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RESUM 
 

En el context educatiu actual, l’atenció a la diversitat ha esdevingut com un dels 

pilars sota els quals es sustenta el sistema educatiu, la qual ha d’estar en 

consonància amb la societat plural que tenim. L’aprenentatge cooperatiu és una 

metodologia prou estudiada i recolzada per autors de prestigi com Pere Pujolàs 

i que mostra la seva efectivitat per atendre a la diversitat de l’aula, al mateix 

temps que augmenta la motivació de l’alumnat i millora el clima de classe. Tot i 

això la realitat a les aules és diferent i es segueix apostant per metodologies que 

fomenten la competitivitat i l’individualisme, valors que no reflecteixen la societat 

actual i que donen peu al fracàs escolar d’un important nombre d’estudiants. Per 

tal de rompre aquesta realitat, el present treball final de màster ofereix un conjunt 

d’activitats cooperatives per aplicar-les a l’assignatura de Biologia i Geologia, 

plantejades a diferents moments de la Unitat Didàctica, per treballar continguts 

específics del currículum de les Illes Balears, els quals es poden agrupar en 

aquells relacionats amb el Regne Plantes. 

 

 

 

Paraules clau: aprenentatge cooperatiu, atenció a la diversitat, Biologia i 

Geologia, Regne Plantes. 
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ABSTRACT. 

 
In the current eduacational context, the diferentiation has become one of the 

backbones that sustains today’s education, which has to work in harmony with 

the plural society we maintain. The cooperative learning is a methodology quite 

studied and supported by authors with a great status, like Pere Pujolàs, that 

shows its effectiveness for embracing the diversity of the class, while also 

enhancing the students motivation and creating a better atmosphere inside the 

classroom. Nonetheless, the reality of the class is quite different and the 

methodology that promotes competitiveness and individualism is still going on, 

those being values that don’t reflect today’s society and that leads a huge number 

of students to school failure. To break off from this reality, the present master’s 

final project offers a whole set of cooperative activities to be applied to the 

subjects of Biology and Geology, both carried out on different moments of the 

lesson plan, to work on specific contents from the curriculum of the Balearic 

Islands, which can be tied to those related to the Plantae Kingdom. 

 

 

 

Key words: cooperative learning, attention diversity, Biology and Geology, 

Plantae Kingdom 
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1. Introducció. 
 
1.1. Justificació del treball. 
 

L’atenció a la diversitat està esdevenint com un dels pilars bàsics sota el qual es 

sustenta  el sistema educatiu de molts països (Lata & Castro, 2015). Amb 

l’arribada de la LOMCE, la inclusió es contempla com un principi educatiu capaç 

de fomentar la cohesió social i garantir una atenció a la diversitat, tal i com fa 

constatar al capítol XV (“Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa.,” 2013). 

 

Tot i això, aquests principis pedagògics no sembla que s’estiguin realitzant de 

manera efectiva si examinam la realitat a les aules. A nivell internacional, hi ha 

un moviment que defineix la necessitat de promoure models inclusius, que situen 

a la metodologia com un dels pilars per poder promoure’ls (Muntaner, Rosselló 

& Iglesia, 2016). Per això, és necessari formar als professors perquè estiguin 

preparats per dur a la pràctica els principis d’inclusió marcats per la llei i saber 

com introduir-los a l’aula. Així, l’aprenentatge cooperatiu pot esdevenir una 

metodologia efectiva per atendre de manera inclusiva a tota la diversitat present 

a l’aula (Lata & Castro, 2015). 

 

Una altre tret que cal destacar de la LOMCE és la importància d’un 

desenvolupament de les competències clau bàsiques per part dels alumnes, 

afavorint la participació activa dels estudiants alhora que es promou  el 

desenvolupament de la capacitat de raonar de manera crítica (Dejo-Oricain, 

2015). Al capítol IX del preàmbul de la llei diu que les claus per dur a terme 

aquest procés de canvi curricular són afavorir una visió interdisciplinària i 

possibilitar una major autonomia del docent de manera que pugui satisfer les 

exigències d’una major personalització de l’educació. Seguint aquesta línia 

resulta imprescindible emfatitzar en la selecció d’estratègies metodològiques 

congruents amb aquesta personalització, sent l’aprenentatge cooperatiu una 

estratègia efectiva (García, 2017). 
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A més, cal entendre que l’educació es troba immersa en un context social on la 

pluralitat i les relacions entre les persones és la tònica dominant (Salmerón, 

2010). Això implica que en l’educació actual s’han de tenir en compte una sèrie 

de valors que impliquin la tolerància, l’empatia i el respecte. Davant aquest 

context social, hem de ser crítics amb aquelles metodologies que no ajuden a 

l’alumnat a desenvolupar-se en sintonia amb aquest context social en el qual 

vivim. D’aquesta manera, s’haurien d’afavorir aquelles metodologies que 

afavoreixen la convivència, la superació de conflicte mitjançant el consens, la 

integració social i l’aprenentatge entre iguals (Zamora, 2017) 

 

Una pràctica pedagògica que ha demostrat la seva efectivitat, a l’hora de complir 

els objectius educatius i atenent a les necessitats dels alumnes sota el context 

social actual on es desenvolupen és l’aprenentatge cooperatiu.  Aquest, és una 

pràctica educativa que s’ha dut a terme amb gran èxit en les darreres dècades, 

com a resposta a les diferents necessitats dels alumnes del segle XXI (Azorín 

Abellán, 2018). Aquesta eina metodològica ens permet aconseguir els diferents 

objectius educatius dels alumnes, destacant els aprenentatges col·lectius per 

sobre dels més competitius o individualistes, incrementant així les seves 

conductes socials (Gozálvez, Traver, & García, 2011) 

 

Aquesta interdependència positiva que presenta l’aprenentatge cooperatiu 

permet que l’alumne adquireixi habilitats socials per treballar en grup, la qual 

cosa li suposa una estratègia útil per la vida adulta ja que el treball en equip es 

una habilitat que cada vegada es demanda més al mercat laboral.  

 

En relació a l’alumnat que trobam a les aules en el dia a dia, són molts els 

problemes que trobam referent a la motivació i a l’esforç, la qual cosa condueix 

al més greu de tots: la falta d’interès que el condueix a l’abandonament escolar 

(González, 2016). Aquest, és un problema que preocupa a la totalitat de la 

comunitat educativa i que no es veu disminuït, en gran part per les metodologies 

tradicionals que ensenyen des de d’una perspectiva individual i competitiva. 

L’aprenentatge cooperatiu ha demostrat ser una metodologia eficaç per millorar 

el rendiment acadèmic, augmentar la motivació dels estudiants, la convivència a 
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l’aula i una millor actitud vers l’escola, al mateix temps que se’ls reforça 

l’autoestima i es fomenten les conductes socials (López & Acuña, 2018).  

 

Les darreres investigacions dutes a terme al Centre d’Investigació Social i 

Educativa, demostren l’èxit de les escoles inclusives i de l’aprenentatge 

cooperatiu, per entendre l’ensenyament en el context social de l’època (Montoro 

Cabrera, 2009). L’aprenentatge cooperatiu és una de les metodologies més 

estudiades, en relació a la psicologia de l’aprenentatge i els corrents de 

renovació pedagògica i que dona resposta a la millora de la convivència, la 

motivació, els nivells d’èxit educatiu (Esteban, 2016) 

 

D’aquesta manera, l’aprenentatge cooperatiu ha demostrat, nombroses 

investigacions ho corroboren, ser una eina molt potent a l’hora de resoldre 

nombrosos problemes que ens podem trobar a les aules a dia d’avui (Salmerón, 

2010). Aquests poden ser la  correcta atenció a la diversitat, treballar de manera 

competencial dins l’aula i que l’alumne es desenvolupi habilitats socials, en 

consonància al context social al qual vivim, on de cada vegada es demanda més 

a persones amb capacitat de treballar en equip. 

 

1.2. Objectius.  
 
Un cop s’ha justificat el tema, a continuació s’exposaran els objectius que 

persegueix el present TFM respecte la temàtica seleccionada: 

 

• Realitzar una revisió teòrica sobre l’aprenentatge cooperatiu. 

• Posar a la disposició dels docents un conjunt de tècniques cooperatives 

(tant simples com complexes) per treballar els continguts referent al 

Regne Vegetal contemplats al bloc 3 del currículum oficial de les Illes 

Balears i facilitar així la posada en marxa d’aquesta metodologia. 

• Proposar activitats cooperatives per treballar aquests continguts en 

diferents moments de la unitat didàctica (preavaluació i coneixements 

previs, desenvolupament, reforç i ampliació i avaluació). 
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2. Marc teòric de l’aprenentatge cooperatiu. 
 
L’anàlisi de diverses fonts bibliogràfiques ha mostrat que l’aprenentatge 

cooperatiu és una pràctica educativa que s’està posant a la pràctica en les 

darreres dècades. Els autors més destacats i que per tant els seus noms 

aparèixen en les publicacions pedagògiques en el camp de l’aprenentatge 

cooperatiu són: David W. Johnson, Roger T. Johnson i Pere Pujolàs, aquest 

darrer en l’àmbit nacional. Tots ells són autors de reconegut prestigi en el camp 

de l’educació i experts en l’aprenentatge cooperatiu i autors de les principals 

obres de referència.  

 

De tots aquests autors, és Pujolàs qui es considera com un autor de referència 

en l’aprenentatge cooperatiu dins l’àmbit nacional degut a les seves obres, que 

proporcionen una reflexió sobre el tema, parlant sobre inclusió i atenció a la 

diversitat, al mateix temps que ofereix una visió pràctica de com introduir-lo a les 

aules  com a instrument metodològic i didàctic. A més, Pujolàs ha liderat diversos 

projectes de recerca relacionats amb l’aprenentatge cooperatiu, com el PAC1 i 

PAC2, dels quals ha derivat el programa CA/AC, i que han servit de base per la 

formació i assessorament per el professorat. 
 
2.1. Repàs històric de l’aprenentatge cooperatiu. 
 

En una publicació dels autos Serrano, Pons & Ruiz (2007) es fa una revisió sobre 

la perspectiva històrica de l’aprenentatge cooperatiu, destacant els autors que el 

van impulsar i les corrents psicopedagògiques de les quals es va nodrir. 

 

A començament del segle XX, amb el ressorgir de la psicologia, apareixen nous 

corrents psicopedagògics que tracten d’introduir metodologies noves en el 

procés educatiu. Un impulsor que cal destacar es el nord-americà John Dewey, 

qui defensava la construcció del coneixement a partir de la interacció entre iguals 

i la cooperació i el dinamisme dins l’aula, establint així les bases teòriques per 

valorar la importància de la cooperació. Tot i això, es va produir un estancament 

en la temàtica degut en gran part per el sorgiment del feixisme, que el seu 

caràcter totalitari i antidemocràtic xocava frontalment amb l’aprenentatge 

cooperatiu. A més, l’aprenentatge cooperatiu suposava un replantejament dels 
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principis de l’activitat a l’aula que xoca amb el conservadorisme dels docents i 

posaven en crisi alguns dels valors inherents als rol del professors. 

 

No obstant, Dewey va seguir aprofundint en el camp de la cooperació dins l’aula 

(1938), de tal manera que les seves idees van motivar a diversos autors, com 

Deutsch (1949) i Lippit (1947). Aquests autors van aprofundir en el camp de les 

relacions interpersonals en el context educatiu, caracteritzant l’estil d’interacció 

dins l’aula i la cooperació, contraposant-la a les situacions de competició i 

individualisme.  

 

Deutsch va definir les situacions cooperatives com aquelles accions on les metes 

individuals van lligades a la dels altres membres de l’equip, de tal manera que 

existeix una correlació positiva d’aquests (Deutsch, 1962). Un individu assoleix 

el seu objectiu si la resta de companys assoleix el seu. 

 

És per això que a mitjans del segle XX comencen a posar-se a la pràctica 

estratègies dins l’aula que tenen en comú la divisió del grup en equips petits, 

representatius del grup-aula, i la interdependència positiva dels mateixos.  

 

A partir de la dècada dels 70, l’aprenentatge cooperatiu arriba al seu punt més 

àlgid, de manera que en poc més de tres dècades el volum de treballs en torn a 

l’aprenentatge cooperatiu s’ha incrementat moltíssim, fins al punt que molts 

autors s’han vist obligats a realitzar estudis de metaanàlisis per posar ordre als 

resultats obtinguts. Alguns d’aquests treballs revisen l’eficàcia de l’aprenentatge 

cooperatiu en comparació a situacions competitives i individuals, a partir de 

meta-anàlisis entre els anys 1980 i 2010, mostrant que l’aprenentatge cooperatiu 

és una metodologia que obté majors resultats respecte altres metodologies 

tradicionals (Camilli Trujillo, López Gómez, & Barceló Cerdà, 2012).  

 

Dintre dels autors que cal destacar, els germans Johnson, amb les ampliacions 

de les teories de Deutcsh, es van consolidar com els autors experts més citats 

dins el camp de l’educació i considerats els pares de l’aprenentatge cooperatiu.  

Aquests foren els primers en recopilar i contrastar més de 500 estudis publicats 
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sobre el tema des de 1898 per després elaborar les seves pròpies investigacions 

i treballs.  

 

2.2. El treball cooperatiu en l’àmbit nacional. 
 
Un autor a destacar per sobre la resta dins el territori espanyol és Pere Pujolàs. 

Entre les múltiples iniciatives destaca el Grup de Recerca Educativa sobre 

Atenció a la Diversitat (GRAD), de la Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya, que van donar lloc a la realització de dos programes de recerca I+D, 

liderats per Pere Pujolàs: els projectes PAC 1 i PAC 2 (PAC és l’acrònim de: 

Personalització de l’ensenyament, Autonomia de l’alumnat i Cooperació entre 

iguals). Com a resultat d’aquestes recerques, es va desenvolupar el programa 

CA/AC (“Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar”), que estan seguint o han 

seguit més de 500 centres de tota Espanya, alguns dels quals s’han agrupat en 

la Xarxa Khelidôn de centres per l’aprenentatge cooperatiu (Lago, Maset, Riera, 

& Vilarrasa Comerma, 2015) 

 

El projecte PAC 1 es va realitzar per dissenyar, aplicar i avaluar un programa 

didàctic que possibilita atendre a la diversitat de l’aula, el programa CA/AC, que 

gira al voltant de l’organització cooperativa dels alumnes dins l’aula, per tal que 

aquests puguin aprendre junts, independentment de les seves necessitats. A 

través d’una sèrie d’actuacions relacionades amb la personalització de 

l’ensenyament, l’autonomia de l’alumnat i la cooperació entre iguals, es parteix 

amb la hipòtesi de què l’aprenentatge cooperatiu permet que tots els alumnes, 

independentment de les seves característiques individuals i necessitats 

educatives, millorin el seu rendiment acadèmic i assoleixin un desenvolupament 

personal més elevat, pel que fa a la seva capacitat de dialogar. A més pretén 

avaluar també la participació de l’alumnat i la millora del clima de classe (Pujolàs 

& Lago, 2011) 

 

El programa CA/AC pretén, per una banda, desenvolupar alguns conceptes 

bàsics sobre l’aprenentatge cooperatiu i en segon lloc presentar el programa en 

sí mateix, amb tot un conjunt d’activitats, estratègies, dinàmiques de grup, 
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estructures i tècniques (distribuïdes en tres àmbits en què el mateix programa 

s’estructura) per tal de posar-les a la disposició del professorat.  

 

El projecte PAC 2 va sorgir com a necessitat d’ampliar i aprofundir en el projecte 

després d’observar com el programa CA/AC s’estava realitzant a diferents 

centres. Quan es va formular el nou projecte es van destacar dos factors 

rellevants. En primer lloc, l’aprenentatge cooperatiu contribuïa a la inclusió de 

l’alumnat que es troba amb més barreres per la participació i l’aprenentatge. En 

segon lloc, en molts centres s’estava potenciant l’ús de les TIC en torn 

l’aprenentatge cooperatiu. Així, el projecte PAC 2 pretén aprofundir sobre els 

processos de formació/assessorament al voltant de l’aprenentatge cooperatiu, 

les TIC i la inclusió de l’alumnat amb barreres (Lago et al., 2015). 

 

Paral·lelament als projectes realitzats pel GRAD, el grup va realitzar una 

quantitat considerable de processos de formació/assessorament sobre el 

programa CA/AC en nombrosos centres d’Espanya. Bona part d’aquests centres, 

un cop van acabar el procés de formació/assessorament, manifestaren el desig 

de continuar en contacte entre ells i els grup promotor del programa CA/AC per 

tal de compartir experiències i aprofundir sobre les qüestions que sorgeixen als 

centres en relació a l’aprenentatge cooperatiu.  

 

Com a resultat d’això, es va crear la Xarxa Khelidôn de centres per l’aprenentatge 

cooperatiu, promoguda pel GRAD i dirigida pel grup de treball sobre “Educació 

inclusiva, cooperació entre alumnes i col·laboració entre professors” del CIFE de 

la UVic-UCC. La finalitat de la xarxa és que els centres que han continuat amb 

el procés de formació/assessorament sobre el Programa CA/AC, puguin 

compartir experiències i intercanviar materials.  

 

2.3. Conceptes bàsics sobre l’aprenentatge cooperatiu. 
 

L’aprenentatge cooperatiu és l’ús didàctic de grups reduïts, generalment de 

composició heterogènia, en els quals els alumnes treballen junts, fent ús 

d’activitats que asseguren al màxim una participació equitativa i una interacció 



 12 

simultània per tal de maximitzar el seu propi aprenentatge i els dels altres 

(Johnson, Johnson, & Holubec, 1999).  

 

Segons Slavin (1982), en el treball cooperatiu es donen un gran nombre 

d’interaccions entre el diferents membres del grup, de tal manera que permet 

millorar la qualitat en l’ensenyament, centrades en la interacció i la inclusió. 

Aquestes interaccions que es donen entre els participant durant el seu procés 

educatiu són: 

 

1- Participar com a membre de l’equip. 

2- Ensenyar a un altre. 

3- Escoltar a la resta de companys. 

4- Exercitar lideratge. 

5- Negociar per arribar a algun acord i prendre decicions. 

6- Treballar les relacions humanes. 

7- Treballar amb diversitat de cultures. 

 

2.4. Característiques de l’aprenentatge cooperatiu. 
 
Tal com han assenyalat autors reconeguts dins el camp, per a què es pugui 

considerar aprenentatge cooperatiu, aquest ha de complir cinc elements 

imprescindibles, sense els quals no pot produir-se (Johnson, Johnson, & 

Holubec, 1999).  

 

El primer i principal element de l’aprenentatge cooperatiu és la interdependència 

positiva. Els membre del grup han de tenir clar que l’esforç de cada integrant no 

només el beneficia a ell, sinó també a la resta de membres. Aquesta 

interdependència positiva crea un compromís amb l’èxit de la resta de membres 

del grup, la qual cosa suposa la base de l’aprenentatge cooperatiu.  

 

El segon element essencial de l’aprenentatge cooperatiu és la responsabilitat 

individual i grupal. Els membres del grup assumeixen la responsabilitat de 

completar la seva tasca, amb l’objectiu que el grup aconsegueixi l’èxit. Sense 

aquest esforç individual, el grup no tendrà èxit i fracassarà en el seu objectiu. El 
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grup ha de ser capaç d’avaluar el progrés realitzat respecte a l’assoliment dels i 

de l’esforç individual de cada membre de l’equip. La responsabilitat individual 

existeix quan s’avalua l’esforç de cada membre i els resultats de l’avaluació són 

transmesos al grup i a l’individu, per tal de determinar qui necessita més ajuda i 

recolzament per realitzar la tasca.  

 

El tercer element és la interacció estimuladora cara a cara. Els alumnes han de 

realitzar junts una tasca en la qual cadascú promou l’èxit de la resta, compartint 

recursos, ajudant-se, recolzant-se i felicitant-se els uns als altres. Quan es 

promou personalment l’aprenentatge de la resta, els membres del grup 

adquireixen un compromís personal amb els companys, així com amb el seus 

objectius comuns. El fet de lligar l’èxit individual a l’èxit de tot el grup té una 

incidència directa al procés cognitiu de l’alumne i una millora en l’aprenentatge 

(Slavin, 2014). 

 

El quart element consisteix en ensenyar al grup tècniques interpersonals i 

d’equip per tal que l’equip pugui funcionar com a tal i hi hagi una correcta gestió. 

Els membres del grup han de saber com prendre decisions, exercir lideratge, 

crear un clima de confiança, comunicar-se i resoldre conflictes. L’aprenentatge 

cooperatiu contribueix a desenvolupar habilitats prosocials, especialment la 

capacitat d’ajudar als altres, la qual cosa afavoreix el clima de classe (Premo, 

Cavagnetto, & Lamb, 2018) 

 

El cinquè element fonamental és l’avaluació grupal. Aquesta avaluació té lloc 

quan els membres del grup analitzen en quina mesura han assolit els objectius 

si la tasca que han realitzat els ha ajudat a assolir-los. El procés d’avaluació és 

el que dona informació de com s’està treballant i si hi ha aspectes que són 

necessaris canviar perquè l’equip pugui optimitzar les seves funcions (Fernández 

& Vanga, 2015).    

 

Estudis mostren que quan l’aprenentatge cooperatiu compleix amb els principis 

d’interdependència positiva, responsabilitat personal i grupal, autoavaluació 

programada i freqüent del grup, competències interpersonals i d’equip i interacció 
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estimuladora, la seva eficàcia s’incrementa significativament (Camilli Trujillo, 

López Gómez, & Barceló Cerdà, 2012.). 

 

 

2.5. Formació i organització dels equips cooperatius. 
 
L’atenció a la diversitat s’ha convertit en un element bàsic i enriquidor del sistema 

educatiu. Hi ha la necessitat de promoure models inclusius, on la metodologia és 

el pilar d’aquests models en el procés d’ensenyament aprenentatge. Dins 

d’aquesta línia, l’aprenentatge cooperatiu contribueix a la inclusió de tot l’alumnat 

segons han mostrat nombroses experiències professionals (Lata & Castro, 2015; 

Pedreira & González, 2014). 

 

La formació i la composició dels grups és un aspecte essencial en el treball 

cooperatiu. Generalment, els equips estan format per 4 persones, la composició 

dels quals ha de ser heterogènia, intentat reproduir les característiques del grup 

classe. Aquesta heterogeneïtat ha de quedar reflectida en gènere, ètnia, 

interessos, capacitats, motivació, rendiment i autonomia. Respecte a la confecció 

del grup, s’ha d’intentar que un alumne tengui un nivell alt d’aquestes 

característiques (interès, capacitat, rendiment, autonomia i motivació), dos 

alumnes amb un nivell mitjà i un alumne amb un nivell més baix (Pujolàs & Lago, 

2011). 

 

Per tal de garantir la composició heterogènia del grup, és necessari que el docent 

distribueixi els participants en els diferents equips, tenint en compte a mesura del 

que sigui possible, les preferències dels alumnes i les incompatibilitats. Una 

manera habitual de formar el que donominam els equips de base -els grups de 

4 alumnes que formaran l’equip cooperatiu i es mantindran al llarg d’un temps 

considerable- és dividir la classe en tres categories o columnes (figura 1). En els 

extrems hi ha d’haver un nombre d’alumnes equivalent al nombre d’equips que 

volem formar. Aquests extrems corresponen, per una banda, alumnes que tenen 

més capacitat de donar ajuda (no necessàriament amb un alt rendiment 

acadèmic) i, per altra banda, alumnes més necessitats d’ajuda. Així doncs, els 
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equips base es formen amb un alumne de la primera columna, un alumne de la 

tercera i dos de la del centre, intentant que es doni un equilibri en gènere i ètnia. 

 

 

 
Figura 1. Confecció dels equips de base de composició heterogènia (Pujolàs & Lago, 2011). 

 

2.6. Organització interna dels grups. 
 
Tot l’aprenentatge cooperatiu és treball en grup, però no tot l’aprenentatge en 

grup és aprenentatge cooperatiu (Velázquez Callado, 2015); no és el mateix que 

els alumnes treballin en grup, que treballin en grup cooperatius. 

 

Per tal que hi hagi un aprenentatge significatiu en grup és necessari una correcta 

organització del mateix. Per això, Pujolàs i Lago en el programa CA/AC (2011) 

proposen una distribució de rols a l’equip per tal de millorar el seu funcionament 

intern. Mitjançant l’assumpció de diferents rols per part dels membres de l’equip, 

s’evita que un alumne es faci responsable de tota la tasca (Pujolàs, 2003) 

 

Així mateix, també parlen de la importància dels plans de l’equip i la revisió del 

funcionament del mateix com a elements organitzadors. Els quaderns d’equip, 

on els alumnes reflexionen sobre els aspectes que poden millorar, i les 

coavaluacions a diferents moments de la unitat didàctica poden ser elements que 

ajudin a enriquir aquesta organització interna (Alvarez & Tejada, 2016) 
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Finalment, la cohesió del grup repercuteix directament en l’èxit del mateix. Per 

això, és important que a l’inici el grup realitzi alguna activitat de cohesió per tal 

de crear llaços afectius entre els membres. 
 
 
2.7. Àmbits d’actuació de l’aprenentatge cooperatiu. 
 

El programa CA/AC (Pujolàs & Lago, 2011) està format per un conjunt 

d’actuacions per ensenyar a l’alumnat a treballar en equip, basat en 

l’aprenentatge cooperatiu.  

 

Per a què els alumnes aprenguin a treballar en equip, és necessari que a més 

de treballar en equip a l’aula, els ensenyem a treballar d’aquesta manera, de la 

mateixa manera que ensenyam de manera sistemàtica continguts escolars (Lago 

et al., 2015).  

 

Un altre element imprescindible per efectuar aquesta metodologia de manera 

efectiva és la cohesió del grup, que serà necessària si volem que els alumnes 

treballin de manera cooperativa.  

 

Per tot això, les actuacions que proposa el programa CA/AC estan estructurades 

en tres àmbits d’intervenció (figura 2): 

 

2.7.1. Àmbit A: cohesió de grup. 
 

Amb la cohesió de grup es creen les condicions òptimes per a què el grup classe 

estigui més disposat a aprendre en equip i ajudar-se a aprendre. Consta d’una 

sèrie d’actuacions que el professorat pot aplicar a l’aula per a què el grup estigui 

més cohesionat i que responen a cinc dimensions diferents (Maset, Lago, & 

Naranjo, 2013): 

 

1. La participació de l’alumnat i la presa de decisions consensuades. 

2. El coneixement mutu i les relacions positives i d’amistat entre l’alumnat. 

3. El coneixement mutu i les relacions positives i d’amistat entre l’alumnat 

corrent i l’alumnat amb alguna discapacitat o d’origen cultural distint. 
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4. La disposició per al treball en equip i la consideració del treball en equip 

com quelcom important en la societat actual i més eficaç que el treball 

individual. 

5. La disposició per la solidaritat, l’ajuda mútua, el respecte a les diferències 

i la convivència. 

 

El programa, a més, proposa al professorat una sèrie d’activitats de reflexió i 

dinàmiques de grup per treballar aquest àmbit i cohesionat el grup (Pujolàs, 

Lago, & Naranjo, 2013). 

 

2.7.2. Àmbit B: treball en equip com a recurs. 
 

Aquest àmbit pretén treballar emprant el treball en equip de manera 

generalitzada, mitjançant l’ús d’estructures cooperatives -tant simples com 

complexes- que regulin aquest treball en equip i per a què els alumnes aprenguin 

junts i per ajudar-se a aprendre.  

 

El programa ofereix al professorat un total de 28 estructures i tècniques 

cooperatives, per tal d’estructurar les activitats dels estudiant i assegurar així la 

participació equitativa i la interacció simultània del grup, condicions 

indispensables pel treball en equip (Kagan, 1999). 

 

2.7.3. Àmbit C: treball en equip com a contingut. 
 

Aquest àmbit pretén anar ensenyant als alumnes a treballar en equip per superar 

els problemes que van sorgint, autoregular el funcionament de l’equip i 

organitzar-se cada vegada millor. En moltes ocasions, l’alumnat no sap treballar 

en equip i apareixen conflictes que redueixen considerablement l’eficàcia del 

treball. És per això que hi ha la necessitat d’ensenyar als alumnes a treballar en 

equip i ajudar-los a organitzar-se (Pujolàs et al., 2013). 

 

Ensenyar a treballar en equip als alumnes consisteix en ajudar-los a especificar 

amb claredat els objectius que es proposin, les metes que han d’assolir i com 

organitzar-se per aconseguir-les i ensenyar-los a autoregular el funcionament de 
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l’equip (Pujolàs & Lago, 2011). Així, els alumnes tenen l’oportunitat continuada i 

normalitzada de practicar i desenvolupar les competències bàsiques 

relacionades amb la comunicació (Lago et al., 2015). 

 

 
Figura 2. Àmbits d’intervenció per implementar el treball cooperatiu a l’aula del programa 

CA/AC (Lago et al., 2015). 

 

L’èxit del treball cooperatiu ve determinat per aquests tres àmbits, de tal manera 

que és important no tan sols treballar l’àmbit B, ja que cauríem en el risc de 

fracassar emprant aquesta metodologia. Tot i això, la majoria de dinàmiques 

cooperatives permeten treballar la cohesió del grup alhora que es treballen els 

continguts d’una assignatura. 

 

2.8. Estructurar una Unitat Didàctica de forma cooperativa 
 

En gran trets, podem diferenciar tres fases successives al llarg d’una Unitat 

Didàctica (taula 1): abans/inici de la UD, durant la UD i al final de la mateixa. Les 

activitats programades seran diferents en funció del moment en què ens trobem 

de la UD i dels objectius que perseguim (Pujolàs & Lago, 2011).  

 

Segons els mateixos autors, per tal d’aconseguir que un grup/classe sigui 

cooperatiu hem d’inferir en la quantitat de temps que treballen en equip i en la 

qualitat del mateix. Per tal d’assegurar la qualitat del treball en equip, el docent 
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ha d’assegurar que les activitats cooperatives programades compleixin les dues 

condicions imprescindibles del treball cooperatiu: la participació equitativa i la 

interacció simultània. Respecte la variable quantitat, una manera d’aconseguir 

un grup/classe cooperatiu és desenvolupar les Unitats Didàctiques de forma 

cooperativa i treballar així els diferents continguts del currículum. Treballant així 

s’haurà arribat a una situació on s’haurà abandonat l’estructura individualista i 

competitiva de l’aula per una estructura cooperativa. 

 

Moment o fase de la 

UD 

Finalitat Activitats 

Abans/inici de la UD Ajustar la programació 

(continguts, objectius, 

activitats, criteris i 

activitats).  

Introduir nous conceptes. 

• Conèixer idees prèvies. 

• Mostrar els continguts a 

treballar. 

• Comprovar la 

comprensió dels 

alumnnes 

Durant la UD Practicar i consolidar nous 

coneixements. 
• Aprendre, consolidar, 

reforçar i aprofundir en  

nous coneixements 

Al final de la UD Recapitular les idees 

principals treballades 
• Realitzar una síntesi 

dels continguts. 

• Avaluar l’assoliment 

dels objectius.  
Taula 1. Relació entre els diferents moments d’una Unitat Didàctica (UD) amb la finalitat i les 

activitat a realitzar (Elaboració pròpia a partir de Pujolàs & Lago, 2011) 

 

2.8.1. Les principals tècniques cooperatives. 
 

Per dur a terme l’àmbit d’intervenció B és necessari substituir les activitats 

individuals per activitats cooperatives emprant alguna tècnica o estructura 

cooperativa, les quals tenen la versatilitat de poder ajustar-les a diferents àrees 

i  en distints moments de la UD.  

 



 20 

A continuació es faran un recull de les principals estructures cooperatives que 

apareixen al Pograma CA/AC (Pujolàs & Lago, 2011) amb una breu descripció 

de cada una i amb alguns criteris per tal d’assegurar una participació i interacció 

a l’hora d’aplicar-les. Les estructures exposades es podran adaptar al contingut 

de cada activitat. Aquests mateixos autors distingeixen entre estructures 

cooperatives simples i complexes. 

 

2.8.1.1. Estructures cooperatives simples. 
 
Les estructures cooperatives simples estan formades per un conjunt d’activitats 

que tenen una durada curta (que es poden realitzar en una sessió o part d’ella) 

i fàcils d’aprendre i que en general permeten als alumnes compartir informació i 

opinions (Pujolàs & Lago, 2011). Totes aquestes estructures es poden fer servir 

en les diferents fases de la UD.  

 

Lectura compartida. 
 
Aquesta tècnica serveix per treballar un text en grup. Un membre de l’equip 

llegeix el primer paràgraf del text i la resta escolten atentament, ja que un segon 

membre haurà d’explicar o resumir el fragment emprant les seves pròpies 

paraules el que acaba de llegir el seu company i la resta hauran de dir si és 

correcte o no.  

 

A continuació el segon estudiant -el que ha fet el resum- llegirà el següent 

paràgraf i un tercer membre haurà de fer un resum del mateix de la mateixa 

manera com s’ha fet abans. Es segueix amb la mateixa dinàmica fins que s’ha 

acabat el text (Pujolàs & Lago, 2011, p.87).  

 

Amb la coordinació amb el departament de llengües, aquests textos poden ser 

igualment treballats en altres àrees lingüístiques. 
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Estructura “1-2-4”. 
 
El docent planteja una pregunta a tot el grup, el qual l’haurà de respondre en 

diferents fases. A la primera fase cada alumne respon de manera individual a la 

qüestió. A la segona fase a partir de les respostes de dos membres de l’equip, 

les quals han compartint, comentat i corregit, fan una segona definició conjunta. 

Finalment, a la darrera fase es fa una resposta entre tots els membres de l’equip 

a partir de la definició de la fase 2. Amb aquesta estructura s’arriba a una sola 

definició a partir de l’opinió de cada un dels membres del grup (Pujolàs & Lago, 

2011, p.88). 

 

El foli giratori. 
 

El docent assigna una tasca i un membre del grup la comença a escriure la seva  

aportació a la resposta en qüestió a un foli, que haurà de passar al seu company 

(seguint el sentit de les agulles del rellotge, per exemple) i aquest farà el mateix. 

Es segueix aquesta dinàmica fins que s’hagi completat la tasca. És recomanable 

que els alumnes diferenciïn les seves aportacions indicant el seu nom (Pujolàs 

& Lago, 2011, p.88). 

 

La parada de tres minuts. 
 
Mitjançant aquesta estructura els equips cooperatius han de preparar preguntes 

durant un temps limitat i després exposar-les en veu alta. Aquesta tècnica es pot 

realitzar després d’explicar algun tema i assegurar així la seva comprensió, al 

mateix temps que participen més alumnes (Pujolàs & Lago, 2011, p.89). 

 

Llapis al centre. 
 

Cada grup treballa amb tantes preguntes com membres forma l’equip. Cada 

alumne es fa responsable d’una pregunta, que la llegeix en veu alta a la resta del 

grup per a què exposin les seves idees i s’arribi a un acord. Mentre s’arriba a 

aquest acord, els llapis estan col·locats al centre i només s’agafen un cop han 
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arribat a un consens i han d’anotar la resposta. Posteriorment es fa el mateix 

amb la resta de preguntes (Pujolàs & Lago, 2011, p.90). 

 

El joc de les paraules. 
 

El docent escriu a la pissarra unes paraules clau sobre un tema en concret. Cada 

un dels membres de l’equip ha d’elaborar una frase amb cada una d’aquestes 

paraules. A continuació, cada estudiant ensenya la frase que ha escrit als seus 

companys, els quals la corregeixen o la completen per fer una frase col·lectiva 

de tot l’equip. Després a partir de totes les frases i paraules clau es pot elaborar 

un mapa conceptual i una redacció d’un tema en concret (Pujolàs & Lago, 2011, 

p.90). 

 

Mapa conceptual a 4 mans. 
 

Aquesta estructura és emprada per treballar al final de la UD i elaborar un mapa 

conceptual que sintetitzi tot el que s’ha treballat a classe durant el tema.  

 

Els diferents membres de l’equip cooperatiu es repartiran les diferents parts del 

mapa i esquema. En aquesta part el docent pot ajudar als alumnes a decidir en 

quines parts es pot dividir la UD i formar les parts del mapa. 

 

Els membres hauran de treballar de manera individual el fragment de mapa que 

se l’ha assignat per després posar-lo en comú amb la resta de membres. Serà 

un treball d’equip ajuntar-lo i donar-li coherència abans de donar-lo per bon 

(Pujolàs & Lago, 2011, p.97). 

 

2.8.1.2. Estructures cooperatives complexes. 
 
Les tècniques complexes estan estructurades en activitats de major organització 

i durada la qual cosa suposen un alt nivell de destreses cooperatives per part 

dels alumnes i en alguns casos es necessiten varies sessions per dur-les a la 

pràctica.  
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D’entre les diferents estructures cooperatives complexes del programa CA/AC, 

s’ha seleccionat la dinàmica del trencaclosques per ser la més fàcilment 

aplicable a la UD que es proposa a la intervenció degut a què es pot 

desenvolupar en diferents moments de la UD i en una sola sessió. 

 
Jigsaw o trencaclosques. 
 
El trencaclosques és una de les tècniques cooperatives més conegudes. En 

aquesta dinàmica, la interdependència positiva entre els membres de l’equip es 

veu d’una manera molt evident. El treball de cada membre de l’equip sobre una 

part del material a estudiar resulta totalment imprescindible per a què la resta de 

membres de l’equip puguin completar el seu estudi (Pujolàs & Lago, 2011). 

 

Aquesta tècnica consisteix en els següents passos: 

 

1- Es selecciona un material d’estudi que es pugui fragmentar fàcilment i el 

dividim en tantes parts com membres tenen els equips cooperatius. 

2- Cada un dels membres de l’equip rep un sol fragment, que serà diferent a 

la resta de companys, de tal manera que haurà de preparar el subtema 

de manera individual a partir de la informació facilitada pel docent. 

3- Passat un temps determinat, es distribueixen els alumnes en funció del 

subtema que han estudiat i formen un grup d’experts d’aquella informació. 

4- Durant un altre període de temps, els membre de l’equip d’experts 

intercanvien informació, aprofundeixen en els conceptes claus, fan 

esquemes, fins que arriben a dominar aquell subtema. 

5- A continuació els alumnes retornen al seu grup cooperatiu d’origen i es fa 

responsable d’explicar a la resta de membres del grup la part que ha 

preparat. 

 

La interdependència positiva recau en què cada membre del grup és necessari 

per a què la resta de membres puguin assolir un coneixement complet. Cada 

alumne esdevé una peça d’un trencaclosques que tan sols junts es pot 

completar. 
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2.8.2. L’estructura d’una sessió de classe: els segments d’activitat. 
 

En el programa CA/AC, Pujolàs i Lago (2011) consideren que una sessió de 

classe és la suma de “segments d’activitats” consecutius (figura 3).  

 

D’aquesta manera, de manera generalitzada, podem diferenciar diferents 

moments durant una sessió de classe, on tot i què s’hi observen diferents 

protagonistes, el principal és l’alumne. 

 

 
Figura 3. Segments d’activitats d’una sessió de classe (Pujolàs & Lago, 2011). 

 

Hi ha segments on el professor té el paper més rellevant i els alumnes adopten 

un paper més secundari. El professor es dirigeix a tot el grup i es dedica a 

explicar continguts, resoldre dubtes comuns a tot el grup, entre altres tasques. 

En un altre segment, els alumnes tenen un paper més rellevant i, en el cas de 

l’aprenentatge cooperatiu, realitzaren activitats de tipus cooperatiu, interactuant 

entre ells. Finalment, trobam segments que corresponen a temps morts en els 

quals, en certa manera, el procés d’ensenyament-aprenentatge es veu 

interromput.  

 

En algunes dinàmiques cooperatives, sobretot les complexes, els segments 

d’activitats protagonitzats pels alumnes ha de ser necessàriament més elevat. 

Per arribar a aquestes situacions, el grup-classe ha de tenir prou experiència en 

el treball cooperatiu. 

 

2.9. El treball cooperatiu i les TIC 
 

Altres treballs més recents pretenen revisar experiències didàctiques i 

investigacions en les que es promou l’aprenentatge cooperatiu fent ús de les 
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noves tecnologies (García, Hernández, & Recamán, 2012; Herrera Valverde, 

2018). A aquests articles es revisen un gran nombre d’estudis i experiències 

didàctiques per concloure que hi ha un interès creixent per part dels docents i 

investigadors a l’hora d’implementar l’aprenentatge cooperatiu fent ús de 

plataformes virtuals d’ensenyament-aprenentatge. Els resultats mostren una 

sinèrgia positiva entre estratègies cooperatives i les TIC, recolzat per l’opinió 

positiva dels estudiants i docents. A més, la implementació de l’aprenentatge 

cooperatiu fent ús de les TIC afavoreix un ús responsable d’aquestes, una millora 

significativa del clima de feina de l’aula, una adquisició efectiva de les 

competències, un increment de l’interès de l’alumnat i una millora dels resultats 

acadèmics. Un entorn virtual educatiu amb suport de les TIC facilita i agilitza el 

treball en equip, assegurant una participació equitativa i interacció simultània, 

produint una retroalimentació constant entre alumnes i entre aquests i el 

professor (Lago et al., 2015). 
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3. Proposta d’intervenció. 
 
Mitjançant la recerca bibliogràfica s’ha posat de manifest l’eficàcia del treball 

cooperatiu, afavorint l’aprenentatge des d’una perspectiva a l’atenció a la 

diversitat en un context d’alumnes molt diferents. Els estudis anteriorment citats 

han mostrat com les estructures cooperatives són recursos molt eficaços a l’hora 

d’ensenyar i que les seves avantatges les podem resumir en: 

 

• L’Aprenentatge cooperatiu afavoreix les relacions socials i cíviques entre 

l’alumnat, on el pilar del treball en equip es basa en el respecte mutu. No cal 

oblidar que una de les competències clau del currículum és la competència 

social i cívica. 

• L’aprenentatge cooperatiu permet millorar de manera significativa el clima de 

classe, el qual està directament relacionat amb un major rendiment acadèmic. 

• El treball cooperatiu millora el rendiment dels estudiants en comparació a les 

activitats tradicionals individualistes i competitives.  

• L’aprenentatge cooperatiu resulta ser una mesura d’atenció a la diversitat 

molt positiva, que no tan sols mostra potencial per atendre als alumnes que 

presenten majors dificultats per aprendre, sinó també aquells alumnes amb 

capacitats més elevades. 

• L’aprenentatge cooperatiu trenca amb el models clàssics d’ensenyament, 

ajudant així als estudiants a assolir un aprenentatge significatiu on ells són 

els protagonistes del procés d’aprenentatge i s’arriba a una educació 

personalitzada.  

 

Tot i que l’aprenentatge cooperatiu i els seus avantatges estan prou estudiats, 

avui en dia la gran majoria de docents segueixen apostant per metodologies  

expositives dels coneixements, on els alumnes passen en un segon pla. 

 

Per tal de contribuir a trencar amb aquesta dinàmica, a aquest treball es pretén 

oferir als docents un conjunt de dinàmiques cooperatives -tant simples com 

complexes- per poder treballar els continguts que es contemplen al Bloc 3, La 

biodiversitat al planeta Terra, del currículum oficial de les Illes Balears i que estan 

relacionats amb el Regne plantes. 
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Aquestes dinàmiques estan organitzades en tècniques simples i complexes i a 

més es contemplen diverses activitats de cada dinàmica en funció del moment 

de la unitat didàctica: a l’inici, on es poden realitzar activats de coneixements 

previs i preevaluacions; durant, on es poden realitzar activitats de 

desenvolupament, reforç i ampliació i finalment activitats pel final de la unitat per 

tal d’avaluar. 

 

3.1. El Regne Plantes. 
 

A partir dels continguts del bloc 3 de currículum de les Illes Balears es poden 

seleccionar aquells que fan referència al Regne Plantes i treballar-los en una 

Unitat Didàctica o desenvolupant algun projecte, ambdós casos mitjançant una 

metodologia basada en el treball cooperatiu. 

 

Aquest bloc està inclòs dintre del primer cicle, de tal manera que correspondrà 

al departament didàctic distribuir aquests continguts entre els diferents cursos 

del primer cicle de l’educació secundària obligatòria (1r i 3r ESO). D’aquesta 

manera, les dinàmiques proposades i les seves activitats corresponents podran 

ser adaptades al nivell cognitiu de l’alumnat de 1r i 3r ESO. 

 

A partir de les dinàmiques proposades, els docents podran seleccionar aquelles 

que consideri per poder desenvolupar la Unitat Didàctica mitjançant el treball 

cooperatiu i assolir així els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge 

avaluables que es contemplen al currículum. 

 

3.1.1. Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables. 
 

A partir del currículum oficial de les Illes Balears s’ha seleccionat els criteris 

d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables:  

 

1. Descriure les funcions comunes a tots els éssers vius i diferenciar entre 

nutrició autòtrofa i heteròtrofa. 

1.1. Contrasta el procés de nutrició heteròtrofa i dedueix la relació que hi 

ha entre aquestes. 
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2. Reconèixer les característiques morfològiques principals dels diferents grups 

taxonòmics. 

2.1. Aplica criteris de classificació dels éssers vius i relaciona les plantes 

més comuns amb el seu grup taxonòmic. 

3. Categoritzar els criteris que serveixen per classificar les plantes i identificar 

els principals models taxonòmics als quals pertanyen les plantes més 

comunes.  

3.1. Identifica i reconeix exemplars característics de cada un d’aquests 

grups i en destaca la importància biològica. 

4. Descriure les característiques generals dels grans grup taxonòmics i explicar-

ne la importància en el conjunts d’éssers vius. 

4.1. Discrimina les característiques generals i les singulars de cada grup 

taxonòmic. 

5. Determinar a partir de l’observació, les adaptacions que permeten a les 

plantes sobreviure en determinats ecosistemes.  

5.1. Identifica exemplars de plantes propis d’alguns ecosistemes o 

d’interès especial pel fer de ser espècies en perill d’extinció o 

endèmiques. 

5.2. Relaciona la presència de determinades estructures en les plantes 

més comunes amb la seva adaptació al medi. 

6. Utilitzar claus dicotòmiques per identificar i classificar plantes. 

6.1. Classifica plantes a partir de claus d’identificació. 

7. Conèixer les funcions vitals de les plantes i la importància que tenen per a la 

vida. 

7.1. Detalla es procés de nutrició autòtrofa i el relaciona amb la importància 

que té per al conjunt de tots els éssers vius.  

 

3.2. Estructures cooperatives. 
 

Les diferents estructures cooperatives tenen la versatilitat de poder ajustar-se a 

diferents àrees i en diferents moments de la Unitat Didàctica. Tal és així, que a 

aquest apartat es proposaran diferents activitats segons el moment de la Unitat 

Didàctica emprant cada una de les estructures cooperatives explicades 

anteriorment.  
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3.2.1. Activitats a l’inici de la Unitat Didàctica. 
 

A aquest moment de la UD és necessari realitzar activitats per conèixer les idees 

prèvies dels alumnes sobre el tema, i ajustar així la programació si fos necessari, 

i a més també es poden realitzar activitats per presentar els continguts.  

 

3.2.1.1. Lectura compartida. 
 

Mitjançant la selecció d’una lectura a l’inici de la Unitat Didàctica podem 

aconseguir introduir el tema, al mateix temps que es poden treballar els 

coneixements previs dels alumnes així com motivar-los per afrontar el tema. 

 

En aquest cas s’ha seleccionat una lectura sobre la importància de les plantes 

en la vida quotidiana: 

 

Per què són importants les plantes? 
 

Una part de la nostra dieta està formada per productes vegetals. Tenen una 

importància molt gran perquè ens aporten glúcids, vitamines, sals minerals i 

altres elements, com ara la fibra. A més, quan ingerim aliments d’origen animal 

o els seus derivats, també ens aprofitem de manera indirecta de les plantes, 

ja que aquests s’alimenten de les plantes. 

 

A més, els vegetals fan la fotosíntesi, un procés en el qual es formen nutrients 

i es desprèn l’oxigen que trobem a l’atmosfera. Aquest oxigen és el que permet 

la vida de tots el éssers vius.  

 

Els vegetals també tenen en abundància moltes substàncies de gran utilitat. 

Moltes medicines, per exemple, s’obtenen de determinades plantes. Una 

quarta part de les medicines que consumim provenen directament de derivats 

de les plantes. 
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Les plantes tenen un paper important en el cicle de l’aigua, contribuint a 

distribuir-la movent-la des del sòl a l’atmosfera, en un procés anomenat 

transpiració. També en molts llocs poden arribar a evitar inundacions al captar 

aigua i retenir-la.  

 

El sòl, que és tan important en l’agricultura, es forma a partir de la degradació 

de la matèria orgànica, que en gran part prové de les plantes que moren i 

després es degraden, contribuint així a fer-lo més ric en nutrients. 

 

Les plantes són els habitatges de milions d’organismes i són també la seva 

font d’alimentació. Per exemple, en un estudi es va comptabilitzar que en una 

alzina habitaven 30 espècies d’aus, 200 espècies de papallones nocturnes i 

mils d’insectes, tot això en un sol arbre.  

 

Les plantes empren diòxid de carboni (gas que contribueix al canvi climàtic) 

produït pels combustibles fòssils per realitzar la fotosíntesi. La desforestació 

contribueix a què es pugui capturar menys diòxid de carboni per part de les 

plantes i per tant provoca que s’acumuli aquest gas a l’atmosfera. 

 

Les plantes no són organismes simples, ni inanimats, i inevitablement la nostra 

existència present i futura està fortament lligada a l’existència dels vegetals, 

com ho ha estat des del primer moment fa casi 2,5 milions d’anys. 
Elaboració pròpia a partir de http://reservaeleden.org/plantasloc/intro/impotancia.html. 

 

En aquest cas, en lloc de fer un resum del text, els alumnes poden anotar els 

motius per què les plantes són importants, seguint la mateixa dinàmica que 

ofereix l’estructura. 

 

A més, a partir de la lectura es podria respondre a un qüestionari emprant una 

altra dinàmica com per exemple un foli giratori o llapis al centre. 

 

Mitjançant aquesta dinàmica es treballa la competència lingüística, ja que es 

treballarà a partir d’una lectura; la competència en ciències i la competència 
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social i cívica, ja que es parla de la importància de les plantes i la necessitat de 

conservar-les. 

 

3.2.1.2. Estructura “1-2-4”. 
 
Aquesta estructura es pot fer servir per conèixer les idees prèvies dels alumnes 

sobre el Regne Plantes. El docent pot plantejar a tota la classe la qüestió inicial 

“Què saps de les plantes?” i cada grup cooperatiu pot respondre seguint aquesta 

estructura cooperativa.  

 

A la fase 1 i 2, on s’hauria de contestar elaborant una frase, per tal d’agilitzar el 

procés es podria contestar emprant paraules clau, de tal manera que a la fase 2 

inclouria un llistat de paraules clau elaborada per les parelles del grup cooperatiu. 

A la fase 3, a partir de les paraules clau de tot el grup és podria realitzar un petit 

text incloent totes aquestes.  En acabar la fase 3, el docent escoltarà totes les 

oracions elaborades pels grups cooperatius i conèixer així els coneixements 

previs dels alumnes.  

 

Per tal d’ajudar en el procés, es poden seleccionar imatges per projectar i ajudar 

així als alumnes. 

 

Mitjançant aquesta activitat es treballa la competència en aprendre a aprendre, 

ja que l’alumne es farà conscient del que sap i el que haurà d’aprendre. 

 

3.2.1.3. Foli giratori. 
 
Amb aquesta estructura també podem saber els coneixements previs dels 

alumnes amb la qüestió inicial “Què saps de les plantes?”.  El docent projectarà 

la pregunta i durant 5 minuts, els grups cooperatius, mitjançant la dinàmica del 

foli giratori hauran de respondre a la pregunta amb 1-2 paraules. Per tal que la 

dinàmica sigui més fluida i contextualitzada, es projectaran imatges de plantes 

diverses. Posteriorment, el portaveu de cada grup dirà les paraules que han 

sorgit del seu grup i el docent les apuntarà a la pissarra, al mateix temps que ho 

fan els alumnes. 
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Amb aquesta dinàmica, els alumnes tendran al començament de la UD un llistat 

de paraules que reflectirà els coneixement previs de tot el grup. A partir de les 

paraules clau que hagin sorgit, el docent les podrà relacionar amb els continguts 

de la UD, de tal manera que haurà explicat als alumnes quins apartats es 

treballaran durant la unitat. 

 

Una activitat derivada del llistat de paraules podria ser la elaboració d’un mapa 

conceptual a partir d’aquestes paraules, que es podrà anar completant a mesura 

que avanci la Unitat. 

 

Mitjançant aquesta activitat es treballa la competència en aprendre a aprendre, 

ja que l’alumne es farà conscient del que sap i el que haurà d’aprendre. 

 

3.2.1.4. Parada de 3 minuts. 
 

Mitjançant aquesta dinàmica es poden plantejar qüestions que els alumnes 

vulguin conèixer sobre el Regne Plantes. D’aquesta manera el docent demanaria 

als alumnes “Què voleu aprendre sobre el Regne Plantes?” i els alumnes hauran 

de plantejar les qüestions. 

 

Per tal de fer la dinàmica més àgil, els alumnes poden anotar les preguntes 

seguint l’estructura cooperativa del foli giratori o emprant la dinàmica de llapis al 

centre. 

 

Un cop s’hagi acabat aquesta primera part, els portaveus exposaran les 

preguntes a tota la classe i el docent les anotarà a la pissarra. A partir d’aquest 

punt el docent pot optar per respondre les preguntes en el mateix moment de 

manera general i introduir d’aquesta manera la UD, o guardar les preguntes per 

una activitat a final de la UD i que els alumnes comprovin si amb els 

coneixements que han adquirit les poden respondre ara.  

 

Aquesta dinàmica pot fer servir-se com a punt de partida per realitzar algun 

projecte per treballar la Unitat. 
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Mitjançant aquesta activitat es treballa la competència en aprendre a aprendre, 

ja que l’alumne es farà conscient del que sap i del que vol aprendre.  

3.2.1.5. Llapis al centre. 
 
Una aplicació d’aquesta estructura cooperativa per introduir el tema podria ser la 

resolució d’unes preguntes aplicades a una imatge d’un bosc (figura 4) amb 

diversos representants del Regne Plantes.  

 

 
Figura 4. Imatge que es pot fer servir per respondre les preguntes del qüestionari. Extret 

de: https://www.emaze.com/@AOOCTIRFL. 
 

El docent projectaria la imatge del bosc i cada alumne del grup cooperatiu es 

farà responsable d’una pregunta del següent qüestionari: 

 

• Descriu el bosc amb les teves paraules. Quins vegetals reconeixes a la 

imatge? 

• Quins altres tipus de vegetals coneixes que no siguin a la il·lustració? 

• Per què les fulles tenen aquests colors? 

• És un paisatge natural o humanitzat? 

• Digués accions que puguis fer al teu entorn per col·laborar en la 

conservació de les plantes. 

 

Quan s’hagi arribat a un acord per respondre a les qüestions, els membres les 

anotaran al seu quadern. Quan hagi acabat aquesta primera, un portaveu de 

cada equip les respondrà a la resta de la classe.  
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A partir d’aquestes qüestions, a part de comprovar els coneixements previs dels 

alumnes, el docent les podrà fer servir per introduir el tema i parlar de la 

classificació de les plantes, de la fotosíntesi i procés de nutrició, etc. 

 

3.2.1.6. El joc de les paraules. 
 
Per tal de conèixer els coneixements previs que tenen els alumnes sobre el 

Regne Plantes, el docent pot començar el tema amb un conjunt de paraules clau 

a partir de les quals els alumnes hauran d’elaborar una frase a partir d’elles 

seguint la dinàmica.  

 

Un exemple de paraules clau que pot fer servir el docent seria: cèl·lula vegetal, 

fotosíntesi, flor, xilema, floema, fruit, llavor. Cada membre de l’equip cooperatiu 

haurà d’elaborar una frase amb cada una d’aquestes paraules, que després 

mostrarà als seus companys per a què la completin i creïn una frase col·lectiva 

de tot l’equip.  

 

Aquesta activitat, a més de permetre conèixer el punt de partida dels alumnes, 

permet introduir el tema i explicar els continguts del mateix. 

 

3.2.1.7. El trencaclosques. 
 

El docent pot fer servir aquesta dinàmica a l’inici de la UD abans de treballar els 

diferents grups vegetals. El docent haurà de procurar dur mostres de cada un 

d’ells: un briòfit, un pteridòfit, una gimnosperma i una angiosperma.  

 

Es reparteix una mostra a cada un dels membres de l’equip cooperatiu, sense 

que ningú d’ells tengui la mateixa mostra vegetal. Durant un temps determinat, 

l’alumne haurà de fer una observació de la mostra sense cap tipus de text 

informatiu, intentant esbrinar les seves estructures i característiques generals.  
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Després es formaran grups d’experts de cada una de les mostres vegetals i 

s’intercanviaran les impressions sobre les mostres, les seves conclusions i 

podran realitzar algun dibuix de la mostra. 

 

Finalment cada membre retornarà al seu grup cooperatiu d’origen i explicarà a 

la resta de companys la seva mostra. 

 

A la següent sessió el docent podrà explicar els diferents grup vegetals i els 

alumnes ja s’hauran aproximat a aquests per primera vegada, de tal manera que 

es produirà un aprenentatge significatiu. 

 

Mitjançant aquesta estructura es treballa la competència en aprendre a aprendre, 

ja que l’alumne haurà de planificar el seu aprenentatge i realitzar estratègies per 

dur-lo a terme. 

 

3.2.2. Activitats durant la Unitat Didàctica. 
 
A aquesta fase de la UD, els alumnes aniran aprenent nous coneixements, a 

l’hora que realitzen activitats per consolidar-los i aprofundir en els mateixos. A 

continuació es mostraran diferents estructures cooperatives per poder treballar 

aquests coneixements, ja sigui per treballar-los per primera vegada com per 

consolidar-los. 

 

3.2.2.1. Lectura compartida. 
 

Mitjançant aquest exemple de lectura, els alumnes poden aprendre per primera 

vegada la classificació de les plantes, l’evolució de les mateixes i els òrgans 

vegetatius i les seves parts de les plantes superiors.  

 

El Regne Plantae. 
 

El Regne Plantae consta d’organismes fotosintètics i generalment 

pluricel·lulars. La capacitat que tenen les plantes i altres organismes 

fotosintètics de captar l’energia de la llum solar, amb molècules d’elevada 
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energia, proporciona una font d’energia que poden emprar gairebé la resta 

d’organismes en la Terra. 

 

Els avantpassat de les algues verdes provablement donares lloc a dos grups 

de plantes terrestres: els briòfits, restringits a ambients humits i amb poques 

adaptacions al medi terrestre; i les plantes vasculars amb vasos especialitzats 

en el transport de substàncies, on trobem els pteridòfits i les plantes amb flor, 

els gimnospermes i angiospermes.  

 

Al llarg de l’evolució, les plantes es van adaptar cada vegada més a la vida 

terrestre, desenvolupant: (1) estructures amb forma d’arrel per la subjecció i 

absorció d’aigua i nutrients; (2) vasos conductors que transporten aigua i 

nutrients a tota la planta; (3) una substància de reforç anomenada lignina, per 

impregnar els vasos i sostenir el cos de la planta; (4) una cutícula cerosa per 

reduir la pèrdua d’aigua per evaporació; (5) estomes que poden obrir-se i així 

permetre l’intercanvi de gas, i tancar-se per evitar la pèrdua d’aigua. 
Elaboració pròpia a partir de: https://www.lifeder.com/caracteristicas-reino-plantae/. 

 

A partir d’aquesta lectura, seguint les instruccions de la pròpia estructura 

cooperativa, podran realitzar un esquema que resumeixi el que han llegit o si el 

docent o troba més oportú pot preparar un qüestionari que els alumnes poden 

respondre seguint alguna altre dinàmica cooperativa. 

 

El model de qüestionari pot ser el següent: 

• Quines característiques tenen en comú els organismes que pertanyen al 

Regne Plantes? 

• Quins grups de plantes estan inclosos dins del Regne Plantes i quin criteri 

s’empra per classificar-los? 

• Quines funcions realitza l’arrel d’una planta? 

• Quins mecanismes pot emprar una planta per evitar la perdre aigua? 

 

Mitjançant aquesta activitat es treballen els estàndards d’aprenentatge 1.1, 2.1, 

3.2 i 5.2, que s’han mostrat anteriorment. 
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3.2.2.2. Estructura “1-2-4”. 
 
Mitjançant aquesta dinàmica els alumnes poden elaborar un glossari amb les 

definicions format per les paraules clau d’algun apartat de la UD. Aquesta 

activitat es pot realitzar després d’haver introduït coneixements nous per tal de 

consolidar-los.  Un exemple seria realitzar definicions de paraules claus sobre la 

funció de reproducció de les plantes amb flor mitjançant aquesta estructura 

cooperativa. 

 

Mitjançant aquesta activitat, els alumnes realitzen la definició individualment, 

després la completen amb la definició de la parella del costat i finalment l’acaben 

de perfeccionar amb les definicions de tots els grups. Aquestes definicions seran 

les de pol·linització, fecundació, formació de la llavor i formació del fruit i 

germinació. 

 
De la mateixa manera, aquesta activitat es podria adaptar a qualsevol altre 

apartat del temari, en funció dels interessos del docent. 

 

Mitjançant aquesta activitat es treballen els estàndards d’aprenentatge 5.2 i  7.1, 

que s’han mostrat anteriorment. 

 

3.2.2.3. Foli giratori. 
 

La tècnica del foli giratori emprada durant la UD pot ser emprada per resoldre 

problemes, respondre qüestions i fer exercicis sobre el tema que s’està 

treballant.  

 

Un exemple d’activitat on es pot incloure aquesta estructura seria la classificació 

de vegetals mitjançant una clau dicotòmica senzilla. Per a realitzar aquesta 

activitat començarà un membre del grup decidint quina serà la primera passa de 

la clau dicotòmica, la qual la llegirà en veu alta perquè la sentit la resta de 

membres del grup, i passarà la clau al següent membre quan s’hagi arribat a un 

consens. La resta de membres faran el mateix fins que s’hagi arribat a identificar 

la mostra.  
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Un exemple seria una clau dicotòmica per classificar gimnospermes, que haurien 

d’emprar per classificar una mostra de Pinus halepensis. Prèviament a la 

realització de l’activitat és necessari que els alumnes estiguin familiaritzats amb 

les claus dicotòmiques o en el seu defecte, preparar alguna activitat per preparar-

la, on els alumnes es puguin familiaritzar amb la morfologia de les fulles i de les 

pinyes. 

 

Cau dicotòmica per classificar Gimnospermes 
1 Si té fulles en forma d’agulles o acícules que 

s’insereixen a la branca aïlladament, de una en 

una........................................................................2  
 

Si té fulles en forma d’agulles o acícules que 

s’insereixen a la branca en grups de 2 o 3, dins una 

espècie de beina...................................................3  
 

2 Si les pinyes són erectes, amb escates que es 

desprenen quan madures, i les seves fulles són 

planes i no punxudes........................ Abies pinsapo  
 

 

Si les pinyes són penjants, d’escates duradores 

que no es desprenen, i les seves fulles són 

punxudes..............................................Picea abies 
 

 

3 Si les fulles es reuneixen en grups de tres dintre 

d’una beina, tenen una longitud entre 7 i 15 cm, són 

fines i de color verd clar, i l’arbre arriba als 30 m 

d’altura i l’escorça es de color 

obscur.................................................Pinus radiata  

 

 

 
 

Si les fulles es reuneixen en grups de dos dintre 

d’una beina............................................................4 

 

4 Si la mida de les fulles està entre 2 i 6 cm..............5  

Si la mida de les fulles està entre 6 i 25 cm............6  
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5 Si el tronc és d’un color beix obscur en la part 

superior, l’escorça es descama en fines làmines i 

l’arbre es de port dret i arriba als 30 m 

d’alçada...........................................Pinus silvestris  
 

Si el tronc és marró amb tonalitat negrenca, 

l’escorça no es decama i les fulles són de color 

verd obscur......................................Pinus uncinata  
 

6 Si la copa de l’arbre té fora de para-sol en la 

maduresa i la pinya té forma ovoide-esfèrica, amb 

pinyons comestibles sense ales o amb ales molt 

petites (menors d’1 mm)........................Pinus pinea 
 

 

Si la copa de l’arbre no té forma de para-sol, les 

pinyes tenen formes més còniques i els pinyons 

són alats................................................................7 

 

7 Si les fulles tenen menys d’1 mm de gruixa i entre 

6 i 12 cm de llargària, i són de color verd clar, i 

pinyes d’entre 6 i 10 cm................Pinus halepensis  

 

 
 

Si les fules tenen entre 1 i 2 mm de gruixa i entre 

14 i 25 cm de llargària, i les pinyes tenen entre 8 i 

20 cm amb extrems punxeguts.........Pinus pinaster  
 

 
Adaptació a partir 

de:http://iespoetaclaudio.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/clave_coniferas.pdf 

 

Amb aquesta activitat, els alumnes treballaran la competència matemàtica i a 

més l’estàndard d’aprenentatge 6.1.  

 

3.2.2.4. La parada de 3 minuts. 
 

Aquesta estructura cooperativa és un recurs que el docent pot emprar de manera 

freqüent per assegurar la comprensió sobre allò que s’està treballant. Durant uns 

3 minuts, els equips cooperatius preparen preguntes sobre allò que s’ha treballat, 
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A més, d’aquesta manera també s’assegura que participi més gent a demanar 

dubtes i no tan sols els més extravertits. 

 

A partir de les preguntes, el docent pot fer interactuar a la resta d’equips 

cooperatius per resoldre-les, on guardar les preguntes per a una sessió futura i 

fer algun tipus de gamificació, com per exemple un kahoot!. 

Una altre activitat que es pot realitzar al llarg de la UD mitjançant aquesta 

estructura és la següent: 

 

Els alumnes, els darrers 5 minuts de cada sessió hauran de respondre a la 

pregunta “Què he après avui?” i escriure de manera esquemàtica tot allò que han 

après. Per fer l’activitat més atractiva, els alumne poden respondre a un paper 

que l’hauran de fer servir com a tiquet per poder sortir de l’aula. 

 

Mitjançant aquesta darrera activitat es treballa la competència d’aprendre a 

aprendre, ja que els alumnes hauran de ser conscients d’allò que han après.  

 

3.2.2.5. Llapis al centre 
 

El docent pot fer servir aquesta estructura cooperativa com a recurs per a què 

els grups cooperatius puguin resoldre problemes, respondre qüestions i realitzar 

exercicis. Un exemple podria ser contestar unes preguntes a partir de la 

visualització d’un vídeo sobre algun apartat del tema o unes activitats del llibre 

de text. Aquesta estructura a més, presenta la versatilitat de poder combinar-la 

amb altres estructures cooperatives, com per exemple la lectura compartida. 

 

Una activitat concreta on es pot fer és d’aquesta dinàmica pot ser l’observació 

dels òrgans reproductors de les plantes amb flor a partir de mostres vegetals 

proporcionades pel docent, on els alumnes han d’elaborar una fitxa indicant el 

nombre d’estams, pistils, nombre de pètals i sèpals i dir si la planta és unisexual 

o hermafrodita. 

 

Mitjançant aquesta segona activitat els alumnes treballaran l’estàndard 

d’aprenentatge 2.1, 3.1 i 5.2. 
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3.2.2.6. El joc de les paraules. 
 
El docent pot fer emprar aquesta dinàmica per fer que els alumnes construeixin 

frases que resumeixin les idees principals del tema que s’està treballant. També 

mitjançant la modificació d’aquesta estructura, es pot fer que els alumnes a partir 

d’unes paraules clau proporcionades pel docent, facin la descripció d’un procés 

en concret, com per exemple la funció de nutrició en les plantes. 

 

En concret, el professor proporciona les següents paraules: arrel, saba bruta, 

vasos conductors, fulla, estomes, clorofil·la, saba elaborada i respiració. 

Mitjançant aquestes paraules, el grup cooperatiu haurà de fer una descripció del 

procés de nutrició en les plantes, on han d’aparèixer aquestes paraules. Aquesta 

activitat es pot combinar amb la dinàmica de llapis al centre per assegurar una 

participació equitativa.  

 

3.2.2.7. El trencaclosques. 
 
El docent pot fer servir aquesta activitat perquè els alumnes aprenguin els 

diferents grup de plantes, per exemple. 

 

El docent ha de portar mostres vegetals a classe d’una gimnosperma, una 

angiosperma, un briòfit o un pteridòfit. Es reparteix una mostra a cada un dels 

integrants dels grups cooperatiu, de tal manera que dins un mateix grup tots 

tenen mostres diferents. 

 

Durant un temps determinat cada alumne del grup prepara de manera autònoma 

la mostra que li ha tocat a partir d’una fitxa descriptiva que el docent ha donat.  

Després d’aquest temps es formaran grup d’experts de cada mostra vegetal i 

intercanviaran informació, podran realitzar dibuixos, esquemes fins que cada 

membre del grup domini el grup que li ha tocat. 

 

Passat un temps els alumnes retornaran al seu grup cooperatiu d’origen i hauran 

d’explicar als seus company el que ha après sobre aquella mostra.  
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Exemple de les fitxes descriptives: 

 

 
Els briòfits. 
 

 
Són un grup de plantes que no 

presenten flors ni llavors. No 

presenten vasos conductors per 

transportar aigua i sals minerals, que 

els pren directament a través del seu 

cos.  

 

És per això que viuen en llocs 

humits. Per tal d’evitar la dessecació, 

el seu cos està recobert d’una fina capa impermeable anomenada cutícula. 

 

No presenta veritables arrels tija i fulles, en el seu lloc està format per unes 

estructures semblants que realitzen les mateixes funcions: fil·loide, cauloide i 

rizoide. 

 

Els briòfits es reprodueixen per espores. En èpoques reproductores, creixen 

unes estructures anomenades càpsules que conté les espores.  

 

Els Pteridòfits. 
 
Són un grup de plantes que no 

presenten flors ni llavors, però sí vasos 

conductors per transportar aigua, sals 

mineral i productes de la fotosíntesi. 

 

Presenta veritables arrels i el cos 

vegetatiu està format per les frondes(òrgan similar a les fulles) i el rizoma, que 

és una tija subterrània. 
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Igual que els briòfits, la seva reproducció és per espores, és per això que viuen 

en llocs humits. En èpoques reproductores, forma unes estructures que 

contenen les espores anomenat sorus, situat a les frondes. 

 

 

Els gimnospermes. 
 
Són un grup de plantes amb flors, els quals 

sempre són arbres o arbusts (la majoria de 

fulla perenne). 

 

Presenten flors unisexuals sense calze ni 

corol·la i s’agrupen en cons. Les llavors 

d’aquestes plantes no estan tancades dins 

d’un fruit, a diferència de les angiospermes. 

 

En èpoques reproductores, el pol·len de les flors masculines fecunden els 

òvuls del con femení i les forma la llavor, que rep el nom de pinyó. El con 

femení es transforma en una pinya, que conté els pinyons. 

 

Les angiospermes. 

  
 

Són un grup de plantes amb flor, els quals poden ser arbres, arbusts o herbes. 

 

Presentes flors que poden ser hermafrodites o unisexuals. 
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Aquest grup de plantes forma llavors que estan tancades dins d’un fruit, el qual 

provés de l’ovari que madura juntament amb la llavor.  

 

Dintre d’aquest grup trobam dos subgrups: les monocotiledònies i les 

dicotiledònies. 

 

Mitjançant aquesta estructura es treballa la competència en aprendre a aprendre, 

ja que l’alumne haurà de planificar el seu aprenentatge i realitzar estratègies per 

dur-lo a terme. A més, es treballaran els estàndards d’aprenentatge 2.1, 3.1, 4.1 

i 5.2.  

 
3.2.3. Activitats al final de la Unitat Didàctica. 
 

A aquests moments de la UD es poden realitzar activitats per resoldre dubtes al 

final del tema, resumir idees principals, aprofundir en algun tema o per avaluar 

el treball cooperatiu.  

 

A continuació es mostraran diferents estructures cooperatives per tal de treballar 

aquests aspectes. 

 

3.2.3.1. Lectura compartida. 
 
A continuació es proposa un exemple de text, on es parla de les orquídies i la 

seva manera peculiar per atreure als insectes pol·linitzadors, fet que el pot fer 

interessant als ulls de l’estudiant. Mitjançant aquesta lectura, a més, es pot 

treballar altres aspectes més enllà de la reproducció i que poden servir per 

repassar el tema. 

 

L’aballera de mirall. 
 

L’Aballera de mirall (Ophrys speculum) és una orquídia que es distribueix pel 

Mediterrani (Espanya, sud de França i Còrsega) habitant prats, garrigues i 
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boscs. Popularment rep el nom d’orquídia abella degut a què la seva flor 

sembla una abella. 

 

Durant l’estiu, aquestes orquídies estan dormint en forma de bulb subterrani, 

que li serveix de reserva energètica. Al final d’estiu i a principis de la tardor 

comença a desenvolupar les fulles i un nou tubercle comença a desenvolupar-

se i madura fins la següent primavera, mentre que el bulb antic comença a 

morir lentament. A la pròxima primavera la tija comença a desenvolupar-se i 

durant la floració les fulles comencen a mustiar-se.  

 

La majoria d’orquídies d’aquest gènere es troben en simbiosi amb un fong, per 

la qual cosa tan sols desenvolupen unes quantes petites fulles de color verd 

blavós molt prop del sòl, que es desenvolupen a la tardor i poden sobreviure a 

les gelades de l’hivern. 

 

Les flors estan formades per un label trilobulat de color marró obscur, envoltat 

per pèls fins i sedosos que imiten el èlitres dels insectes, dos sèpals i uns 

pètals que són més petits que els sèpals. La flor d’aquesta orquídia és única 

no només per la seva inusual bellesa, gradació de colors i formes 

excepcionals, sinó per la ingenuïtat en què atreu als insecte, ja que el seu label 

imita l’abdomen d’una abella.   

 

Aquest suggeriment visual serveix com a reclam íntim de l’abella, ja que a més 

la flor segrega una fragància de la femella de l’insecte quan està en zel. 

Aquestes feromones fan que l’insecte s’acosti a investigar, i està tan excitat 

que comença a copular amb la flor. Durant el procés, el pol·len de la flor queda 

adherit a l’abdomen de l’abella, que passarà a l’estigma d’una altre flor quan 

l’abella visiti una altre planta.  

 

La similitud del label amb la femella és tan gran que l’abella mascle prefereix 

la flor a la vertadera femella. Cada orquídia té el seu propi insecte pol·linitzador 

i depèn completament d’ella per a la seva supervivència. 
Elaboració pròpia a partir de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Abellera_de_mirall 
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Mitjançant aquesta lectura els alumnes poden resumir els paràgrafs, subratllar 

les paraules clau o extreure les idees principal de cada un d’ells seguint les 

pautes marcades per la mateixa estructura cooperativa. 

 

A més, la lectura ofereix molta informació de tal manera que es pot realitzar un 

qüestionari per repassar tots els continguts de la UD emprant una estructura 

cooperativa com per exemple el foli giratori o llapis al centre. 

Mitjançant aquesta activitat es treballen els estàndards d’aprenentatge 5.1 i 5.2 

que s’han mostrat anteriorment, a més de treballar la competència lingüística. 

 

3.2.3.2. Estructura “1-2-4”. 
 
Aquesta estructura pot fer servir-se per construir frases que resumeixin les idees 

principals del tema treballat. Mitjançant aquesta activitat de síntesi, es poden fer 

resums dels diferents apartats del tema: classificació del regne plantes i criteris 

de classificació, les plantes sense flor (briòfits i pteridòfits), les plantes amb flor 

(gimnospermes i angiospermes), els òrgans vegetatius i reproductors, la funció 

de nutrició, reproducció i relació.  

 

Com que aquesta activitat pot resultar massa llarga, seria convenient començar 

per la fase dos, on primer es faria el resum per parelles i després a nivell grupal 

i proporcionar-los frases iniciades que han de completar.  

 

3.2.3.3. Foli giratori. 
 
Aquesta estructura es pot fer servir de manera similar a l’activitat que s’ha 

proposat a l’inici de la UD. En aquest cas el docent plantejarà la qüestió final 

“Què saps ara de les plantes que abans no sabies?”. Durant un temps determinat 

els grups cooperatius faran una pluja d’idees amb paraules clau que han après 

al llarg de la UD mitjançant aquesta dinàmica cooperativa. Després, cada 

portaveu del grup dirà les seves paraules en veu alta i el docent les apuntarà a 

la pissarra al mateix temps que els alumnes 
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Amb aquesta dinàmica, els alumnes tendran al final de la UD un llistat de 

paraules clau que reflectirà els coneixement adquirits i que el podran comparar 

amb els coneixement que tenien, en el cas que s’hagués realitzat la mateixa 

activitat a l’inici de la UD. 

 

Aquesta activitat podrà servir per repassar tots el continguts i comprovar el grau 

de comprensió dels alumnes. Una activitat derivada d’aquesta dinàmica pot ser 

l’elaboració d’un mapa conceptual a partir de la llista, fent servir la dinàmica del 

mapa conceptual a 4 mans. 

 

3.2.3.4. La parada de 3 minuts. 
 

Aquesta dinàmica a final de UD es pot fer servir per fer que els alumnes elaborin 

un llistat de preguntes sobre tota la UD per després fer-les servir per realitzar 

algun concurs de preguntes amb els grups cooperatius. Per tal d’assegurar la 

varietat de preguntes, cada grup cooperatiu haurà d’elaborar preguntes sobre 

algun apartat en concret del tema, de tal manera que la suma de preguntes de 

tots els grups resultaran un repàs general de la UD. Per tal de realitzar el concurs, 

el docent pot fer servir un Kahoot!, el qual té una percepció molt positiva per part 

de l’alumnat. 

 

Una altra activitat que es pot realitzar amb aquesta estructura és fer-los 

reflexionar sobre allò que han après. El docent pot fer la pregunta “Què és el més 

important que has après?” i el grup cooperatiu haurà de contestar a la pregunta, 

fent servir alguna estructura cooperativa com el llapis al centre o un foli giratori.  

 

3.2.3.5. Llapis al centre. 
 

Mitjançant aquesta dinàmica es pot respondre algun qüestionari amb preguntes 

de tota la UD. Un exemple seria el qüestionari sobre la lectura de les orquídies, 

on es repassen gran part dels continguts de la UD. 

 

El qüestionari que es podria fer per repassar tota la UD podria ser el següent:  
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• Quin és el nom científic d’aquesta espècie? A quin grup de plantes 

pertany? 

• Quina forma de reproducció asexual presenta la planta? 

• Per què desenvolupa poques fulles aquesta espècia d’orquídia?  

• Per quines parts està formada la flor d’aquesta orquídia? 

• Com es produeix la reproducció sexual d’aquest exemplar? 

 

3.2.3.6. El joc de paraules. 
 

Els membres de cada grup hauran de construir frases que resumeixin les idees 

principals de tema que s’ha treballat a partir emprant unes paraules clau que 

prèviament han seleccionat. 

 

Per seleccionar les paraules clau poden fer servir la tècnica del foli giratori, tal i 

com s’ha descrit anteriorment. Els alumnes s’han d’assegurar fer servir aquestes 

paraules clau als seu resum. Com que moltes paraules estan relacionades, el 

primer que s’ha de fer es agrupar aquelles paraules que poden quedar incloses 

a una mateixa frase. Per tant una primera part de l’activitat pot consistir en 

agrupar les paraules seguint aquest criteri. Després cada alumnes es farà 

responsable d’elaborar un petit resum on s’inclouen aquestes paraules. 

 

3.2.3.7. El trencaclosques. 
 
Aquesta dinàmica cooperativa també es pot fer servir com a síntesi final del tema 

per realitzar un repàs. A la sessió anterior el docent pot dividir la UD en tantes 

parts com membres hi ha en un equip cooperatiu i repartir-los entre els diferents 

alumnes que conformen el grup. De manera individual, els alumnes hauran de 

preparar-se a casa aquella part del temari per després a la propera sessió 

començar amb els grups d’experts, on compartiran esquemes, comentaran les 

idees claus d’aquell subtema fins a dominar-lo a la perfecció. Finalment 

retornaran al seu equip cooperatiu d’origen i explicarà la seva part de la UD a la 

resta de membres.  
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4. Conclusió 
 
De cada vegada es parla més d’un model d’escola inclusiva, on les diferències 

entre els alumnats és un element enriquidor i no pas un obstacle. D’aquesta 

manera, l’atenció a la diversitat ha esdevingut un aspecte crucial per al sistema 

educatiu actual. 

 

Tal i com s’ha mostrat a la revisió bibliogràfica, l’aprenentatge cooperatiu és una 

eina didàctica prou estudiada i que presenta nombrosos avantatges, sent així un 

element clau per a la renovació del sistema educatiu que es persegueix 

mitjançant aquesta llei. 

 

Tot i això, els models didàctics que predominen a les aules a dia d’avui són 

aquells que fomenten els valors de l’individualisme i la competitivitat, els quals 

no reflecteixen la realitat sociocultural d’avui en dia. De cada vegada més, la 

societat actual es regeix sota les directrius de la pluralitat i el treball en equip, els 

qual s’han d’inculcar als alumnes per preparar-los per aquesta societat. 

 

L’aprenentatge cooperatiu és una eina que permet emprar la diversitat de l’aula 

de manera positiva, al mateix temps que es treballen els diferents continguts del 

currículum, on el treball en equip és un element clau per aconseguir el 

coneixement. És per això, que en el present treball final de màster s’ha fet un 

recull de les principals tècniques cooperatives i s’han proposat un conjunt 

d’activitats per treballar continguts del currículum oficial de les Illes Balears en 

diferents moments d’una Unitat Didàctica, facilitat així la posada en marxa 

d’aquesta metodologia a les aules. 

 

En definitiva, el present treball ha volgut emfatitzar en la necessitat d’un canvi 

educatiu, on l’aprenentatge cooperatiu presenta un gran potencial per fer front a 

aquest canvi, al mateix temps que s’han mostrat un conjunt d’activitats 

cooperatives per facilitar així la seva posada a les aules. És per això que aquest 

treball no ha de ser una pedra aïllada en un llarg camí a recórrer 
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El present treball ha mostrat un conjunt d’activitats per treballar un continguts 

concrets del currículum oficial de les Illes Balears, els qual es poden agrupar en 

aquells que fan referència al Regne Plantes. Tot i que totes les activitats que 

s’han proposat poden ser aplicades a l’aula, el docent no ha d’oblidar la resta 

d’àmbits d’actuació en què es sustenta el treballa cooperatiu, ja que així pot 

perdre eficàcia.  

 

D’aquesta manera, la limitació que presenta el treball roman en què només s’ha 

emfatitzat en l’àmbit B, és a dir, el treball cooperatiu com a recurs metodològic. 

La cohesió de grup i ensenyar als alumnes a treballar en equip suma molt de 

valor al treball en equip, fins a un punt que oblidar-los pot fer que no funcioni. 

 

Són molt els continguts que es contemplen al currículum i treballar-los de manera 

cooperativa suposaria el disseny d’un elevat nombre d’activitats, la qual cosa pot 

resultar una tasca dificultosa per a un docent. 

 

La creació d’una plataforma virtual, on els docents poden mostrar les seves 

Unitats Didàctiques cooperatives podria facilitar la posada en marxa d’aquesta 

metodologies a les aules i aconseguir així treballar tot el currículum mitjançant el 

treball cooperatiu.  

 

Lligat amb els recursos en xarxa, cada UD podria ser avaluada per la resta de 

docents, els quals poden mostrar el grau d’acceptació de les propostes i 

suggeriments de la mateixa.  Cada UD podria estar lligat a un qüestionari per tal 

d’avaluar la proposta i que aquesta pugui ser millorada a partir de l’opinió de la 

resta de docents. 
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