’ensenya als alumnes que sempre cal esforçar-se al màxim, 

encara que algunes vegades no es tingui èxit. A més, a través d’aquesta experiència, els 

alumnes aprenen que es necessita a tot el món per tenir èxit quan es tracta de resoldre una 

tasca.  

Finalment, Javier Fernández-Río (2003a) dissenyà i desenvolupà una programació anual 

d’Educació Física basada en l’Aprenentatge Cooperatiu amb alumnes d’Educació 

Secundària (14 – 16 anys), on els desafiaments físics cooperatius jugaven un paper 

fonamental. Fernández-Río destaca entre les seves conclusions els avantatges de les 

metodologies cooperatives amb respecte a les tradicionals per afavorir l’autoconcepte 

general, la valoració de l’habilitat física, la valoració de l’aparença física, la relació amb 

els companys, d’igual o distint sexe i la relació amb les famílies. El mateix autor indica 

que els desafiaments físics cooperatius motiven a l’alumnat cap a la pràctica motriu i 

proporcionen experiències d’èxit a tots i cada un dels alumnes, el que preveu 

l’abandonament primerenc de l’activitat física derivat d’experiències frustrants freqüents 

en els models tradicionals d’Educació Física (Fernández-Río, 2003b).  

Tal i com s’ha exposat al llarg de les descripcions prèvies, s’han dut a terme una sèrie 

d’experiències educatives, tant a l’exterior com a l’interior del nostre país, que pretenien 

potenciar el procés d’ensenyament – aprenentatge que té lloc a l’aula a través del 

descobriment, l’aventura, l’acció i diversió; però tot això sota unes premisses 

determinades i d’acord a una metodologia molt concreta i efectiva com és l’Aprenentatge 

Cooperatiu.  

 

6.2. L’Aprenentatge Cooperatiu com a eina metodològica a utilitzar  

Així doncs, fins fa relativament poc, el treball en grup era considerat com un element que 

distorsionava el clima de l’aula (distreia a l’alumnat i per tant, havíem d’evitar-ho), o 

s’utilitzava per canviar únicament durant un moment la dinàmica de la sessió o pel 

tractament de continguts considerats poc rellevants dins del procés d’ensenyament – 

aprenentatge (Solé, 1997). Fins i tot en Educació Física, que és considerada l’àrea 

educativa on es poden produir més contactes directes entre els diferents alumnes, els 

docents dissenyen situacions d’aprenentatge de tipus individualista o competitiu en què 

el que podríem denominar com a «contacte educatiu» entre alumnat és quasi inexistent.  
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No obstant això, Solé (1997) indica novament que no és suficient que els alumnes estiguin 

junts realitzant unes determinades tasques perquè s’estableixin les condicions adequades 

que potenciïn el seu aprenentatge i desenvolupament personal, sinó que també és 

necessària una metodologia adequada i precisa com ha demostrat ser l’Aprenentatge 

Cooperatiu; i com molt bé indica Cazden (1991), pot ser el que la major part de les 

vegades haguem aconseguit els docents és simplement socialitzar les cadires i les taules, 

però no l’aprenentatge en si mateix.  

Segons Maté (1996), el treball cooperatiu és una modalitat del treball en grup: no tots els 

treballs que es realitzen en grup tenen les característiques del treball cooperatiu i 

viceversa; etimològicament, cooperar significa actuar conjuntament amb altres per 

aconseguir un mateix fi; el que implica una sèrie de característiques com són:  

- Organització del treball realitzada en petits grups. 

- Consecució d’objectius individuals directament relacionada amb la consecució 

dels objectius del grup. 

- Obtenció de compensacions i/o avaluació realitzada segons els resultats del treball 

en grup.  

En la mateixa línia, Lickona (1991) considera que l’estratègia de participació cooperativa 

consisteix en generar situacions d’aprenentatge en què un alumne o una alumna 

aconsegueix els seus objectius si i únicament si la resta dels membres de l’equip o de 

l’aula també aconsegueixen els seus.  

Com molt bé indica Jordan (1996), el funcionament del grup sota l’Aprenentatge 

Cooperatiu es regeix per uns principis psicopedagògics bàsics:  

a) L’aula es divideix en petits grups heterogenis en virtut del sexe, capacitat, cultura, 

ètnia, etc. 

b) Les tasques acadèmiques es treballen de manera igualment responsable per tots 

els membres de l’equip, i les condicions perquè el grup treballi de manera 

satisfactòria són: 

- Els membres han d’estar implicats en una tasca comuna motivadora.  

- Tots i totes han de sentir-se responsables de l’èxit dels seus companys i 

companyes. 

- Tots i totes participen en metes i recompenses comunes.  

- Tots i totes tenen la mateixa oportunitat d’assolir el domini de la matèria. 
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- Tots i totes han de percebre-se’n individual i mútuament com a posseïdors d’un 

estatus similar. 

- Tots i totes han de tenir molt clars els objectius que el docent desitja del seu 

treball: acadèmics, conductuals i actitudinals. 

- Ha d’haver harmonia entre la responsabilitat individual, la grupal i la del producte. 

- Els membres del grup són recompensats si, i únicament si, tots i totes 

aconsegueixen els objectius desitjats.   

Tal i com s’ha mencionat prèviament, autors com Conard (1990), Dyson (1997), Grineski 

(1995), Johnson i col. (1984), Rué (1989) o Strachan i MacCauley (1997) inclouen entre 

els elements bàsics de les situacions d’Aprenentatge Cooperatiu els següents:  

- Interdependència positiva entre els membres del grup: «jo et necessito i tu em 

necessites per aconseguir el nostre objectiu»; els alumnes es trobaran amb la 

circumstància que es necessiten uns i altres de distintes maneres per poder tenir 

èxit tots i totes. 

- Objectius de grup: el grup ha de treballar perquè tots els seus membres, sense 

cap excepció, assoleixin l’objectiu grupal final dissenyat pel docent de la tasca.  

- Responsabilitat individual dins del treball col·lectiu: cada membre del grup 

sap que té la responsabilitat d’aportar el seu treball perquè el grup tingui èxit a la 

tasca; sense aquest esforç individual, el grup no tindrà èxit i fracassarà en el seu 

objectiu. 

- Interacció cara a cara entre participants: per poder desenvolupar habilitats de 

comunicació i habilitats socials és absolutament imprescindible treballar en 

contacte directe uns amb altres. 

- Processament grupal: el grup ha de processar tota la informació que se li ofereix 

i que cada membre del mateix la incorpori perquè tots i totes puguin assolir la 

solució de la tasca. 

- Habilitats interpersonals: al treballar en contacte directe en tot moment, 

l’alumnat es veu forçat a desenvolupar i millorar les seves habilitats interpersonals 

de relació.  

A més, un altre element fonamental en la utilització d’una Metodologia Cooperativa és el 

docent, el qual, per autors com García i Puig (1997), Onrubia (1997) i Rué (1989), ha 

d’adoptar el paper de mediador en el procés d’ensenyament: ajudar a formular problemes, 

a definir les tasques a realitzar en un projecte comú, proporcionar els instruments, 
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recursos i materials més adequats, realitzar un seguiment de les actuacions de l’alumnat i 

introduir elements d’orientació, guia i suport en diferents moments de l’activitat. 

En aquest sentit, sembla evident que el docent ha de canalitzar aportacions, dinamitzar, 

recollir, reforçar i celebrar els progressos i els acords, facilitant així el diàleg i la 

participació de tots i totes en les diferents tasques a realitzar; per Jordan (1996), el docent 

és el motor secret de l’èxit de la Metodologia Cooperativa, supervisant els grups, 

estimulant als seus membres a l’ajuda entre ells i elles, actuant com a mediador davant 

els possibles conflictes, remarcant el valor dels punts forts dels alumnes minoritaris, 

configurant els equips de la manera més oportuna, atorgant rols actius i rellevants a tots i 

a totes, etc.  

Així doncs, són diversos els estudis realitzats al voltant de l’ús de l’Aprenentatge 

Cooperatiu a l’aula que demostren la bondat d’aquest tipus de metodologia; entre els 

avantatges de l’Aprenentatge Cooperatiu mencionats per autors com Johnson i Johnson 

(1987) i Orlick (1986) trobem els següents:  

- Aprenentatge d’actituds, valors, models, reforços, expectatives, habilitats i 

informacions.  

- Donar oportunitats per practicar la conducta prosocial: ajudar, confortar, 

comportar, cuidar, assistir, etc. 

- Permetre millorar la capacitat per col·locar-se en el lloc d’una altra persona o 

d’empatia (Bridgeman, 1977) amb la consegüent pèrdua d’egocentrisme. 

- Desenvolupament de l’autonomia i capacitat per enfrontar-se a les pressions del 

grup defensant la pròpia opinió.  

- Desenvolupament d’actituds positives cap als companys, així com la possibilitat 

d’una major interdependència i comunicació entre els seus membres (donar i rebre 

elogis) amb el que es desenvolupa una major tolerància en les persones. 

- Desenvolupament d’una identitat social coherent i integrada, un marc de 

referència per percebre a un mateix, ja que les interaccions els permeten exercir 

diferents rols socials, donar-se compte de similituds i diferències amb els altres, 

etc. 

- Capacitat de mantenir unes relacions interdependents i cooperatives, el que és 

senyal de salut psicològica.  
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6.3. Desafiaments físics cooperatius: components i tipus  

A partir d’aquí, tal i com s’ha mencionat prèviament, entre les múltiples propostes 

cooperatives que poden introduir-se a les sessions d’Educació Física destaquen, per la 

motivació que produeixen entre l’alumnat, els desafiaments físics cooperatius; els quals 

poden definir-se com activitats físiques cooperatives d’objectiu quantificable, plantejades 

en forma de repte col·lectiu, on el grup deu resoldre un determinat problema de solució 

múltiple, adaptant les seves accions a les característiques individuals de tots i cada un dels 

participants (Velázquez, 2003). 

D’aquesta manera, els desafiaments físics cooperatius constitueixen situacions 

d’aprenentatge on es combina un determinat repte amb la cooperació necessària per 

superar-ho. El fet que el repte es dirigeixi a la superació d’un problema i no, com succeeix 

en les activitats competitives, a superar a altres persones, la senzillesa de les normes i la 

novetat que per l’alumnat suposa aquest tipus d’activitats, afavoreix la integració dels 

menys considerants per l’Educació Física tradicional, a la vegada que no limita les 

possibilitats de l’alumnat amb major habilitat que utilitza las seves destreses. 

Existeixen diferents tipus de desafiaments físics cooperatius: 

a) En funció del nombre de persones implicades en un mateix repte: 

- Desafiaments en petit grup: on un equip sol estar integrat per entre cinc i deu 

persones. 

- Desafiaments en gran grup: en els quals participa tot el grup-classe al mateix 

temps formant part del mateix equip. 

b) Fernández-Río (2003b) distingeix entre: 

- Desafiaments d’aventura: on l’alumne percep un cert risc subjectiu que el 

serveix de motivació per realitzar el treball requerit. 

- Desafiaments de creativitat: on el factor risc no existeix i allò motivador per 

l’alumnat és determinar si és o no capaç de resoldre un determinar problema que 

se li planteja.  

c) Velázquez (2003) distingeix entre: 

- Desafiaments d’entrenament: absolutament totes les solucions que adopta el 

grup, respectant les normes del desafiament, són correctes i simplement hi ha unes 

solucions més eficaces que altres. 
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- Desafiaments reals: aquells que, encara presentant diferents possibilitats de 

solució, no impliquen nivells d’eficàcia, és a dir, o es resol el desafiament o no es 

resol.  

Finalment, cal indicar que Velázquez considera que a partir de desafiaments reals 

simples, és possible progressar cap a sessions o unitats didàctiques de desafiaments 

combinats. Un desafiament combinat és aquell en què la meta implica la resolució de 

diversos desafiaments simples. Per exemple, l’objectiu del grup pot ser arribar fins a un 

cofre del tresor i obrir-lo, per això, han de superar una sèrie de desafiaments previs: creuar 

un riu, botar una tanca, assolir la clau que es troba a una determinada altura, etc. Els 

desafiaments combinats poden seguir dos tipus de seqüencia.  

- Seqüència lineal: cada desafiament va portant al següent i és necessari superar 

tots i cada un d’ells per assolir el desafiament final.  

 

 

 

Figura 2: Desafiaments físics cooperatius combinats. Seqüència lineal. 

 

- Seqüència radial: el desafiament final implica la necessitat d’aconseguir un 

major o menor nombre de recursos. Per aconseguir aquests recursos, el grup ha de 

superar altres desafiaments simples en l’ordre que prefereixi.  

 

 

 

 

 

Figura 3: Desafiaments físics cooperatius combinats. seqüència radial. 

En un plantejament de seqüència radial, és possible plantejar desafiaments simples que 

suposin recursos que no serveixen al grup per superar el repte plantejat, el que introdueix 

a l’atzar com a element motivador.  
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Finalment, cal mencionar els megadesafiaments. Un megadesafiament és un 

desafiament combinat compost, al seu torn, per altres desafiaments combinats. Un 

exemple d’una de les possibles construccions d’un megadesafiament pot ser el següent:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Desafiaments físics cooperatius combinats. Megadesafiaments. 

Cal indicar que, tenir clar els components dels desafiaments físics cooperatius i els tipus 

de reptes ens pot ajudar a comprendre les diferents situacions i conductes de l’alumnat 

que poden manifestar-se durant les sessions d’Educació Física basades en aquest tipus de 

propostes. D’aquesta manera, el docent disposa de recursos per intervenir i reconduir, en 

cas necessari, les situacions d’aprenentatge que sorgeixen en les sessions cap a les seves 

intencions educatives.  
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Un plantejament de sessió o de programa centrat en desafiaments físics cooperatius 

requereix la consideració per part del docent d’una sèrie d’elements bàsics per plantejar 

adequadament tot el procés d’ensenyament – aprenentatge. A continuació, s’exposen 
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1- Presentació del desafiament: Pel que fa a l’etapa d’Educació Primària, pot ser 

interessant generar un ambient simbòlic d’aventura plantejant al grup una situació 

en la qual han de resoldre un problema del que depèn la seva vida. A partir d’aquí, 

s’ha d’identificar clarament l’objectiu del desafiament i exposar les normes i 

penalitzacions que es deriven de l’incompliment d’aquestes. Els desafiaments 
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poden ser presentats verbalment o mitjançant fitxes d’activitat que el grup ha de 

llegir, interpretar i resoldre primer mental, i després motriument. D’aquesta 

manera, s’observen clarament les possibilitats d’interdiscip linarietat que aquest 

tipus de treball planteja a l’aula d’Educació Física. A més, és imprescindible 

conèixer al nostre grup d’alumnes i realitzar una presentació d’acord a les seves 

característiques i edat.  

2- Objectius del grup: És important realitzar una introducció per part del docent on 

s’identifiqui l’objectiu o objectius que es pretenen treballar durant la sessió o 

unitat didàctica, establint una connexió directa entre aquest i les activitats a 

realitzar posteriorment. Així doncs, en funció dels objectius que s’estableixin pel 

grup, se seleccionaran unes activitats o altres més acordes per cada objectiu.  

3- Edat dels participants: Cal tenir en compte que allò que pot ser interessant i 

divertit per una edat determinada, pot ser que no funcioni tan bé amb un altre grup 

d’edat diferent; és possible utilitzar activitats similars, però poden i han de 

canviar-se algunes regles en funció de l’edat dels participants. Cal destacar la 

importància de la manera de presentar els desafiaments: les paraules que 

s’utilitzen, el to de veu o l’expressió que s’utilitza ha de ser apropiada a l’edat dels 

participants, etc., de manera que tot els motivi a intentar el repte.  

4- Tamany del grup: Algunes activitats funcionaran millor amb un major nombre 

de participants, mentre que altres necessiten d’un nombre menor de membres en 

el grup. Cal indicar que en algunes ocasions és important augmentar o disminuir 

el nombre de participants d’una activitat en funció d’uns objectius determinats, 

així com, per exemple, possibilitar una major nombre de contactes entre 

companys o provocar una major responsabilitat individual de cada persona per les 

accions de tot el grup. A més, és convenient plantejar desafiaments amb grups 

d’alumnes reduïts, o bé combinar sessions de desafiaments en petits grups amb 

altres en les quals participi, al mateix temps, tot el grup-classe, de manera que la 

participació de cada un dels alumnes sigui la més activa possible.  

5- Ordre de presentació dels desafiaments físics cooperatius: És convenient 

començar per activitats que permetin als membres del grup conèixer-se, al temps 

que desenvolupen l’interès pel que vindrà a continuació. En aquest sentit, pot ser 

interessant que de manera prèvia al desenvolupament d’un programa de 

desafiaments físics cooperatius, treballem un altre tipus d’activitats cooperatives 

orientades a incrementar el coneixement i la confiança mútua entre l’alumnat. Jocs 
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on es promoguin els contactes corporals, les limitacions sensorials, les distintes 

formes de comunicació no verbal, etc., poden ésser un bon punt de partida. D’altra 

banda, en ocasions podem partir d’un desafiament inicial i proposar diferents 

nivells de dificultat del mateix; variant el material, introduint majors limitacions 

al grup, etc., a mesura que el grup resol el repte proposat. Aquesta opció genera 

una motivació afegida entre l’alumnat que és conscient que únicament superant 

un determinat repte, podrà intentar un altre més difícil que l’anterior.  

6- Instal·lacions i materials disponibles: Cal seleccionar i ajustar les activitats 

previstes en funció de la instal·lació que utilitzem i dels materials dels quals 

disposem. No obstant això, és possible modificar les activitats per adaptar-les a la 

situació que ens trobem, de manera que desenvoluparem i ampliarem el nostre 

ventall d’activitats, enriquint-nos i enriquint el nostre programa. Cal tenir en 

compte aquells desafiaments que requereixen d’uns minuts per la seva preparació. 

Per això, és interessant combinar en una mateixa sessió reptes que pràcticament 

no impliquin muntatge amb altres que requereixin d’una major preparació prèvia.  

7- Organització de la sessió: Cal distingir diferents formes de posar en pràctica les 

sessions basades en plantejaments metodològics d’acord amb els desafiaments 

físics cooperatius:  

- Organització en paral·lel: L’aula es divideix en grups de 6 – 10 membres 

aproximadament i se’ls planteja a tots els grups el mateix repte/s. És convenient 

destinar un temps al final de la sessió per establir un diàleg intergrupal amb la 

finalitat de determinar quines dificultats ha tingut cada grup en els diversos reptes 

i de quina manera les han superat. 

- Organització en circuit: Es disposen en l’espai diferents desafiaments. L’aula es 

divideix novament en grups de 6 – 10 membres i cada grup inicia l’activitat en un 

dels desafiaments. Cada grup tracta de superar el seu repte en un temps determinat. 

Posteriorment, tots els grups roten seguint el sentit establert prèviament pel 

docent. En finalitzar la sessió, tots els grups han passat per tots els desafiaments.  

- Organització lliure: Es disposen en l’espai més desafiaments dels que un grup 

pogués assolir durant el temps disponible per la sessió d’Educació Física. L’aula 

es divideix novament en grups de 6 – 10 membres i cada grup inicia la sessió 

intentant un dels reptes proposats. Pot estar en aquell desafiament tant de temps 

com vulgui fins resoldre-ho o pot inclús rendir-se, donant-lo per impossible. En 

finalitzar la sessió, cada grup haurà superat una sèrie de desafiaments i haurà 
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deixat sense superar altres. Aquesta tipologia de sistema organitzatiu permet 

eliminar l’angoixa del temps, de manera que les respostes són més variades, més 

creatives i de major qualitat.  

8- Paper del docent: Cal destacar que les sessions d’aula basades en desafiaments 

físics cooperatius es centren en l’alumnat, de manera que són els propis alumnes 

els que han d’organitzar-se, cercar diferents solucions al problema plantejat i 

seleccionar la que millor s’adapti a les seves característiques i limitacions 

individuals i grupals. Així doncs, en aquesta tipologia de sessions, el docent deixa 

de ser l’expert que proporciona informació perquè l’alumnat la procedeixi i es 

converteixi en una figura de guia que acompanya a l’alumnat en el seu procés 

d’ensenyament – aprenentatge per descobriment. No obstant això, el docent ha de 

valorar la qualitat del treball en grup, a vegades inclús amb independència dels 

resultats obtinguts. Aquesta qualitat es reflecteix en el grau de participació i 

implicació de cada un dels individus que composen l’equip. D’altra banda, una de 

les funcions del docent durant el desenvolupament d’aquestes sessions és procurar 

que els grups treballin de manera democràtica i cooperativa, afavorint la 

implicació de tots els seus membres en tot el procés, des de la comprensió del 

problema fins l’execució de la solució més eficaç per resoldre-ho, passant pel 

plantejament i l’anàlisi d’altres solucions possibles. Així doncs, en grups on els 

seus membres depenguin excessivament d’una persona, que assumeix la figura de 

líder, pot ser necessari establir mecanismes orientats a generar una 

interdependència positiva entre tots els membres que el composen, canviant el rol 

que habitualment juguen en la realització de les tasques. A més, durant el 

desenvolupament de les sessions, el docent ha de romandre atent perquè els grups 

adoptin les mesures de seguretat oportunes que evitin riscs innecessaris en 

l’execució de determinades respostes motrius al problema plantejat. Finalment, en 

desafiaments amb un alt component conceptual pot succeir que els grups no trobin 

cap solució per resoldre el problema que se’ls planteja, de manera que a vegades 

pot conduir a situacions de desànims i frustracions. En aquests casos, el docent 

pot i deu reorientar la seva cerca mitjançant qüestions que facilitin la comprensió 

del problema i guiïn al grup cap a possibles solucions.  

9- Reflexió grupal: És un aspecte imprescindible dins qualsevol sessió dins l’àmbit 

educatiu. Així doncs, cal ajuntar al grup-classe i tractar que tots els alumnes 

reflexionin sobre el que ha tingut lloc durant la realització dels diversos 
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desafiaments. Per això, el docent ha d’intentar fomentar aquesta reflexió a través 

de la formulació de qüestions que provoquin la reacció de l’alumne, així com, per 

exemple: tothom s’ha sentit segur realitzant l’activitat? Tothom ha tingut suficient 

temps per realitzar l’activitat? Tothom s’ha sentit satisfet i bé amb si mateix com 

a resultat de la seva participació? Com us heu sentit durant les activitats? Què 

ha estat el millor de les activitats? Que podem realitzar el pròxim dia? 

Per la seva part, Halliday (1999) ens presenta una sèrie de qüestions per canalitzar aquesta 

part fonamental de la sessió de desafiaments físics cooperatius: 

a) Per destacar el sentiment de pertinença al grup: quin procés utilitzà el grup 

per resoldre el problema? Per què és important obtenir idees d’altres per 

resoldre problemes? 

b) Per desenvolupar sensacions de mèrit: com t’has sentit amb la teva 

aportació? Com s’han pres les decisions? 

c) Per desenvolupar la identitat personal: quines són les diferències 

individuals significatives entre els membres del grup? Amb què ha contribuït 

cada persona del grup? 

d) Per fomentar la pràctica del joc net: heu completat la tasca sense rompre 

les regles? Si no, què ha passat quan s’ha romput una regla? Quines 

situacions requereixen paciència? Han tingut paciència els companys del 

grup? 

e) Per augmentar el sentiment de competència: ha assolit el grup arribar més 

lluny en la tasca que en l’intent anterior? Quins èxits ha tingut el grup i els 

individus avui? 

f) Per augmentar el sentiment d’auto-acceptació: t’has criticat o t’has 

desanimat a tu mateix avui? Per quina raó? Com reaccioneu quan cometeu 

una errada? 

 

6.5. El joc educatiu: elements i tipus  

Finalment, per concloure amb el marc teòric del present Treball de Fi de Grau, cal indicar 

la importància d’incloure l’aspecte lúdic del joc dins aquesta tipologia de sessions de 

desafiaments físics cooperatius. Així doncs, el joc presenta una dualitat. Per una banda, 

és un recurs educatiu amb el qual es pot treballar qualsevol concepte, però alhora és un 

contingut per si mateix, un objecte d’estudi amb nombroses branques. Per definir aquest 
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concepte tan complex, podem utilitzar la definició de Johann Huizinga, un antropòleg que 

es va dedicar a estudiar el joc en diferents cultures. En el seu llibre Homo Ludens defineix 

el joc com a: «Acció o ocupació lliure que es desenvolupa dins uns límits espacials i 

temporals determinats, amb unes regles absolutament obligatòries i lliurement 

acceptades. L’acció té un fi en si mateixa i va acompanyada d’un sentit l’údic i d’alegria».  

A més, cal mencionar tres elements fonamentals que hem de tenir en compte quan 

incloguem qualsevol tipus de joc: llibertat, plaer i finalitat en si mateixa.  

L’única persona que pot esmentar si està jugant o no és el mateix jugador. Per tant, només 

si ell creu que està jugant, si s’afegeix lliurement a aquesta activitat anomenada joc 

podrem afirmar que es tracta d’un joc i que està jugant. D’altra banda, un joc  ha de ser 

divertit, encara que els jugadors estiguin concentrats cercant la millor estratègia, el 

moviment més interessant o enfadats perquè han perdut, puguin esmentar: «m’ho he 

passat molt bé». Si no produeix plaer, pot ser ha estat una activitat, una dinàmica o 

qualsevol altra tasca, però segur que no es pot afirmar que ha estat un joc. Finalment, a 

diferència d’una activitat plàstica o teatral que es realitzen bàsicament per produir un 

element concret, el joc és una finalitat en si mateixa. Els jugadors juguen per jugar i som 

els educadors els qui podem utilitzar la força que té el joc per treballar tot allò que 

vulguem.  

En aquest sentit, cal tenir en compte una sèrie de premisses del concepte en qüestió, el 

joc: 

- Juguem pel pur plaer de jugar. 

- Jugar és un acte per a tots els públics i cada edat té el seu joc.  

- A partir de cada tipus de joc es poden associar una sèrie de valors o actituds 

determinades. 

- El que succeeix en un joc ve definit per tres aspectes diferenciats: relacions, espais 

i materials. 

- Cal intervenir d’alguna manera en l’espai per tal que succeeixin coses. 

D’altra banda, segons les relacions socials que s’estableixen entre els participants, els jocs 

poden classificar-se en: jocs individuals, d’oposició, de cooperació i de cooperació-

oposició.  
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- Jocs individuals: el jugador no té oponents ni companys i només es pot comparar 

amb si mateix, superant fites assolides en partides anteriors.  

- Jocs d’oposició: el jugador no té companys, només té oponents i, per tant, jugarà 

a superar-los.  

- Jocs de cooperació: el jugador no té oponents, només té companys. Entre tots els 

jugadors hauran de superar un repte, un oponent extern i immaterial, posant-se 

d’acord i cercant una estratègia comuna. Cal destacar la connexió existent entre 

aquesta tipologia de joc i els jocs realitzats a les sessions basades en desafiaments 

físics cooperatius, on és imprescindible la cooperació entre tots i cada un dels 

membres de l’equip per garantir l’èxit de la pràctica i assolir l’objectiu del joc.  

- Jocs de cooperació-oposició: els jugadors tenen companys i oponents. Cadascun 

dels grups jugarà a superar la resta, cercant estratègies comunes que resultin 

òptimes.  

 

 
Companys/es Adversaris/es 

Individual No No 

Oposició No Sí 

Cooperació Sí No 

Cooperació-oposició Sí Sí 

 

Tal i com s’ha mencionat prèviament, a partir de cada tipus de joc es poden associar una 

sèrie de valors o actituds determinades. Es pot elaborar una graella on es cerquin 

correspondències entre aquests i les quatre tipologies de jocs establertes prèviament. Per 

clarificar-ho, s’han seleccionat vuit valors diferents i s’han analitzat des del punt de vista 

de les tipologies de jocs. A continuació, s’exposa l’exemple: 

 
 

Jocs 

individuals 

 

Jocs 

d’oposició 

 

Jocs de 

cooperació 

Jocs de 

cooperació - 

d’oposició  

Acceptar diferents punts de vista 
  

 

X 
 

X 

Creure en les pròpies capacitats 

per superar obstacles 

 

X 
 

X 
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Entendre el diàleg com una font 

d’enriquiment en les relacions 

personals 

  
 

X 

 

Mostrar-se generós en les tasques 

col·lectives 

  
 

X 
 

X 

Ser crític davant de les actuacions 

dels altres 

 
 

X 

 
 

X 

Ser crític davant les pròpies 

actuacions 

 

X 
 

X 

  

Tenir capacitat de lideratge 
  

 

X 
 

X 

Valorar els èxits dels altres 
 

 

X 

 
 

X 

 

7. Experiències viscudes al CEIP Rafal Vell 

En aquest sentit, tal i com s’ha mencionat a la justificació de la temàtica d’aquest Treball 

de Fi de Grau, les experiències viscudes al CEIP Rafal Vell han estat fonamentals per 

desenvolupar-ho eficaçment. Així doncs, gràcies al pràcticum II que he realitzat enguany 

en aquest centre, he pogut conèixer i descobrir aquesta metodologia basada en els 

desafiaments físics cooperatius. A més, he experimentat el que suposa la seva aplicació 

dins les sessions d’Educació Física i els seus efectes i conseqüències, essent aquestes 

situacions d’ensenyament – aprenentatge positives i favorables per a qualsevol tipologia 

d’alumnat, independentment de les seves característiques culturals, socials i ideològiques 

o de les seves capacitats intel·lectuals o habilitats, ja que requereix d’una participació 

activa i cohesió grupal i d’un sentit lúdic que ve acompanyat d’una motivació originada 

pel plantejament d’un desafiament o repte que cal superar.  

 

7.1. Avantatges de la metodologia de desafiaments físics cooperatius 

Tal i com s’ha mencionat al llarg del present Treball de Fi de Grau, la metodologia basada 

en els desafiaments físics cooperatius està estretament vinculada als principis i fonaments 

de l’Aprenentatge Cooperatiu. Així doncs, a continuació s’exposen els principals 

avantatges de l’aplicació de l’Aprenentatge Cooperatiu dins l’àmbit educatiu:  

- Desenvolupament de valors i actituds positives cap a l’aprenentatge.  

- Desenvolupament d’aspectes com la flexibilitat i l’obertura cap als altres. 

- Valoració de la diversitat i cohesió.  
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- Pràctica de la conducta prosocial. 

- Promoció de les relacions entre l’alumnat. 

- Millora i augment de la motivació i l’autoestima.  

- Pèrdua progressiva de l’egocentrisme.  

- Desenvolupament d’una major independència i autonomia personal.  

- Desenvolupament d’habilitats interpersonals i estratègies per resoldre conflictes.  

- Ensenyament de responsabilitats i desenvolupament del compromís cap als altres.  

A més, a través de l’Aprenentatge Cooperatiu es faciliten els següents processos:  

• Processos cognitius:  

o Atribucions  

o Metes  

• Processos motivacionals: 

o Pertinença al grup 

o Autoestima 

o Sentit 

• Processos afectiu-relacionals: Cal utilitzar l’Aprenentatge Cooperatiu per 

promoure en l’alumnat el fet que se senti involucrat en les relacions amb els seus 

companys (preocupació i suport), la capacitat d’influir en els individus amb els 

que estan relacionats i involucrats i el gaudiment de l’aprenentatge de manera 

global. 

A partir d’aquí, Jordan (1996) exposa com a avantatges de l’aplicació dels desafiaments 

físics cooperatius dins l’àmbit d’Educació Física el que es presenta a continuació: 

- Distribució equitativa de l’èxit acadèmic entre tot l’alumnat. 

- Millora de l’autoconcepte i l’autoestima dels individus.  

- Integració socioafectiva dels minoritaris i millora del clima de convivència. 

- Promoció d’actituds positives cap a l’alumnat culturalment diferent. 

- Desenvolupament d’habilitats comunicatives, de l’empatia cognitiva-afectiva i de 

la resolució de conflictes. 

En aquest sentit, cal mencionar també altres avantatges que presenten els desafiaments 

físics cooperatius:  

- Establiment del treball de l’alumnat de distinta capacitat en un entorn d’igualtat.  
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- Desenvolupament de la creativitat i del pensament lateral. 

- Protagonisme de l’alumnat del seu propi aprenentatge; aquest percep els èxits com 

els seus, el docent únicament canalitza l’aprenentatge.  

- Increment de l’autonomia de l’alumnat per treballar individualment i, sobretot, de 

manera grupal. 

- Afavoriment de la percepció que el treball grupal, desenvolupat cooperativament, 

és molt superior a la suma de les individualitats.  

A més, l’aprenentatge cooperatiu constitueix una opció metodològica que valora 

positivament la diferència, la diversitat, i que obté beneficis evidents de situacions 

marcades per l’heterogeneïtat. Per aquest motiu, la diversitat de nivells d’acompliment, 

de cultures d’origen, de capacitats, circumstàncies tradicionalment vistes com a un 

inconvenient, es converteixen en un poderós recurs d’aprenentatge. En aquest sentit, cal 

indicar que es tracta d’un mètode que respon a les necessitats d’una societat multicultural 

i diversa, ja que respecta les particularitats de l’individu i l’ajuda a assolir el 

desenvolupament de les seves potencialitats. L’aprenentatge cooperatiu contribueix al 

desenvolupament cognitiu, redueix l’ansietat, fomenta la interacció, l’autonomia i la 

independència, permet l’adequació dels continguts al nivell dels alumnes, promou el 

desenvolupament de destreses complexes de pensament crític, afavoreix la integració, la 

comprensió intercultural i el desenvolupament socioafectiu, augmenta la motivació cap a 

l’aprenentatge escolar, millora el rendiment acadèmic i contribueix a reduir la violència 

a l’escola.  

Segons Domingo (2008), entre les bondats de l’Aprenentatge Cooperatiu destaca que els 

alumnes s’involucren en el seu propi procés d’ensenyament – aprenentatge amb la matèria 

d’estudi i amb els seus iguals, i incrementen el nivell de l’aprenentatge mitjançant la 

interacció. En aquesta línia, Slavin (1999) exposa que en aplicar l’Aprenentatge 

Cooperatiu, l’alumnat millora el seu rendiment i les relacions interpersonals, es 

desenvolupen destreses de pensament i s’incrementen les habilitats de col·laboració. 

Johnson i Johnson (2000) afirmen que l’Aprenentatge Cooperatiu és una eina que millora 

la relació entre els diversos grups d’alumnes i proporciona una major atracció 

interpersonal. En aquesta direcció, León i Latas (2007: 274) afirmen que l’Aprenentatge 

Cooperatiu constitueix una metodologia eficaç per desenvolupar el sentit crític i de 

tolerància, transcendint d’allò estrictament acadèmic i facilitant la pràctica d’hàbits de 

cooperació, solidaritat i treball en grup. Per finalitzar, Oberto (2014) conclou exposant 



28 
 

que l’Aprenentatge Cooperatiu és important perquè permet a l’alumnat desenvolupar 

habilitats socials, possibilita al professorat augmentar el rendiment acadèmic i assegurar 

l’èxit dels objectius de la instrucció i, finalment, fa que el país en el seu conjunt es 

beneficiï de conservar ciutadans disposats a treballar en equip per construir una societat 

millor.  

Així doncs, cal concloure que l’aplicació d’un programa de desafiaments físics 

cooperatius dins les sessions d’Educació Física afavoreix la comunicació interpersonal, 

l’empatia, la regulació i gestió de conflictes i la capacitat del treball en equip, entre  altres. 

Tot allò contribueix a potenciar la integració de tots i totes en el grup-classe i afavoreix 

la motivació cap a l’activitat física, fonamentalment entre aquells alumnes amb una 

valoració més baixa de la seva pròpia habilitat motriu.  

 

7.2. Comparació de metodologies de caire tradicional vs. innovadores i 

cooperatives 

En primer lloc, cal tenir en compte que les metodologies de caire tradicional i, per tant, 

l’aula tradicional es regeix sobre tres principis o característiques bàsiques: individualitat, 

homogeneïtat i passivitat.  

Dins d’aquesta percepció, pel que fa a la individualitat, cal indicar que l’aprenentatge és 

un procés individual en el qual l’alumne ha de progressar de manera independent al rest 

dels seus companys. A més, cada alumne és l’únic responsable d’allò que aprèn o no a 

l’escola. L’èmfasi recau en els factors cognitius de l’aprenentatge, deixant de banda la 

dimensió afectiva del procés d’ensenyament – aprenentatge. Malgrat els alumnes es 

troben junts dins l’aula, la interacció entre companys és concebuda com una distracció 

que s’ha d’evitar. Els companys i companyes no només no aporten res, sinó que 

obstrueixen el procés d’aprenentatge. La necessitat de suport social i la recerca de suport 

després de la infància primerenca s’associa a la immaduresa i inclús a la incompetència.  

Pel que fa a la homogeneïtat, es tendeix a la generalització dels individus, cercant allò 

comú i predictible i ignorant els aspectes privats i individuals. Els agrupaments es basen 

en la idea que els alumnes d’una mateixa edat són fonamentalment iguals, aprenen del 

mateix mode i en el mateix temps. La intel·ligència és concebuda com una característica 

individual, uniforme i quantificable, que uns posseeixen i altres, menys afortunats, no. 

D’altra banda, el docent actua davant el grup com si aquest fos un tot homogeni. La 
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intervenció educativa és la mateixa per a tot l’alumnat i es basa en un esquema que 

consisteix en:  

a) Exposició. 

b) Memorització d’allò exposat. 

c) Verbalització d’allò memoritzat mitjançant una prova oral o escrita. 

d) Sanció sobre el resultat. 

Finalment, pel que fa a la passivitat, cal mencionar que l’alumne és concebut com a 

receptor passiu: escolta, assimila i repeteix el que indica el docent. A més, preval la 

memorització i l’aprenentatge de baix nivell. L’alumne no controla el seu propi 

aprenentatge: desconeix cap a on es dirigeix, allò que demà li ensenyaran i per a què li 

ensenyen allò que avui li estan ensenyant. El coneixement es presenta en la seva forma 

final i allò que hi ha als llibres de text és molt més important que allò que l’alumne pugui 

descobrir, de manera que allò important i vertader ja ha estat localitzat de mode definitiu. 

El llibre de text es converteix en un element central d’un procés d’ensenyament – 

aprenentatge de transmissió i centrat en continguts conceptuals. D’altra banda, el docent 

és qui realment aprèn: consulta les fonts, selecciona la informació rellevant, la resumeix, 

la prepara per realitzar una exposició oral, l’explica, respon qüestions, etc.  

Front a la concepció tradicional de l’aprenentatge sorgeix una nova concepció de 

l’experiència educativa: l’Aprenentatge Cooperatiu i, per tant, l’aula cooperativa i les 

xarxes d’aprenentatge interactiu. Tal i com s’ha mencionat prèviament, cal remarcar que 

l’Aprenentatge Cooperatiu és un terme genèric utilitzat per referir-se a un grup de 

procediments d’ensenyament que parteixen de l’organització de l’aula en petits grups 

mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada entre 

sí per resoldre tasques acadèmiques i profunditzar en el seu propi aprenentatge. A  més, 

és aquella situació d’aprenentatge en la qual els objectius dels participants es troben 

estretament vinculats, de tal manera que cada un d’ells només pot assolir els seus objectius 

i només si els altres aconsegueixen assolir els seus. És un sistema d’interaccions 

acuradament dissenyat que organitza e indueix la influència recíproca entre els integrants 

d’un equip. L’Aprenentatge Cooperatiu rendibilitza les enormes potencialitats que ofereix 

el grup-classe per a l’aprenentatge, a través de l’establiment de canals multidireccionals 

d’interacció social. En promoure la realització conjunta de les activitats d’aprenentatge 

es generalitzen les situacions de construcció de coneixements compartits. A més, 

l’Aprenentatge Cooperatiu promou un major domini del llenguatge com a vehicle de 
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comunicació i eina de pensament; la parla és l’instrument bàsic perquè els alumnes 

contrastin i modifiquin els esquemes de coneixement que van construint. Finalment, en 

establir una cultura basada en l’ajuda i el suport mutus, es propicia un entorn favorable a 

la promoció de l’aprenentatge de tots els alumnes.  

A partir d’aquí, cal introduir una taula comparativa amb la finalitat d’establir les 

diferències entre ambdues metodologies: 

Metodologia de caire tradicional 

(Aprenentatge o aula tradicional) 

Metodologia de caire cooperativa 

(Aprenentatge Cooperatiu – Aula cooperativa) 

Interès pel resultat del treball. Interès pel màxim rendiment i aprenentatge de tots 

els membres. 

Importància de les respostes esperades. Importància de les idees abocades i compartides. 

Centrat en l’ensenyament. Centrat en l’aprenentatge. 

Rol del docent: actiu, avaluador. Rol del docent: mediador i guia, intervenció 

directa i supervisió del treball en equip. 

Alumnat passiu, receptor i inactiu: objecte de 

transformació. 

Alumnat actiu, amb iniciativa i autonomia: 

construcció de coneixements en col·lectiu. 

Aprenentatge individual: procés individual. Aprenentatge cooperatiu: procés col·lectiu. 

No hi ha interacció entre l’alumnat: relació 

interpersonal basada en la competitivitat.  

Prevalença de les relacions de suport i 

col·laboració. 

Aula estàtica. Aula dinàmica (espai ric) 

Grups homogenis. Grups heterogenis. 

Únic líder. Lideratge compartit. 

Desenvolupament de coneixements. Desenvolupament de competències. 

Punt de partida: llibre de text. Punt de partida: qüestions, dubtes, inquietuds, 

idees, plantejaments, etc. 

Comunicació unidireccional (docent – alumne)  Comunicació bidireccional (docent – alumne – 

docent – alumne)  

Desenvolupament temàtic establert i tancat. Desenvolupament temàtic flexible i obert: prendre 

decisions, cercar solucions, etc. 

Procés sense incertesa.  Procés amb incertesa. 

Aprenentatge teòric. Aprenentatge experimental. 

Avaluació sumativa: objectius, resultats i 

coneixements.  

Avaluació formativa i sumativa: processos, 

destreses, habilitats, processos cognitius d’ordre 

superior, coneixements, etc. 

Eines d’avaluació: proves escrites (exàmens) Eines d’avaluació variades: rúbriques, port-folis, 

llistes de control, dinàmiques, etc. 
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En aquest sentit, al llarg dels anys, s’han realitzat diversos estudis de revisió i meta-

anàlisis que han centrat la seva atenció en valorar els efectes positius de l’Aprenentatge 

Cooperatiu sobre el rendiment acadèmic en comparació amb metodologies tradicionals 

d’aprenentatge competitiu i individual en diferents nivells del sistema educatiu (Slavin, 

1980; Slavin, 1991; Johnson, Maruyama, Nelson i Skon, 1981; Johnson i Johnson, 1989, 

Slavin, 1990, c.p. Goikoetxea i Pascual, 2002). En aquesta línia, el treball de Newmann i 

Thompson (1987) confirma l’eficiència de l’Aprenentatge Cooperatiu en contrast amb 

l’aprenentatge individual demostrant evidència de millors resultats per a la majoria dels 

cursos acadèmics d’Educació Primària i Secundària.  

L’impacte de l’efecte de l’Aprenentatge Cooperatiu en comparació amb situacions de 

competitivitat i d’acompliment individual davant la resolució de problemes fou estudiat 

per Qin, Johnson i Johnson (1995). Aquests autors analitzaren 46 estudis, els quals foren 

classificats en quatre categories, dos d’acord al contingut i altres dos en ordre a 

l’estructura de la tasca: lingüística (llenguatge oral i escrit), no lingüística (resolució a 

través de símbols, matemàtiques, activitats motrius i accions), ben estructurada (definició 

clara de les operacions i solucions) i no tan estructurada (mancat de definicions explícites 

i solucions). Els resultats indicaren que els membres que participaren en equips 

cooperatius superaren l’acompliment competitiu i individual en totes les tasques a 

resoldre. Aquestes diferències es manifestaren igualment a favor de l’Aprenentatge 

Cooperatiu en totes les edats i en els estudis d’alt, mitjà i baix rendiment. La superioritat 

de l’Aprenentatge Cooperatiu s’evidencià amb més força en les tasques no lingüístiques. 

No obstant això, l’Aprenentatge Cooperatiu ofereix millors resultats en comparació amb 

l’aprenentatge individual en tots els àmbits. Conclouen que les raons de per què 

l’Aprenentatge Cooperatiu és més efectiu es deu a l’intercanvi d’informació, la generació 

de varietat d’estratègies per a la solució de problemes, l’increment de l’habilitat per 

transferir l’enunciat a les equacions i el desenvolupament d’una representació cognitiva 

compartida del problema. 

L’any 2000, Johnson, Johnson i Beth canviaren el rumb dels meta-anàlisis en estudiar 

específicament l’eficàcia de cada un dels mètodes de l’Aprenentatge Cooperatiu en 

comparar-los amb aquells mètodes que pretenien la competitivitat i l’individualisme. Els 

casos seleccionats per l’estudi correspongueren a investigacions que s’havien dut a terme 

des d’Educació Primària fins la Universitat. L’impacte fou positiu, tots els mètodes 

milloraren significativament el rendiment dels alumnes.  
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En aquesta línia, Neber, Finsterwald i Urban (2001) es qüestionaren si els alumnes més 

dotats i amb un alt rendiment aprenien millor a partir de la cooperació en grups 

homogenis, heterogenis o individualment. Aquests autors han donat una passa important 

en demostrar l’efecte positiu de l’Aprenentatge Cooperatiu en la meta-anàlisis que 

dugueren a terme en alumnes dotats i amb alt rendiment, ja que afavoreix la motivació, 

les actituds positives, les habilitats socials i de lideratge. 

Roseth, Johnson i Johnson (2008) orienten el seu estudi cap a la comprensió de 

l’efectivitat de metes cooperatives, competitives i individuals per promoure el rendiment 

i les relacions positives entre l’alumnat. Entre els seus resultats destaquen l’alt nivell de 

rendiment i les relacions positives entre alumnes que s’associaren en base a metes 

fonamentades en la cooperació per damunt d’aquells alumnes que es vincularen en funció 

de metes competitives o individuals. Així, aquests autors conclouen que quan els alumnes 

cooperen existeix una associació positiva entre el rendiment i les relacions entre iguals i 

l’Aprenentatge Cooperatiu.  

 

8. Mitjà o recurs didàctic i/o educatiu 

Tal i com s’ha mencionat als objectius del present Treball de Fi de Grau, l’objectiu 

general d’aquest és dur a terme una elaboració d’un mitjà, recurs o material didàctic vers 

els desafiaments físics cooperatius, per la qual cosa, dins de les diverses modalitats de 

Treball de Fi de Grau, el present treball està enfocat amb el desenvolupament de mitjans 

o recursos didàctics i/o educatius. Dins d’aquest recurs didàctic s’introduirà una unitat 

didàctica plena de propostes d’activitats, jocs i variants per introduir a les sessions 

d’Educació Física. Per dur a terme la seva elaboració, l’experiència viscuda enguany al 

CEIP Rafal Vell serà de gran utilitat, així com també l’extracció dels avantatges que 

reflecteix aquesta metodologia innovadora i de caire cooperatiu.  

Així doncs, en primer lloc, cal definir breument els termes mitjà, recurs i material 

didàctic; la majoria d’autors no terminen de posar-se d’acord sobre el significat dels 

mateixos. Així, en moltes ocasions s’utilitzen com a sinònims o es realitzen petites 

convencions per l’ús més o menys de moda i al terme en qüestió  se li adhereix algun 

adjectiu o grup de paraules, en tant que material o materials, didàctics o curriculars, queda 

relegat a la utilització d’altres mitjans.  
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Pot ser, el terme que apareix més vegades definit és el de materials, així, per exemple, 

Zabala (1990) defineix els materials curriculars com a: «Instruments i mitjans que 

proveeixen a l’educador de pautes i criteris per a la presa de decisions, tant en la 

planificació com en la intervenció directa en el procés d’ensenyament».  

A. San Martín (1991), en la seva definició apel·la tant a aspectes de continguts com als 

propis mitjans com a objecte i capacitat d’aquests per a reconstruir el coneixement, i entén 

per materials «aquells artefactes que, en uns casos, utilitzant les diferents formes de 

representació simbòlica i, en altres, com a referents directes (objecte), incorporats en 

estratègies d’ensenyament, coadjuven a la reconstrucció del coneixement aportant 

significacions parcials dels conceptes curriculars».  

Quant al concepte de recurs, en general s’ha entès aquest com l’ús de tot tipus de materials 

didàctics. Una definició clàssica la trobem en Mattos (1963), pel qual els recursos 

didàctics són: «Els mitjans materials de què es disposa per conduir l’aprenentatge dels 

alumnes». 

No obstant això, observem que sí hi ha diferència entre els termes. Així, el terme recurs 

és més ampli i englobaria als altres. Des d’una perspectiva didàctica, cal indicar que 

recurs és una manera d’actuar, o més bé la capacitat de decidir sobre el tipus d’estratègies 

que s’utilitzaran en els processos d’ensenyament; és, per tant, una característica inherent 

a la capacitat d’acció de les persones. Els mitjans didàctics podríem definir-los com 

l’instrument del que ens servim per a la construcció del coneixement; i, finalment, els 

materials didàctics serien els productes dissenyats per ajudar en els processos 

d’aprenentatge. A continuació, s’exposa una representació gràfica del mateix: 

 

 

 

 

 

Figura 5. Recursos, mitjans i materials didàctics. 

Professorat 

Alumnat 

Utilització de 

mitjans i materials 

 

Recursos 

CONEIXEMENT 

Construcció 
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Facilitadors 
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A partir d’aquí, des del punt de vista de la seva utilització didàctica, els mitjans i els 

materials curriculars han de reunir alguns criteris de funcionalitat (Moreno Herrero, 

1996), tals com:  

- Han d’ésser una eina de suport o ajuda per a l’aprenentatge i, per tant, han d’ésser 

útils i funcionals.  

- Mai han de substituir al professorat en la seva tasca d’ensenyar, ni a l’alumnat en 

la seva tasca d’aprendre.  

- La seva utilització i selecció ha de respondre al principi de racionalitat, ha 

d’establir criteris de selecció i, finalment, des d’una perspectiva critica, s’ha 

d’anar construint entre tots els agents implicats en el procés d’aprenentatge.  

Una possible proposta, referida als mitjans en general, hauria de tenir en compte, almenys, 

tres marcs de referència com són la funcionalitat dels mitjans, les seves possibilitats 

didàctiques i fonamentació educativa; i els aspectes tècnics. D’aquests tres trets 

característics s’inicia la nostra forma de plantejar les possibilitats didàctiques que ens 

ofereixen els mitjans i en general tots els materials; aquestes es duen a terme a partir de 

tres eixos o formes d’utilització que estan estretament relacionades. Aquests, es presenten 

a continuació: 

Els mitjans com a: 

a) Instrument i recurs: recurs per a les diferents àrees tals com presentació de 

temes, activitats de motivació, eix globalitzador, activitats de síntesi i aplicació, 

avaluació, etc. 

b) Com a recurs d’expressió i comunicació: desenvolupament de continguts 

específics de les àrees, de procediments d’expressió i comunicació i de la 

imaginació i capacitat creadora. Activitats d’expressió oral, escrita, plàstica, 

musical, dramàtica, etc.  

c) Anàlisi crític de la informació: desenvolupament de mecanismes de 

representació simbòlica i utilització d’altres codis, coneixement del procés 

d’elaboració de la informació i elaboració dels propis instruments d’anàlisis, així 

com escales d’observació i anàlisis de continguts.  
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8.1. Proposta de jocs i d’activitats – Unitat Didàctica  

A continuació, s’exposarà la proposta d’intervenció a mode d’una unitat didàctica plena 

de jocs i d’activitats de desafiaments físics cooperatius a introduir dins les sessions 

d’Educació Física, podent ésser de gran utilitat per a tots aquells agents educatius o 

membres pertinents d’una comunitat educativa. La unitat didàctica comptarà amb sis 

sessions; a les quatre primeres sessions es realitzaran quatre desafiaments físics 

cooperatius per sessió, de manera que es duran a terme un total de 16 desafiaments, 

mentre que a les dues darreres sessions, cada equip o grup d’alumnes haurà de dissenyar 

el seu propi desafiament físic cooperatiu, de manera que s’utilitzarà una sessió perquè 

cada equip disseny i realitzi el seu desafiament i una darrera sessió perquè cada equip 

presenti el seu desafiament al grup-classe i la resta d’equips l’hagin de realitzar, coneixent 

i experimentant així la invenció de cada grup d’alumnes.  

Cal indicar que tots els desafiaments estan plantejats per a ser realitzats amb grups de cinc 

membres aproximadament. No obstant això, poden intervenir tants membres com sigui 

necessari, podent adaptar cada desafiament a les característiques i circumstàncies de cada 

participant, context i grup-classe, essent també recomanable dividir l’aula en quatre grans 

grups, de manera que es distribueixin sis o set alumnes dins cada grup, en funció del 

nombre total d’alumnat de cada grup-classe.  

Cal tenir en compte novament que cada un dels desafiaments requereix de la participació 

activa de tots i totes (membres del grup o equip) per garantir l’èxit del repte i la seva 

superació; sense la participació de tothom serà impossible superar el mateix, per la qual 

cosa, aspectes com la cooperació, la interacció i la comunicació seran fonamentals per al 

procés i desenvolupament de cada un dels desafiaments físics cooperatius.  

A més, s’utilitzarà el següent full de disseny per a la presentació de cada un dels 

desafiaments físics cooperatius, disposant així d’una fitxa organitzada i estructurada 

adequadament. 

UD: __________________                                                                    Nº sessió: ____ 
 

Nom dels components del grup                                                          Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament: Material: 
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Objectiu: 

 

Descripció: 

 

 

 

Representació gràfica: 

Normes bàsiques: 

 

 

Variants: 

 

 

 

Figura 6. Full de disseny d’un desafiament físic cooperatiu. 

 

Unitat Didàctica 
 

 

Sessió 1 

 

Desafiament nº 1 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                       Nº sessió: 1 
 

Nom dels components del grup                                                             Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

Baix la corda 

Material:  

- 1 corda 

Objectiu:  

Passar de diverses formes per davall d’una corda situada a terra.  

Descripció: 

Se situarà una corda a terra i tots els 

components del grup hauran de 

passar per davall d’ella sense utilitzar 

els braços o les mans. 

Representació gràfica: 

 

Normes bàsiques: 

- Tots els components del grup han de passar per davall de la corda a quatre nivells: reptant, en 

posició quadrúpeda, de genolls amb el tronc recte i de peu (amb el cos totalment estirat). 
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- Fins que tots els components del grup no hagin passat d’una determinada forma, ningú pot 

començar a passar de la forma següent.  

- No es pot tocar la corda amb els braços o les mans.  

Variants: 

 

 

Desafiament nº 2 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                       Nº sessió: 1 
 

Nom dels components del grup                                                             Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

El mur 

Material:  

- 1 matalàs de salt d’altura. 

- Diversos matalassos com a mesura de 

seguretat. 

Objectiu:  

Passar per damunt d’un matalàs de salt d’altura disposat verticalment, sense que aquest caigui.  

Descripció: 

Se situarà un matalàs de salt d’altura en forma 

vertical i tots els components del grup hauran de 

passar per damunt d’aquest fins a l’altre costat 

sense que caigui a terra. 

Representació gràfica: 

 

Normes bàsiques: 

- El matalàs no pot caure a terra. 

- Ningú pot passar a l’altre costat del matalàs envoltant-lo. 

Variants: 

- Facilitar el procés donant suport a un dels laterals del matalàs situant-lo sobre una paret. En 

aquest cas, pot afegir-se la norma que tampoc està permès tocar el lateral lliure del matalàs.  

- Dificultar el desafiament, situant el matalàs sobre dos bancs suecs o limitant la mobilitat o la 

visió d’alguns dels membres del grup. (Per exemple: un de vosaltres és cec i un altre 

hemiplègic).  

 

Desafiament nº 3 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                       Nº sessió: 1 
 

Nom dels components del grup                                                             Curs: 

-  
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-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

Transport humà 

Material: 

- 2 cordes 

- 2 piques 

- 1 matalàs  

Objectiu:  

Traslladar a tots els components del grup de diverses formes una certa distància sense poder tocar -los 

directament.  

Descripció: 

Es disposarà d’un matalàs, dues cordes i dues 

piques per traslladar a tots els components del 

grup de diverses formes sense poder tocar-los 

directament. Aquest, no podrà ajudar als seus 

companys ni realitzar cap moviment. 

Representació gràfica: 

 

Normes bàsiques: 

- L’individu transportat no pot tocar el sòl.  

- L’individu transportat no pot realitzar res, ni pot proporcionar cap ajuda als seus companys de 

grup. 

- Els companys de grup no poden tocar a l’individu a transportar. 

Variants: 

 

 

Desafiament nº 4 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                      Nº sessió: 1 
 

Nom dels components del grup                                                            Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

Recorregut lliscant  

Material: 

- 4 cordes 

- 2 piques 

- 2 plataformes lliscants 

- 1 banc soc  

- 4 pneumàtics 

- 5 cons 

Objectiu:  

Realitzar un recorregut compost de diversos materials.  

Descripció: 

Es crearà un recorregut compost de dos 

pneumàtics situats paral·lelament al principi i 

Representació gràfica: 
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final d’una fila de cons disposats en zig-zag; 

sobre els pneumàtics es col·locarà una pica que 

s’haurà de passar: per damunt en els pneumàtics 

del principi, i per davall en els del final, sense 

tocar-la. 

 

Normes bàsiques: 

- No es pot tocar el sòl amb cap part del cos en cap moment.  

- Els components del grup poden estar en els pneumàtics. 

- Els cons s’han de passar en zig-zag. 

- La pica del final s’ha de passar per davall, però la persona ha de romandre totalment alçada.  

Variants: 

 

 

 

Sessió 2 

 

Desafiament nº 5 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                     Nº sessió: 2 
 

Nom dels components del grup                                                           Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

Tapís màgic 

Material: 

- 1 matalàs  

Objectiu:  

Aixecar un matalàs recolzat en terra fins mantenir-lo en equilibri sobre els caps de tots els components 

del grup sense utilitzar les extremitats. 

Descripció: 

Es disposarà d’un matalàs a terra. Tots els 

components del grup l’hauran d’aixecar sense 

utilitzar les extremitats, fent ús només dels seus 

caps i troncs. 

Representació gràfica: 

 

Normes bàsiques: 

- Tots els components del grup hauran de finalitzar de peu, davall del matalàs.  

- No es pot tocar el matalàs amb les extremitats, únicament es permet tocar amb el cap o el tronc  

Variants: 
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Desafiament nº 6 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                      Nº sessió: 2 
 

Nom dels components del grup                                                            Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

Pilota encantada  

Material: 

- 1 pilota 

Objectiu:  

Elevar una pilota des de terra i tocar-la abans que torni a botar en terra.  

Descripció: 

Tots els components del grup hauran d’elevar 

una pilota des de terra i tocar-la/passar-la entre 

tots abans que torni a botar a terra. 

Representació gràfica: 

 

Normes bàsiques: 

- Des que un membre del grup toca la pilota, aquest no pot tocar el sòl fins que tots els seus 

companys de grup l’hagin tocada. 

- Ningú pot tocar la pilota amb les extremitats superiors (braços). 

Variants: 

 

 

Desafiament nº 7 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                      Nº sessió: 2 
 

Nom dels components del grup                                                            Curs: 

-   

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

Travessant el cèrcol   

Material: 

- 2 cordes 

- 1 cèrcol 

Objectiu:  

Passar dues vegades per un cèrcol situat en terra: una vegada col·locat en posició vertical i una altra en 

posició horitzontal, podent tocar-lo únicament amb els peus. 

Descripció: 

Es col·locarà un cèrcol en terra que els 

membres del grup hauran d’aixecar (utilitzant 

únicament els peus) perquè tots els 

components passin dues vegades per dins 

d’ell: una vegada col·locant el cèrcol en 

Representació gràfica: 
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posició vertical i una altra en posició 

horitzontal.  

 

Normes bàsiques: 

- No es pot tocar el cèrcol amb el cap, braços o mans en cap moment.  

Variants: 

 

 

Desafiament nº 8 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                      Nº sessió: 2 
 

Nom dels components del grup                                                            Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

Pont minat  

Material: 

- Diversos cons, que poden ser substituïts per 

altres objectes (llaunes, botelles de plàstic, 

envasos de iogurt, etc.)  

Objectiu:  

Travessar un espai rectangular d’uns deu metres de llargària per un d’amplada en el qual s’han disposat 

diversos cons (mines) que no poden ser tocats. Mentre es trepitja dit espai el sentit de la vista desapareix.  

Descripció: 

En un espai d’uns deu metres de llargària i un 

metre d’amplada aproximadament, es disposen 

diversos cons (mines), que no poden ser tocats. 

Tots els membres del grup hauran de realitzar el 

recorregut i, el membre que el realitza en aquell 

moment haurà d’anar amb els ulls tancats.  

Representació gràfica: 

 

 

Normes bàsiques: 

- Tots els components hauran de travessar l’espai minat: cap pot, per tant, envoltar-ho. 

- El membre que trepitja el rectangle minat haurà d’anar amb els ulls tancats.  

- Ningú pot tocar cap dels cèrcols situats en el rectangle minat.  

Variants: 
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Sessió 3 

 

Desafiament nº 9  

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                      Nº sessió: 3 
 

Nom dels components del grup                                                            Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

L’illa 

Material: 

- 1 disc volador 

- Diverses pilotes 

Objectiu:  

Situar un disc volador a l’interior d’un segon cercle d’uns 30 cm. de diàmetre situat al centre del primer.  

Descripció: 

El grup se situarà al voltant d’un gran cercle i 

haurà de situar un disc volador a l’interior d’un 

segon cercle d’uns 30 cm. de diàmetre situat al 

centre del primer. 

Representació gràfica: 

 

 

Normes bàsiques: 

- Ningú pot trepitjar l’interior del cercle exterior. 

- El disc volador no pot sortir del cercle exterior. 

- Un membre només pot llançar contra el disc una pilota que li hagi passat un company del seu 

grup.  

Variants: 

- Limitar la mobilitat o la visió d’alguns jugadors.  

- Delimitar un espai exterior, per exemple: el camp de bàsquet, indicant que tota pilota que 

sobrepassi aquell espai no pot utilitzar-se més.  

 

Desafiament nº 10 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                      Nº sessió: 3 
 

Nom dels components del grup                                                            Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

La trampa  

Material: 

- Tants cèrcols com participants.  

Objectiu:  

Situar a un participant en cada un dels cèrcols d’una fila sense que dos membres puguin trepitjar el 

mateix cèrcol, ocupat o no, fins el final del repte.  

Descripció: Representació gràfica: 
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Es col·locaran tants cèrcols com participants 

hagi en forma de fila. El desafiament consisteix 

en situar als membres del grup en cada uns dels 

cèrcols de manera successiva, sense que dos 

participants puguin trepitjar el mateix cèrcol.  

 

 

Normes bàsiques: 

- Ningú pot trepitjar fora dels cèrcols, excepte en el lloc designat com a vora de partida.  

- Dos membres no poden trepitjar al mateix temps un cèrcol. 

- Si un membre trepitja un cèrcol, no pot trepitjar un altre.  

Variants: 

  

 

Desafiament nº 11 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                      Nº sessió: 3 
 

Nom dels components del grup                                                            Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

Moviment col·lectiu   

Material: 

- 2 bancs suecs 

Objectiu:  

Moure’s d’un banc suec a altre situat a una certa distància, sense caminar, córrer o botar. 

Descripció: 

Es col·locaran dos bancs suecs a una certa 

distància l’un de l’altre i tots els membres 

del grup hauran de moure’s d’un d’ells a 

l’altre. Per dur a terme el recorregut, no 

podran caminar, ni córrer, ni botar i, a més, 

hauran de romandre en contacte els uns 

amb els altres en tot moment. 

Representació gràfica: 

 

 

Normes bàsiques: 

- Tots els components del grup hauran d’estar en contacte els uns amb els altres en tot moment.  

Variants: 

  

 

Desafiament nº 12 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                      Nº sessió: 3 
 

Nom dels components del grup                                                            Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  Material: 



44 
 

Equilibri gegant    - 2 pneumàtics 

- 1 pilota gegant 

Objectiu:  

Elevar una pilota gegant del sòl fins a una altura que permeti al grup mantenir-se en equilibri durant 5 

segons sobre dos pneumàtics disposats un sobre l’altre, sostenint a la vegada dita pilota.  

Descripció: 

Es col·locaran dos pneumàtics disposats un 

damunt de l’altre. Tots els components del grup 

hauran de sostenir una pilota gegant cap amunt 

durant cinc segons pujats damunt de la superfície 

formada pels dos pneumàtics.  

Representació gràfica: 

 

 

Normes bàsiques: 

- La pilota gegant no pot tocar-se amb els braços o les mans en cap moment.  

Variants: 

  

 

 

Sessió 4 

 

Desafiament nº 13 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                      Nº sessió: 4 
 

Nom dels components del grup                                                            Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

Les nou portes 

Material: 

- 2 piques 

- 2 bases per a piques 

- 5 cordes 

- 2 matalassos com a mesura de seguretat.  

Objectiu:  

Passar a l’altra banda d’una xarxa amb nou buits. Cada participant haurà de passar per un buit diferent.  

Descripció: 

Es disposarà d’una xarxa (amb 9 buits) al centre 

del camp. Tots els components del grup hauran 

d’aconseguir passar a l’altra banda de la xarxa 

passant per un buit diferent.  

Representació gràfica: 
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Normes bàsiques: 

- Cada participant ha de creuar a l’altra banda de la xarxa per un buit diferent.  

- Cap participant pot tocar les cordes o les piques. 

Variants: 

  

 

 Desafiament nº 14 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                      Nº sessió: 4 
 

Nom dels components del grup                                                            Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

Creuar el riu  

Material: 

- 1 pneumàtic 

- 2 matalassos 

- 4 antifaços  

Objectiu:  

Passar a l’altre costat del riu utilitzant el material disponible i sense tocar el sòl. 

Descripció: 

Es disposaran de dos matalassos i 

d’un pneumàtic perquè tot el grup 

es desplaci d’un costat del riu a 

l’altre sense poder tocar el sòl. 

Representació gràfica: 

 

 

Normes bàsiques: 

- Dos components del grup hauran de col·locar-se un antifaç per adquirir el rol d’un individu cec 

i un altre es col·locarà el braç per dins de la camiseta simulant que no té braç.  

- No es pot tocar el sòl en cap moment.  

Variants: 

- Facilitar el desafiament reduint l’espai de joc o incorporant més material per poder romandre 

damunt d’ell. 

- Dificultar el desafiament llevant el pneumàtic i disposant només dels dos matalassos. 
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Desafiament nº 15 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                      Nº sessió: 4 
 

Nom dels components del grup                                                            Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

Caça d’insectes 

Material: 

- 1 matalàs 

- 20 cons 

- Insectes de goma (tants com participants) 

- 1 caixa  

Objectiu:  

Llevar tots els insectes que se situen en un espai delimitat sense poder tocar el sòl i evitant també tocar 

els cons situats en el mateix espai. 

Descripció: 

Es disposarà d’un matalàs per arribar a un 

espai delimitat ple de cons que s’han 

d’evitar i d’insectes que han d’agafar per 

depositar-los dins una caixa. Cap 

participant podrà tocar el sòl i només 

podran agafar un insecte per participant. 

Representació gràfica: 

 

 

Normes bàsiques: 

- Ningú pot tocar el sòl. 

- Ningú ni res pot tocar cap dels cons situats en l’espai que s’ha de creuar. 

- Cada participant pot agafar únicament un insecte.  

- Els insectes s’han de depositar dins una caixa.  

- Cap insecte pot depositar-se en la caixa mentre hagi altre o altres en terra. 

Variants: 

- Dificultar el procés del desafiament incorporant un límit de temps per aconseguir depositar tots 

els insectes dins la caixa.  

 

Desafiament nº 16 

UD: Desafiaments físics cooperatius                                                      Nº sessió: 4 
 

Nom dels components del grup                                                            Curs: 

-  

-  

-  

-  

-  

Nom del desafiament:  

Pilota voladora 

Material: 

- Tantes cordes com jugadors. 

- 1 pilota 

Objectiu:  

Llançar una pilota cinc vegades consecutives a l’aire a una altura superior al cap del jugador/a més alt 

del grup a partir d’unes cordes entrellaçades entre elles per la meitat (en forma de U), de manera que es 

formi un estel.  

Descripció: Representació gràfica: 
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Cada membre del grup disposarà d’una corda 

que haurà d’entrellaçar per la meitat amb el 

company/a de davant formant un estel. Enmig 

del buit creat es col·locarà una pilota que hauran 

de llançar cinc vegades consecutives a l’aire 

sense que aquesta caigui a terra i sense poder 

tocar-la amb cap part del cos. 

 

Normes bàsiques: 

- No es pot caure la pilota en terra. 

- Cap jugador pot tocar la pilota amb cap part del cos. 

Variants: 

 

 

 

Sessió 5 
 

A la sessió cinc, tal i com s’ha mencionat a l’inici de la proposta d’intervenció, cada equip 

o grup d’alumnes haurà de dissenyar el seu propi desafiament físic cooperatiu. Per a 

elaborar-ho, disposaran d’una sessió sencera i hauran d’utilitzar i emplenar la fitxa 

d’activitat d’un desafiament físic cooperatiu que s’exposa més endavant (figura 7). 

Després, hauran de posar-ho en pràctica i realitzar-ho ells mateixos per validar i 

evidenciar les seves idees i comprovar que és allò que realment desitgen presentar als 

seus companys a la següent sessió. Dins d’aquesta sessió, serà fonamental el rol del 

docent com a guia i orientador del procés de disseny de cada equip, per la qual cosa, haurà 

de supervisar constantment les aportacions i idees de cada un d’aquests, orientant-los cap 

a l’èxit i l’experiència educativa amb significació. 

 

 

Sessió 6 

 

A la darrera sessió de la unitat didàctica de desafiaments físics cooperatius, cada equip o 

grup d’alumnes haurà de presentar el disseny i la creació del seu desafiament al grup-

classe i, cada un d’aquests l’haurà de posar en pràctica. Per dur a terme la dinàmica 

d’aquesta sessió, s’utilitzarà un mecanisme rotatiu, és a dir, al començament de la sessió, 

cada grup exposarà i explicarà el seu desafiament i, posteriorment, seguint una roda 

marcada pel docent, cada grup començarà en un determinat desafiament i girarà en el 

sentit de les agulles del rellotge (dinàmica que prèviament haurà marcat el docent). 
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D’aquesta manera, l’alumnat tindrà l’oportunitat d’introduir aquell desafiament que 

desitgi realitzar amb il·lusió.  

 

A partir d’aquí, cal exposar el model de la fitxa d’activitat que cada equip o grup 

d’alumnes disposaria de manera prèvia a la realització de cada desafiament. Dita fitxa 

seria proporcionada pel docent; essent també aquesta fitxa aquella que hauran d’utilitzar 

a la sessió 5 per crear el seu propi desafiament. 

 

Nom del desafiament 

 

Situació 
 

 

Repte o 

desafiament 

 

 

Normes i 

penalitzacions 

 

 

Representació gràfica 

 

Figura 7. Fitxa d’activitat d’un desafiament físic cooperatiu per a l’alumnat. 

 

A continuació, s’exposarà una fitxa d’activitat per a l’alumnat a mode d’exemple d’un 

dels desafiaments físics cooperatius presentats al present Treball de Fi de Grau: 

  

Desafiament nº1 – Baix la corda 

 

Situació 

Esteu a la selva. Necessiteu una corda per travessar un riu i heu trobat una per terra. 

Us adoneu que està enverinada i no es pot tocar amb els braços o les mans, és una 

trampa d’un personatge maligne.  

 

Repte o 

desafiament 

Heu d’aconseguir rompre l’encantament i desenverinar la corda per poder portar-

vos-la. Per aconseguir-ho, tots els membres del vostre grup heu de passar per davall 

de la corda a quatre nivells: 1) reptant, 2) a quatre potes, 3) de genolls amb el tronc 

recte i 4) de peu.  

 

Normes i 

penalitzacions 

- Ningú pot tocar la corda amb els braços o les mans. Si algú ho fa tot el 

grup haurà de tornar a començar des del nivell on es trobi. 

- Només es pot passar a l’altre nivell quan tots i totes han passat per davall 

de la corda en el nivell anterior. 
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Representació 

gràfica 

 

 

Cal tenir en compte la disposició de la informació en les fitxes d’activitat per a l’alumnat. 

Tal i com s’ha mencionat al llarg del present treball, serà fonamental utilitzar un 

llenguatge apropiat a cada grup d’alumnes, tenint en compte les seves característiques 

individuals i contextuals. A més, serà molt eficaç introduir una presentació a mode de 

situació – problema a solucionar, de manera que captarem la motivació i curiositat per 

part de l’alumnat amb major facilitat des del primer moment. El desafiament a resoldre i 

les normes bàsiques s’hauran de presentar adequadament, amb un vocabulari simple i una 

representació gràfica que ajudi a l’alumnat a introduir-se i adherir-se dins el món dels 

desafiaments i a allò que, de manera cooperativa, hauran de resoldre i superar. També, 

serà rellevant tenir en compte la tipologia dels diferents desafiaments, ja que han de 

disposar d’un grau de dificultat adequat al nivell motriu i conceptual de l’alumnat, amb 

un sentit lúdic i de diversió i un component creatiu i imaginatiu que propiciï la implicació 

i motivació de l’alumnat. Finalment, és important introduir desafiaments físics 

cooperatius que possibilitin diverses maneres de resoldre’ls, essent situacions obertes a 

múltiples solucions diferents. 

 

8.2. Avaluació 

 

Avaluació 
 

Pel que fa a l’avaluació de la proposta d’intervenció, en primer lloc, de manera posterior 

a la realització dels desafiaments físics cooperatius, és a dir, al final de cada sessió 

(incloses les dues darreres sessions on es dissenyen i presenten els desafiaments de cada 

equip) i, amb l’objectiu de conèixer les sensacions i efectes de l’alumnat, cada equip o 

grup d’alumnes haurà de respondre de manera objectiva la fitxa d’autoavaluació que es 

presenta a continuació: 

 

 



50 
 

 

 

Fitxa d’autoavaluació 
 

UD: ______________                                                                          Nº sessió: _____ 

Grup nº: _____ 

Nom dels components del grup: 

-  

-  

-  

-  

  

 

Heu assolit el 

repte? 

 

Breu comentari del repte.  

Heu tingut alguna dificultat? Ha estat molt fàcil? 

Com us heu sentit? 

Valoració del 

treball grupal 

del 0 al 10. 

Reptes Sí No   

Nº1     

Nº2     

Nº3     

Nº4     
 

Figura 8. Fitxa d’autoavaluació posterior a la sessió. 

 

En segon lloc, el docent proporcionarà una rúbrica de coavaluació a cada equip o grup 

d’alumnes per avaluar el disseny i la creació del desafiament físic cooperatiu de cada un 

d’aquests. Aquesta, es presenta a continuació:  

 

Rúbrica de coavaluació 
 

UD: Desafiaments físics cooperatius Grup nº: _____ 

Redacció dels reptes (0 – 1)  Puntuació 

La redacció del repte no és clara. Genera molts dubtes (0) 

La redacció del repte és clara. S’entén perfectament allò que 

s’ha de realitzar (1) 

G1 G2 G3 ... 

Dificultat (0 – 2)  

El repte no tenia dificultat (0) 

El repte tenia poca dificultat (1) 

El repte tenia molta dificultat (2)  

G1 G2 G3 ... 

Diversió (0 – 2)   

El repte no era divertit (0) 

El repte era poc divertit (1) 

El repte era molt divertit (2) 

G1 G2 G3 ... 

Creativitat (0 – 2)  

El repte no era creatiu (0) 

El repte era poc creatiu (1) 

El repte era molt creatiu (2) 

G1 G2 G3 ... 

 

Puntuació total del grup 
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Finalment, cal indicar que, al llarg de les sis sessions, el docent utilitzarà llistes de control 

i escales de valoració per avaluar individualment a cada alumne durant tot el procés i 

desenvolupament de la unitat didàctica. Aquests, es presenten a continuació: 

 

Llista de control 

 

 

 

Ítems a observar  
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p
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i 
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u
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tz

a 
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u
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t 

 

Alumnat       

1.       

2.       

...        

 

 

Escala de valoració 

 

 

Conducta observada  

N
o
r
m

e
s 

M
a
te

r
ia

l 

C
o
o
p

e
r
a
c
ió

 

D
is

c
r
im

in
a
c
ió

 

P
a
r
ti

c
ip

a
ci

ó
 

S
e
g
u

r
e
ta

t 
 

Alumnat        

1.       

2.       

...       

 

Normes: Compleix les normes i regles de cada un dels desafiaments físics cooperatius.  

Material: Té cura i utilitza correctament el material d’Educació Física. 

Cooperació: Coopera i col·labora amb els seus companys en les tasques proposades. 

Discriminació: Discrimina a algun company/a per qüestions de capacitat, raça, o sexe. 

Participació: Participa activament i até a les explicacions del docent i/o companys. 

Seguretat: Respecta les normes de seguretat en la realització de les tasques.  
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Escala numèrica de valoració:  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Poc                    Bastant 

 

Finalment, cal exposar una taula d’avaluació final per visualitzar l’avaluació completa de 

la unitat didàctica amb la distribució de percentatges d’aquesta.  

 

 

Avaluació 

 

Curs: ____ 

Grup: ____ 

A
u

to
a
v
a
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a
c
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n
s 
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) 
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3
0
%

 

Q
u

a
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c
a
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ó
 f
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a
l 

(1
 –

 1
0
) 

 

 

Alumnat      

1.      

2.      

...      

 

9. Conclusions  

L’eficàcia de l’Aprenentatge Cooperatiu com a metodologia d’ensenyament – 

aprenentatge és un fet; el nombre d’investigacions d’aquesta àrea ha augmentat 

considerablement. Si bé és cert que començà essent concebut com a metodologia 

d’ensenyança, actualment, l’Aprenentatge Cooperatiu no centra únicament l’atenció en 

el paper del docent com a mediador de processos i facilitador d’aprenentatges, sinó que 

també en el rol de l’alumne com a protagonista i centre del seu propi procés 

d’ensenyament – aprenentatge, afavorint així el desenvolupament de valors i actituds 

positives cap a l’aprenentatge i la millora i l’augment de la motivació i l’autoestima, entre 

altres. 

En aquest sentit, la posada en pràctica d’un programa de desafiaments físics cooperatius 

a les sessions d’Educació Física afavoreix l’aparició de conductes prosocials i la 

disminució dels conflictes interpersonals entre els grups on s’ha aplicat. A més, té lloc 

l’aparició de conductes orientades cap a l’ajuda i el suport de les accions manifestades 

pels companys. D’altra banda, l’alumnat amb menor valoració de la seva activitat física 
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20% 

 

 

 

30% 

 

 

 

30% 

 

 

 

100% 

 

 



53 
 

se sent motivat per aquest tipus de propostes i són freqüents les seves manifestacions 

d’alegria en haver assolit la superació d’un repte grupal; fet que sembla afavorir la 

integració de l’alumnat amb discapacitat en el grup-classe. A més, sembla beneficiar 

l’acceptació de companys distints dels preferits habitualment per a la realització 

d’activitats motrius.  

Així doncs, cal concloure que un programa de desafiaments físics cooperatius en les 

sessions d’Educació Física afavoreix la comunicació interpersonal, l’empatia, la 

regulació de conflictes i la capacitat de treball en equip. Tot allò contribueix a potenciar 

la integració de tots i cada un dels alumnes en el grup-classe i afavoreix la motivació cap 

a la pràctica d’activitat física, fonamentalment en aquells individus amb una valoració 

més baixa de la seva pròpia habilitat motriu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

10. Referències bibliogràfiques  

Allué, J. M., Filella, L. & García, G. (2001). El gran llibre dels jocs. Barcelona, España: Parramón. 

 

Azorín Abellán, C. M. (2018). El método de aprendizaje cooperativo y su aplicación en las aulas. Perfiles 

educativos, 40(161), 181-194. 

 

Camilli Trujillo, C., López Gómez, E., & Barceló Cerdá, M. L. (2012). Eficacia del aprendizaje 

cooperativo en comparación con situaciones competitivas o individuales. Su aplicación en la tecnología: 

una revisión sistemática. Universidad de Salamanca. 

 

Cando, J. F. (2015). Desafíos físicos cooperativos en EF: una unidad didáctica basada en las emociones, el 

disfrute y las relaciones interpersonales. EmásF: revista digital de educación física, (37), 9-23. 

 

Cubillos García, O. L., & Cubillos García, O. M. (2017). Propuesta de gestión curricular para la captación 

de los docentes de básica primaria en la enseñanza de la Educación Física. Universidad Libre. 

 

de Innovación Educativa, L. (2009). Aprendizaje cooperativo: propuesta para la implantación de una 

estructura de cooperación en el aula. Madrid, España. 

 

Devís, J. D. (1994). Educación Física y desarrollo del currículum: Un estudio de casos en investigación 

colaborativa. Universitat de València. 

 

Fernández, N. G., & Ruiz, M. G. (2007). El Aprendizaje Cooperativo como estrategia de Enseñanza-

Aprendizaje en Psicopedagogía (UC): repercusiones y valoraciones de los estudiantes. Revista 

Iberoamericana de Educación, 42(6), 1-13. 

Fernández Río, J. (2003a). El aprendizaje cooperativo en el aula de Educación Física. Análisis 

comparativo con otros sistemas de enseñanza y aprendizaje. Valladolid, España: La Peonza 

 

Fernández Río, J. (2003b). Desafíos físicos cooperativos: historia y posibilidades didácticas, en “Actas del 

III Congreso Estatal y I Iberoamericano de actividades físicas cooperativas. Gijón, 30 de junio al 3 de julio 

de 2003”. Valladolid, España: La Peonza. Cederrón.  

 

Fernández-Río, J., & Callado, C. V. (2005). Desafíos físicos cooperativos. Retos sin competición para las 

clases de Educación Física. Sevilla, España: Wanceulen Editorial Deportiva, SL. 

 

Fernández-Río, J. (2004, abril). Desafíos físicos cooperativos en el aula de Educación Física: una 

experiencia de aventura. Revista Tándem 14. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/profile/Javier_Fernandez-

Rio/publication/39211954_Desafios_fisicos_cooperativos_en_el_aula_de_Educacion_Fisica_una_experie

ncia_de_aventura/links/00463516490648a754000000.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Javier_Fernandez-Rio/publication/39211954_Desafios_fisicos_cooperativos_en_el_aula_de_Educacion_Fisica_una_experiencia_de_aventura/links/00463516490648a754000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Fernandez-Rio/publication/39211954_Desafios_fisicos_cooperativos_en_el_aula_de_Educacion_Fisica_una_experiencia_de_aventura/links/00463516490648a754000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Fernandez-Rio/publication/39211954_Desafios_fisicos_cooperativos_en_el_aula_de_Educacion_Fisica_una_experiencia_de_aventura/links/00463516490648a754000000.pdf


55 
 

Garaigordobil, M. (1992). Juego cooperativo y socialización en el aula. Barcelona, España: Seco Olea. 

 

García, R., Traver, J., & Candela, I. (2001). Aprendizaje cooperativo. Fundamentos, características y 

técnicas. Madrid, España: CCS. 

 

Gómez Yagüe, E. (2018). El aprendizaje cooperativo en Educación Física: una propuesta didáctica de 

retos cooperatives. Segovia, España. 

 

Guitart, R. M. (1985). 101 Jocs: Jocs no competitius. Barcelona, España: Instruments Guix.  

 

Herrero, I. M. (2004). La utilización de medios y recursos didácticos en el aula. Departamento de Didáctica 

y Organización Escolar Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid, 2(0), 0. 

 

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. 

Martín, F. J. (2010). Instrumentos de evaluación en educación física. Revista Digital de Innovación y 

Experiencias Educativas, 26, 1-9. 

Martínez, G. (1998). El juego y el desarrollo infantil. Barcelona, España: Ed. Octaedro. 

Orlick, T. (1986). Juegos y deportes cooperativos. Desafíos divertidos sin competición. Barcelona, España: 

Paidotribo.  

Prenda, N. P. (2011). El aprendizaje cooperativo y sus ventajas en la educación intercultural. Hekademos: 

Revista educativa digital, (8), 63-76. 

Prieto, L. (2007). El aprendizaje cooperativo. Madrid, España: PPC. 

Ripoll, O. (2006). El joc com a eina educativa. Educació social. Revista d'intervenció socioeducativa, (33), 

11-27. 

Servicio de Innovación Educativa (UPM). (2008). Aprendizaje cooperativo. Madrid, España.  

Velázquez, C. (2003). Desafíos físicos cooperativos, en “Actas del III Congreso Estatal y I Iberoamericano 

de actividades físicas cooperativas. Gijón, 30 de junio al 3 de julio de 2003”. Valladolid, España: La 

Peonza. Cederrón. 

Viar, J. A. S. (2015). Conocer la metodología del aprendizaje cooperativo y la competencia docente del 

trabajo en equipo a través de los desafíos físicos cooperativos. La Peonza: Revista de Educación Física 

para la paz, (10), 65-84. 


