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Resum 

Aquest treball va encaminat a fer una intervenció educativa dins l’aula d’Educació 

Física per implementar l’Aprenentatge Cooperatiu a través de la resolució de 

problemes. D’aquesta forma es procura atendre la formació integral de l’alumne des 

d’una perspectiva allunyada de l’individualisme i l’estil competitiu que són 

característics en aquesta assignatura. Es pretén presentar els avantatges del treball 

cooperatiu i les estratègies de cooperació i resolució de problemes per estimular 

l’alumne  incidint en la dimensió  cognitiva, motora, emocional i social. En una primera 

part, es fa un recorregut explicatiu del marc teòric que serveix d’estructura sòlida en 

la qual es fonamentarà el disseny de la proposta didàctica. S’exposarà els concepte 

d’Aprenentatge Cooperatiu d’una manera més general i s’aprofundirà especialment 

des de la perspectiva de l’àrea d’Educació Física. Per altra banda també es descriurà 

el marc de referència dels estils d’ensenyament en Educació Física, així com el 

models d’Aprenentatge Cooperatiu, especialment aquells útils per emprar en el 

desenvolupament de la part pràctica. Finalment, es farà una anàlisi de la relació 

Aprenentatge Cooperatiu i Currículum d’Educació Física a l’Educació Primària. La 

segona part és pràctica i correspon al disseny d’una proposta d’intervenció didàctica 

per a sisè de primària que potenciarà el raonament cognitiu i les relacions 

interpersonals en un context motriu per a solucionar les diferents situacions-problema 

que seran proposades en forma d’activitats cooperatives. 

 Abstract 

This work aimed to an educational intervention in the Physical Education sessions to 

implement the cooperative learning through problem solving. This way it attempts to 

the global formation of the student from a perspective far from the individualism and 

the competitive, commons in this area. It expects to present the advantages of the 

cooperative work and the cooperation strategies and problem solving to stimulate the 

pupils through the cognitive, social and emotional skills. In the first part, it explains the 

theoretical framework that works as a structure that will foment the sketch of the 

didactic proposal. It will introduce the cooperative learning in a more common way and 

it will focus on the perspective of the Physical Education. It will also describe the 

framework of the different manners of teaching in Physical Education and the models 



 

4 
 

of the cooperative learning, especially the ones that we use in the practice. Finally, it 

will analyses the link between the cooperative learning and the Physical Education in 

the curriculum in primary. The second part of the practice belongs to intervention for 

6th grade that will work on the cognitive thinking and the personal relations to solve 

the different situations/problems. 

 

Paraules clau 

Educació Física, Aprenentatge cooperatiu, Resolució de problemes, Educació 

Primària, Currículum. 
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1. Introducció 

En el desenvolupament de la societat moderna s’han donat simultàniament tres 

fenòmens: la globalització, les Tecnologies de la Informació i Comunicació i la 

multiculturalitat, que estan forçant un canvi en la funcionalitat de l’educació i la 

formació. 

Entrada la segona dècada del segle XXI, l’objectiu bàsic del sistema educatiu, se 

centra en el desenvolupament competencial per aconseguir l’adaptació dels alumnes 

a contextos cada vegada més complexos i canviants.  

El treball cooperatiu ha agafat força en els darrers anys, com a pilar fonamental de la 

renovació pedagògica, deixant de banda l’individualisme i la competitivitat que 

predominava a les nostres aules. El treball cooperatiu respon a una concepció de 

l’educació oberta, flexible i participativa que és el nucli de les societats democràtiques. 

L’aprenentatge cooperatiu (AC) proposa un enfocament de les situacions 

d’ensenyament- aprenentatge basades en les interaccions socials i pretén que els 

alumnes es vinculin estretament entre ells, de manera que cada un sap que el seu 

esforç personal ajuda els companys a aconseguir l’èxit tant a nivell grupal com 

individual. 

Dos temes que estan molt lligats són Inclusió i Cooperació. De fet, l’aprenentatge 

cooperatiu està recomanat pel moviment internacional per l’escola inclusiva com una 

estratègia d’atenció a la diversitat (Echeita i altres, 2004, citat a Duran i Blanch, 2008). 

Les diferències entre els alumnes és un requisit imprescindible per a l’AC i la diversitat 

dins l’equip és necessària per a l’establiment d’ajuda mútua. Per tant, es pot dir que 

l’AC és una metodologia per a la diversitat, ja que no solament reconeix les diferències 

entre alumnes sinó que les valora positivament i en treu profit pedagògic. 

2. Justificació  

El treball sorgeix dels meus interessos per aprofundir en aspectes d’innovació en una 

àrea tan apassionant com és l’Educació Física.  

Els meus records de les classes d’Educació Física (EF) durant l’educació primària són 

molt bons. Eren classes divertides i m’ho passava molt bé, segurament perquè 

destacava en habilitats motrius. Els records es concreten generalment, en forma 
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d’imatges. No sé si és possible traduir-les perfectament en paraules, però tenc la 

imatge d’aquells companys que no gaudien durant la classe, i que comprovàvem com, 

dia rere l’altre, mai arribava el moment de destacar i sempre eren superats. Alguns 

arribaven a avorrir l’assignatura. 

Mentre estava cursant el grau de mestre d’Educació Primària, vaig conèixer la 

metodologia de l’aprenentatge cooperatiu, i vaig veure que contrastava molt amb allò 

que jo havia fet a la infància. Aleshores vaig començar a sentir curiositat pel tema. 

Crec que és un recurs didàctic no massa estès entre els docents que seria bo donar 

a conèixer i posar-lo en pràctica, ja que, com ressalten Johnson i Johnson (1997), 

aporta molts beneficis als alumnes, a nivell de competència social i a nivell 

d’aprenentatge. 

Per altra banda, durant els anys d’universitat he compaginat estudis i feina, i he tingut 

la sort de poder treballar a l’àmbit educatiu, ja que he fet de monitor de pati en un dels 

centres de l’EFI (Fundación Educativa Franciscanas de la Inmaculada). Dic que em 

sent afortunat, perquè m’enduc la motxilla plena de vivències d’aquell centre. Sens 

dubte és una escola de referència en educació inclusiva a Palma, on els valors, la 

diversitat i la innovació són els eixos principals de l’acció educativa. 

Reprenent el fil de la innovació, vull fer esment també, als estils d’ensenyament-

aprenentatge. En el segle XXI, els contextos educatius han canviat i l’escola no pot 

donar les mateixes respostes que fa trenta anys. Enfora hauria de quedar la 

perspectiva que Freire, en el llibre Pedagogía del Oprimido (1978), definia com “el 

sistema educativo bancario”, que contempla els alumnes com a consumidors passius 

del coneixement i que aprenen mitjançant la memorització dels continguts que el 

docent diposita en ells. En particular, a Educació Física també cal apostar per 

deslligar-se de la “reproducció i repetició” tradicionals, per avançar cap a mètodes 

pedagògics nous, com pot ser aquells que encaminen l’alumne a trobar solucions, o 

al manco a cercar-les. 

Totes aquestes experiències descrites en els paràgrafs anteriors, me varen encoratjar 

a fer una proposta d’intervenció dins l’aula que combinés ambdues metodologies. 

D’aquesta manera es pretén afavorir la inclusió de tot l’alumnat, treballar de manera 

cooperativa perquè els alumnes interaccionin, juguin, pensin i aprenguin en equip, 

deixant de banda els individualismes i la competitivitat. 



 

7 
 

3. Objectius  

- Aprofundir i treballar sobre el concepte de treball cooperatiu. 

- Planificar i realitzar jocs i reptes cooperatius.  

- Enfocar els jocs i els reptes programats amb l’estratègia d’ensenyament 

cognitiu de resolució de problemes. 

4. Metodologia 

Una de les primeses fases per elaborar el TFG va consistir a documentar-me sobre 

les pràctiques innovadores en l’EF, per tant vaig fer una recerca bibliogràfica 

mitjançant Google Acadèmic, Dialnet, SciELO, Redalyc, Redib i Doaj així com del 

catàleg general de llibres i d’altres recursos electrònics de la biblioteca de la UIB.  

La literatura científica sobre aprenentatge cooperatiu és molt extensa, i vaig acotar la 

recerca a l’àrea d’Educació Física. Vaig trobar nombrosos articles que tractaven sobre 

l’aprenentatge cooperatiu dins l’EF, i aquesta aposta per allunyar-la de l’individualisme 

i la competitivitat i anar cap a un camí de cooperació, de treball en equip i de superació 

de barreres i reptes que ens anem trobant durant la sessió. 

Per altra banda, vaig fer una anàlisi sobre l’evolució dels estils d’ensenyament dins 

l’àrea d’Educació Física, així com els aspectes teòrics que els fonamenten. S’ha de 

tenir en compte que l’assignatura d’EF ha tengut una situació acadèmica particular. 

Des d’una etapa (1966-1989) de recerca d’un mètode universal que servís per 

ensenyar, fins a l’actualitat en què hi ha multiplicitat d’estils centrats en el context de 

l’ensenyament (Delgado, 2016). 

Finalment, per acabar la part teòrica, hi haurà un apartat dedicat a l’anàlisi del 

currículum d’EF relacionat amb la cooperació. 

La segona part del TFG correspon a la part pràctica, que consistirà a dissenyar les 

sessions que es duran a la pràctica amb els alumnes. 

5. Marc teòric  

En el context d’introduir experiències d’innovació en un procés d’ensenyament-

aprenentatge, és recomanable fer una anàlisi de la literatura científica per tal de trobar 

els fonaments que les sustenten. A tal fi, en aquest apartat es farà un recorregut de 
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les principals aportacions científiques respecte al concepte i els elements essencials 

de l’Aprenentatge Cooperatiu en general, així com un estudi més concret per l’àmbit 

d’Educació Física. 

 5.1. Aprenentatge Cooperatiu: Definició 

Són molts els autors que han conceptualitzat el terme d’Aprenentatge Cooperatiu. Del 

seu anàlisi es podrà observar que mantenen un substrat comú: 

L'Aprenentatge Cooperatiu és, segons Rué, un terme genèric que abasta tots aquells  

procediments d'ensenyament en què la classe s’organitza en grups heterogenis, de 

forma que els alumnes treballen conjuntament i de manera coordinada per assolir uns 

objectius marcats, al mateix temps que aprofundeixen en el seu propi aprenentatge” 

(Rué, 1991).  

Els psicòlegs socials Johnson i Johnson afegeixen que els objectius a assolir per part 

dels participants estan tan estretament vinculats, que cadascun d’ells assoleix els 

seus objectius únicament si la resta dels participant del grup també els aconsegueixen 

(Johnson i Johnson, 1999). 

Per Fernández-Río i Méndez-Giménez, l’Aprenentatge Cooperatiu és “ un model 

pedagògic en el qual els estudiants aprenen amb, de i per altres estudiants a través 

d’un plantejament d’ensenyança-aprenentatge que facilita y potencia la interacció i 

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

(Fernández-Río i Méndez-Giménez, 2016,202)  

La idea subjacent és que cada membre del grup és responsable també dels seus 

companys i no només d’ell mateix. Això implica que cada un haurà d’assolir els 

objectius de treball individualment i s’haurà de preocupar que la resta de grup també 

els assoleixin. 

 Aquesta darrera observació deixa entreveure que no és el mateix treballar en grup i 

que treballar en grups cooperatius. Quan es treballa en grup, és fàcil trobar aspectes 

tensors del clima de treball, sobretot si hi ha diferències respecte els recursos propis 

que cada membre aporta ja que podria sorgir “el efecto polizón”.  Kerr i Bruum (1981) 

varen posar aquest nom per descriure la situació que es dona quan els membres del 
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grup que estan més  desmotivats o són menys capaços, deixen que siguin els 

companys els qui completin les tasques. 

Altres vegades succeeix una situació inversa en la qual determinats membres del grup 

assumeixen el rol de lideratge, se reserven funcions superiors en la presa de decisions 

i acaparen l’organització de recursos de forma que la resta no disposa d’oportunitats 

i participen poc.  

En canvi, si en el treball cooperatiu els alumnes entenen que l’èxit només 

s’aconsegueix si tots assoleixen les fites, es redueixen els efectes negatius descrits, 

ja que cada membre es preocupa més d’ajudar als altres, establint-se entre ells una 

sinèrgia i cohesió (Velazquez,2010). 

 5.2. Principals aportacions científiques 

A partir del segle XX a EEUU es comença a difondre l’AC, gràcies al pensament 

pedagògic de Dewey, que va contribuir a l’elaboració de mètodes científics per recollir-

ne resultats. Era una forma de lluitar contra la concepció predominant del moment, 

que suposava un aprenentatge individualista, basat en la memorització i no en la 

reflexió, i en la competició, on els millors obtenen premis. I així es va superant cada 

nivell sense haver consolidat habilitats socials d’intercanvi i sense madurar en el 

pensament reflexiu. L’AC era una forma d’afavorir la interculturalitat que es vivia a les 

aules alhora que es perseguia millorar l’aprenentatge. Als anys seixanta la 

investigació i la pràctica arriba a Europa. 

Entre les principals aportacions científiques que donen suport al treball Cooperatiu 

podem citar: 

- Teoria Evolutiva Cognitiva: la interacció de l’infant amb els seus companys és 

fonamental pel seu desenvolupament. Quan les persones operen en el seu medi, 

sorgeix el conflicte socio-cognitiu que crea desequilibri cognitiu que, alhora, estimula 

la capacitat d’adoptar punts de vista i desenvolupament cognitiu. L’aprenentatge és 

un procés de reorganització cognitiva, pel seu desenvolupament són importants els 

conflictes o les contradiccions cognitives. La interacció social afavoreix l’aprenentatge 

i les experiències s’han d’estructurar de manera que es privilegiï la cooperació, la 

col·laboració i l’intercanvi de punts de vista en la recerca conjunta del coneixement 

(Johnson i Johnson, 1999). 
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- La Teoria Psicopedagògica de Vygotsky: l’aprenentatge és un acte de naturalesa 

social en la qual els participants conversen i interaccionen entre ells. Per ell, 

l’aprenentatge és més eficaç intercanviant idees amb els companys i quan tots 

col·laboren o fan aportacions per arribar a la solució d’un problema. 

- Teoria del Desenvolupament Conductista de Skinner: va centrar l’atenció en les 

contingències grupals. Les accions seguides de recompensa motiven als alumnes en 

el treball cooperatiu. 

Per altra part, entre les aportacions d’estudis científics d’autors diferents, Vera (2009) 

té a bé destacar aquests:  

- Hassard (1990), el treball cooperatiu és un abordatge de l’ensenyança en el qual els 

grups d’estudiants treballen junts per resoldre problemes i per determinar tasques 

d’aprenentatge. 

- Coll i Solé (1990), presenten la interacció educativa com situacions on els 

protagonistes actuen a la vegada i de forma recíproca en un context determinat, 

entorn a un contingut d’aprenentatge amb l’única finalitat d’aconseguir objectius 

clarament determinats. 

- Colomina (1990), el treball cooperatiu té bons efectes en el rendiment acadèmic dels 

participants així com les relacions socioafectives que s'estableixen entre ells. 

- Carretero (1993), el coneixement es construeix en la realitat de l’interactuar de 

l’ésser humà. 

- Barreto, (1994), l’aprenentatge cooperatiu és aquell en què l’alumne construeix el 

seu propi coneixement mitjançant un complex procés interactiu en el qual intervenen 

tres elements: els alumnes, el contingut, i el professor. 

A aquestes aportacions se’n podien afegir moltes altres, i totes elles reafirmen la 

importància del treball cooperatiu a l’hora de valorar el potencial educatiu de les 

relacions interpersonals que existeixen i coincideixen en considerar els valors de 

socialització i integració com a elements molt eficaços educativament, i que són 

presents quan es treballa cooperativament. 
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 5.3. Components essencials de l’Aprenentatge Cooperatiu 

Per organitzar les classes de manera que els alumnes realment treballin de forma 

cooperativa, el docent ha de saber quins són els components bàsics que fan possible 

la cooperació.  

Els germans Johnson realitzaren estudis sobre les diferents conductes negatives que 

es generaven durant la pràctica d’activitats grupals i arribaren a la conclusió que 

perquè la cooperació funcioni bé, hi ha d’haver cinc elements essencials que hauran 

de ser explícitament incorporats en cada classe (Johnson, Johnson i Holubec, 1999): 

 

- Interdependència positiva: És el primer i principal element d’Aprenentatge 

Cooperatiu. El docent ha de proposar una tasca clara i un objectiu grupal i 

requereix que els alumnes acceptin que un grup “neda o s’enfonsa 

conjuntament”. En les situacions d’Aprenentatge Cooperatiu els alumnes tenen 

dues responsabilitats: 1r aprendre el material que se’ls ha assignat (aconseguir 

un aprenentatge personal) i 2n assegurar que tots els membres del grup 

aprenen aquest material. El terme tècnic per a aquesta doble responsabilitat 

és la Interdependència positiva. Aquesta s’aconsegueix quan els alumnes 

tenen la impressió que estan vinculats als companys del grup, de manera que 

no poden assolir l’èxit a no ser que ho facin els seus companys (i viceversa). 
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- Responsabilitat individual i grupal: El grup ha d’assumir la responsabilitat 

d’assolir els objectius, i cada membre serà responsable de complir amb la part 

del treball que li correspon. Ningú eludeix el seu compromís, ni s’escuda en el 

treball dels altres. Existirà una vertadera responsabilitat individual quan cada 

alumne s’avaluï a ell mateix i el resultat sigui transmès al grup, de manera que 

puguin equilibrar qui necessita més ajuda, reforç, i ànim per efectuar la tasca 

en qüestió. 

- Interacció estimuladora, preferentment cara a cara: Significa pensar en 

termes de “NOSALTRES” en lloc de en termes de “JO”. Els alumnes han de fer 

unes tasques juntes en què cada un promogui l’èxit del altres amb els recursos 

existents, per tant serà indispensable ajudar-se, donar-se suport, animar-se i 

felicitar-se uns als altres per el seu esforç en aprendre. D’aquesta manera 

podrem observar relacions interpersonals positives, com per exemple quan un 

alumne ensenya el que sap al company i connecta amb coneixements 

anteriors, o explica verbalment com fer una tasca, etc. A Educació Física, per 

exemple, si el grup compren que és fàcil equivocar-se o fallar, i identifiquen 

l’error, aleshores ajuden al company a corregir-ho, i és quan, en lloc d’insultar 

o fer crítiques destructives, s’animen entre ells i es donen suport.  

- Tècniques interpersonals i de grup: L’AC és intrínsecament més complex 

que el competitiu o l’individualista, perquè requereix que els alumnes prenguin 

tant les matèries escolars (execució de tasques) com les pràctiques 

interpersonals i grupals necessàries per a funcionar com a part d’un grup 

(treball en equip). De fet, la cooperació guarda relació amb el conflicte, ja que 

s’augmenta la probabilitat de dissentiment intel·lectual, i l’augment de 

controvèrsies que poden ser constructives o destructives. Dependrà molt de 

les habilitats socials que tenguin els components del grup. Treballar les 

dinàmiques de grup incrementant les competències socials, serà clau per la 

productivitat d’un grup. 

- Avaluació grupal: Els membres del grup han de reflexionar sobre el seu 

funcionament. Analitzar en quina mesura estan assolint les metes i, mantenint 

relacions de treball eficaces. Cal que determinin quines accions dels membres 
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són positives o negatives, i prendre decisions sobre quines conductes cal 

conservar o bé modificar. 

 5.4. Aprenentatge cooperatiu en Educació Física 

La integració de l’EF en el Sistema Educatiu a Espanya, ha seguit un camí lent fins a 

adquirir un estatus tant acadèmic com professional pels seus docents. A partir dels 

anys 80-90 és quan l’EF té un estatus equivalent a la resta d’assignatures. 

No serà fins entrats els anys noranta quan el  Real Decret 1670/1993, de 24 de 

setembre, reguli les noves titulacions de “Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

por el Ministerio de Educación y Ciencia”, cosa que permetrà una incorporació 

progressiva de professorat especialitzat, i per tant un lent però ferm augment de la 

quantitat i qualitat de les classes d’EF. És important assenyalar que la Llei Orgànica 

General del Sistema Educatiu (LOGSE), de 3 d’octubre de 1990, va obrir la possibilitat 

de la creació de l’especialitat en EF en les Escoles Universitàries per a la Formació 

del Professorat mitjançant una nova titulació: la de Mestre d’EF. Això va significar un 

gran avenç per l’EF en l’Educació Primària. 

Dit això, hem de començar destacant que l’AC en EF és encara una metodologia molt 

innovadora fins al punt que la majoria dels pocs estudis existents estan realitzats a 

partir de la dècada dels noranta. I els primers anys del segle XXI (Velázquez, 2010). 

Ja hem comentat que les tres estructures d’aprenentatge utilitzades a l’aula són:  

- Individualista: Cada alumne treballa independentment per assolir les seves 

pròpies metes. 

- Competitiva: Els alumnes tracten d’aconseguir un objectiu però sempre hi ha 

d’haver guanyadors i perdedors. 

- Cooperativa: Els alumnes lluiten per un repte comú i els objectius només 

s’assoleixen si tots hi arriben. 

A les aules trobam que les estructures d’aprenentatge dominants en els programes 

d’EF, són majoritàriament de tipus competitiu i individualista, deixant pràcticament 

inexistent la cooperació. No és que s’hagin de rebutjar per complet les dues primeres, 

ja que cada una aporta aprenentatges propis, allò que és evident, és que s’hauria 

d’atorgar un major a l’AC pels avantatges que suposen. De fet, Johnson i Johnson 
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(1999) sostenen que és necessari treballar els tres tipus dins l’aula. Segons els seus 

criteris els percentatges adequats seria dedicar entre el 60% i el 70% a activitats 

cooperatives, destinar entorn un 20% a activitats individuals i finalment, entre un 10% 

i un 20% del temps restant a activitats competitives (Fernàndez-Argüelles i González-

González de Mesa, 2018).  

Un estudi de Grineski (1991, citat per Velázquez, 2010) va revelar que el 90% de les 

experiències eren competitives. A més de la revisió de 288 jocs descrits en llibres de 

text de Primària, més del 90% eren competitius. A Espanya, Arumis i col·laboradors 

(2003, citat per Velázquez, 2010) varen concloure que les propostes cooperatives no 

eren superiors al 27%. 

Respecte a les investigacions realitzades sobre l’AC en EF, són molt més recents 

que en altres àrees curriculars com matemàtiques, llengua, ciències... les quals tenen 

un alt component cognitiu. Així i tot, l’evidència empírica demostra que l’AC en l’àmbit 

motriu també té més avantatges que sobre les metodologies més tradicionals. 

 A continuació es presenten algunes de les principals aportacions que Velázquez 

(2010) destaca:  

- Grineski (1993) va realitzar un estudi per comprovar els efectes que les 

estructures de meta individuals, competitives i cooperatives en alumnes de 

segon i tercer grau. La conclusió va ser que els alumnes que participaren en 

grups cooperatius demostraren millores significatives en la seva condició física 

i majors nivells d’interacció social positiva que els altres dos. 

- Glover i Midura (1992 i 1995): les valoracions fetes després d’un programa de 

desafiaments físics cooperatius conclouen que els reptes afavoreixen la 

capacitat de treball en equip, desenvolupen les habilitats socials i permeten 

experiències d’èxit mitjançant pràctica motriu, cosa que repercuteix 

positivament en l’autoestima 

- Pucket (2001): com a resultat del programa d’activitats físiques cooperatives 

sobre habilitats comunicatives, els alumnes milloraren en competències socials 

com escolta activa, respecte als companys, motivació, clima de l’aula i 

autoestima. 

- Fernàndez-Río (2003): va ressaltar en les seves conclusions, en un treball 

realitzat en ESO i Batxillerat, que la metodologia cooperativa respecte a la 
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tradicional tenia més avantatges per propiciar l’autoconcepte general i va 

percebre major valoració dels alumnes, ja que tots participaven i no només els 

més atlètics i esportistes. 

- Velázquez (2004): el programa de desafiaments cooperatius realitzat a sisè de 

primària va servir per afavorir la comunicació interpersonal, l’empatia, la 

regulació de conflictes i la capacitat de treball en equip. 

 

Hi ha més estudis i investigacions en altres països i contextos (Weiss,1998; 

Dodd,1996; Yoder,1993; Chin Yung Huang, 2000; Polvi i Temala, 2000; Gröben, 

2005) i tots posen la superioritat de les metodologies cooperatives per afavorir una 

EF de qualitat, això és que, independentment de les característiques personals, 

potenciïn al màxim les habilitats i destreses motrius dels alumnes, la seva condició 

física, les habilitats expressives, etc., i tot això en un marc inclusiu centrat en les 

relacions interpersonals i en la comunicació grupal.  

En resum, existeix fonamentació teòrica i empírica suficient per concloure que l’AC és 

una metodologia efectiva promoure l’aprenentatge motor i el desenvolupament 

d’actituds prosocials en EF. No obstant això, la bibliografia rarament descriu 

detalladament els processos específics d’aplicació de l’AC en les classes d’EF de 

manera que permeti ser replicada per altres docents adaptant-ho al context educatiu 

amb els seus estudiants, fet que suposa una limitació important per a la difusió 

d’aquesta metodologia (Velázquez, 2015). 

  5.4.1 Models de Treball Cooperatiu en Educació Física 

A classe d’educació física, el docent pot començar l’AC amb la creació i implementació 

de jocs cooperatius. I amb aquest punt de partida després podrà començar a introduir 

tècniques més estructurades, amb pautes clarament establertes, que garanteixin la 

integració dels estudiants i evitin una participació desigual dels grups (Velázquez, 

2015). 

Els jocs cooperatius s’entenen com activitats lúdiques, les quals demanden dels 

jugadors una manera d’actuar orientada cap a grups en la que cada participant 

col·labora amb els altres per aconseguir un fi comú (Velázquez, 2015).  
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Orlick fa una classificació de les característiques dels jocs cooperatius, vinculant-la a 

la llibertat en varia àmbits: (Orlick, 1990 citat per Fernàndez-Argüelles i González-

González de Mesa, 2018:46). Són les següents: 

- Lliures de competició: desapareix la necessitat de superar els companys. 

- Lliures per a crear: potencien el pensament creatiu perquè habitualment 

aquestes activitats deixen cert marge d’actuació als alumnes (Aquest potencial 

variarà en funció de l’estil d’ensenyança que es dugui a terme, per exemple, 

serà menor en el “comandament directe” i major en el “descobriment guiat”). 

- Lliures d’exclusió: els jugadors no són eliminats, per tant facilita nous intents 

quan hi ha errors i així van perfeccionant les seves destreses, alhora que 

promou la creativitat de resoldre’ls de diverses formes. 

- Lliures d’elecció: deixar prendre decisions als alumnes afavoreix la 

responsabilitat, autonomia i autoconfiança, a més incrementa la motivació. 

- Lliures d’agressió: ja que el joc se sustenta en la col·laboració i el resultat serà 

fruit d’unir esforços en lloc de perseguir guanyar a l’oposició. 

Per altra banda, Omeñaca-Cilla i Ruíz-Omeñaca en la seva obra Juegos cooperativos 

y Educación Física, (2007:49) fan una compilació sobre les característiques d’aquests 

jocs en basant-se en diversos autors (Pallares,1978; Crévier i Berubé,1987; 

Orlick,1990; Slavin,1990; Calvinato, 1993; Paleo,1990; Guitard,1990; Trigo,1994) 

especificant els elements significatius que caracteritzen el joc cooperatiu: 

- Demanda de col·laboració entre tots els membres del grup per aconseguir un 

fi comú. 

- Planteja una activitat conjunta i participativa i impliquen un paper a 

desenvolupar per cada membre del grup. 

- Exigeix coordinació de tasques: el resultat col·lectiu és superior a la suma 

d’esforços individuals. 

- Afavoreix un entorn de gaudi amb els companys, per damunt de la lluita per la 

victòria individual 

- Atén al procés: que té un paper substancial per damunt del resultat. 

- No fomenta la competició. 

- No exclou: totes les persones, independentment de les seves capacitats tenen 

quelcom que aportar. 
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- Fomenta la No discriminació: No hi ha distinció entre bons i dolent, guanyadors 

i perdedors, nins i nines, etc. 

- No elimina: l’error va seguir de la possibilitat de continuar explorant i 

experimentant. 

 

Ara bé, Joc Cooperatiu i Aprenentatge Cooperatiu no poden ser considerats termes 

sinònims. És cert que hi ha similituds i la principal d’elles és la interdependència 

positiva de metes, però també existeixen diferències, la més destacable és que l’AC 

és una metodologia i, per tant, una pràctica pedagògica estesa en el temps, mentre 

que el joc cooperatiu és una activitat puntual. No obstant això, s’ha de tenir en compte 

que són passos a recórrer, però no el final del camí (Velázquez, 2015). 

No és qüestió d’aquest treball explicar tots i cadascuna de les estructures d’AC 

contemplades en la literatura com són: Puzle o Jigsaw (Aronson 1978), Ensenyança 

recíproca (Moston 1978), Aprenent junts, descobriment compartit, Marcador col·lectiu 

(Orlick,1990), tres vides (Velázquez, 2004), jo faig-nosaltres fem (Velázquez 2003), 

pensa-comparteix-actua (Grineski,1996), etc. No obstant això, es farà una breu 

descripció d’aquest darrer, ja que Velázquez utilitza el mateix nom, “Pensa-

comparteix-actua” i el mateix procés descrit per Grineski, per a referir-se també a la 

“resolució de problemes en grups” (Velázquez, 2015). 
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Pensa-comparteix-actua: El procés està enfocat per parelles de forma que el 

professor suggereix un problema motor amb diferents possibilitats de resolució. A 

continuació, els estudiants pensen, de forma individual, possibles respostes a aquest 

problema. Després s’intercanvien les respostes i s’executa, al manco, una de les 

respostes de cada company i decideixen quina d’elles elegir per a solucionar el 

problema. 

Altres autors com Omecaña i Ruiz (2005) es refereixen a la “resolució de problemes 

en grups cooperatius” per agrupar a tot tipus de situacions didàctiques en què els 

alumnes han de donar solució a un problema plantejat pel docent i que requereix 

l’esforç de tots per a ser resolt. En aquest sentit, podríem deduir que tant la 

denominació de “pensa-comparteix-actua”, en el seu sentit més ampli, com la de 

“resolució de problemes en grups cooperatius” són equivalents (Velázquez, 2012). 

 5.5. Estils d’Aprenentatge en Educació Física 

S’ha de reconèixer que sempre ha existit una denominació confusa entre els termes 

mètode, estil, tècnica, estratègia d’ensenyament... que no hi ha unanimitat, 

especialment en EF. En conseqüència, la utilització d’aquests conceptes dona lloc a 

imprecisions, inexactituds i és sovint font de debats (Martínez, 2003). 

Tradicionalment s’han pres com a referència els estils d’ensenyament de Muska 

Mosston. Des de la publicació en castellà del llibre de Mosston (1978 i revisió 1993), 

en EF existeix una llarga tradició en denominar “estil” a allò que, per pura semàntica, 

s’hauria de dir “mètode” fins a tal extrem que, molt els consideren equiparables.  

Com bé indica Gimeno (1981), cal una unitat de criteris en la utilització dels termes, 

ja que no pareix científic assenyalar el que es conceptualitza com estil d’ensenyament 

i, al mateix temps, denominar mètode al qual es conceptualitza com una estratègia en 

la pràctica. Delgado Noguera, va publicar un article definint de forma clara els termes 

a usar: 

- Interacció didàctica: comunicació entre professor i alumne. 

- Estratègia en la pràctica: forma en què el professor aborda l’aprenentatge des 

del punt de vista de la progressió a seguir (global o analítica). 

- Recurs didàctic: manera particular d’abordar un moment determinat 

d’ensenyament, que afecta a la comunicació o l’ús no habitual del material. 
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- Estil d’ensenyament: Estratègies pedagògiques, engloba a tots els altres 

anteriors. Ho defineix com la forma que adopten les relacions entre els 

elements personals del procés d’E-A i que es manifesta a través de la 

presentació de la matèria per part del mestre (organització de la classe, rol 

respecte a l’alumne, control, etc.). 

- Intervenció didàctica: accions que el mestre realitza en el procés d’E-A (Rando, 

2010) 

És molt important ressaltar la capacitat del professor d’EF d’utilitzar els diferents Estils 

d’Ensenyament, i revisada la literatura científica ens centrarem en les dues línies més 

esteses, per una part hi ha Mosston i Ashworth, (1990) i per l’altra Delgado Noguera 

(1991), que es desenvolupen a continuació. 

a) L’Espectre d’Estils d’Ensenyament de Mosston i Ashworth:  

En la figura 1 s’observen les quatres darreres premisses que fonamenten l’estructura 

de l’espectre d’estils d’ensenyament. Cada estil de l’espectre delimita les decisions 

que pren el professor, l’alumne, els objectius, el disseny de les tasques apropiades i 

la forma de feedback adequada. 

Com es pot veure l’espectre d’estils d’ensenyament van d’A fins a K, i seguin aquest 

ordre, es comença per estratègies que donen un gran protagonisme al professor i 

mínim a l’alumne, i així com es va avançant el professor el va perdent a favor de 

l’alumne, que aconsegueix major pes específic. Per tant es pot descriure que graduats 

segons la implicació dels alumnes es poden fer dues meitats: d’A fins a E seria un 

grup de “conformitat cognitiva”, bàsicament de reconeixement de model, i d’F a K ja 

seria un ensenyament per recerca que implica que l’alumnat ha de fer operacions 

cognitives. 
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L’essència de cada estil seria: 

Estil A: Ordres: realització precisa i immediata del model donat. 

Estil B: Pràctica: l’alumne té temps per fer la tasca individual, i el professor fa el feed-

back individual. 

Estil C: Reciprocitat: els alumnes treballen en equip, segueixen criteris dissenyats pel 

professor.  

Estil D: Autocontrol: Els alumnes fan la tasca individual i fan feedback entre ells usant 

els criteris desenvolupats pel professor.  

Estil E: Inclusió: La tasca té graus de dificultat i els alumnes decideixen el seu nivell 

inicial.  

Estil F: Descobriment guiat: el professor a través de preguntes ajuda l’alumne a 

aconseguir un objectiu.  

Estil G: Descobriment convergent: el professor presenta la pregunta (el problema) que 

requereix una resposta correcta, i els alumnes, raonant o realitzant operacions 

cognitives ha d’arribar a la solució.  

Estil H: Producció divergent: La pregunta té múltiples respostes.  

Estil I: Disseny de programes individuals per part de l’alumne, el professor elegeix 

l’àrea de coneixement a tractar.  

Estil J: Iniciació de l’alumne: ell dirigeix la sèrie d’episodis. 
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Estil K: Auto-ensenyament: l’alumne inicia la seva experiència didàctica, la dissenya, 

realitza i avalua. 

 

b) Estils d’ensenyament de Delgado Noguera:  

Delgado Noguera defineix l’estil d’ensenyament com “la forma que adopten les 

relacions didàctiques entre els elements personals del procés d’E-A tant a nivell teòric 

i comunicatiu, com a nivell d’organització del grup classe i de les seves relacions 

afectives d’acord amb les decisions que prengui el professor” (M.A. Delgado, 1989 

citat per Viciana i Delgado, 1999). Per tant, és el professor qui prendrà les decisions 

oportunes que definiran l’estil emprat, que estarà condicionat per les instruccions del 

professor, per la participació de l’alumne, per l’organització, etc. 

D’altra banda, la gran variabilitat d’estils d’ensenyament aplicats a l’EF, es completa 

amb l’àmplia classificació que Delgado ens ofereix en aquesta figura. 

 

En aquest elenc o catàleg d’estils, podem observar que hi ha dos blocs i que la 

diferència està en el “llindar de descobriment” (concepte introduït per Mosston,1993) 

o “barrera cognitiva”, que divideix els estils entre aquells que reprodueixen un model 

passiu per part dels alumnes (estil reproductiu) i aquells en què els alumnes 

intervenen amb un paper més actiu (estil productiu). 
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Els estils de Delgado (1991), Mosston i Ashwoth (1986) són els més utilitzats 

pels professors i mestres d’Educació Física. A la taula 1 es realitza una anàlisi 

comparativa entre els estudis d’aquests autors. 

Taula 1 

Anàlisi comparativa d’estils d’ensenyament 

Model proposat per Mosston 
i Ashworth (1986) 

Famílies d’estils 
d’ensenyament 

Model proposat per 
Delgado (1991) 

Estil A: Estil de 
comandament directe 
Estil B: estil de la pràctica 

 
 

Estils tradicionals 

1-Comandament directe 
1- Modificació del 
comandament directe 
2- Assignació de tasques 

Estil E: Estil d’inclusió 
Estil D: Estil autoavaluació 
Estil H: Programa 
individualitzat 
Estil I: Estil per alumnes iniciats 
Estil J: Estil 
d’autoensenyament 

 
 

Estils que fomenten 
la 

individualització 

3- Individualització per 
grups 
4- Ensenyament modular 
5- Programes individuals 
6- Ensenyament 
programat 

Estil C: Estil Recíproc Estils que possibiliten la 
participació 

7- Ensenyament recíproc 
8- Grups reduïts 
9- Microensenyament 

Estil F: Estil de descobriment 
Estil G: Estil de resolució de 
problemes 

Estils que impliquen 
cognoscitivament 

l’alumne 

10-Descobriment guiat 
11-Resolució de problemes 

 Estils que afavoreixen la 
socialització 

13- Estil socialitzador 

 Estils que promouen la 
creativitat 

14- Estil creatiu 

 

En 2016, amb motiu del 50 aniversari de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, l’autor Delgado Noguera fa fer 

una ponència, de la qual aquí es presenta una breu descripció del tema que ens 

ocupa: 

Segons Delgado Noguera, si fins a 1990 els estils d’ensenyament en EF es 

basaven en la recerca d’un mètode universal que servís per ensenyar 

(comandament directe), des de llavors fins avui dia, la recerca de la 

creativitat i la inclusió de l’expressió corporal en EF varen rompre aquests 

esquemes (Creativitat entesa com la capacitat de connectar coses, de 

connectar les experiències tingudes i sintetitzar-les de formes noves). 
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Destaca que la situació dins l’aula és tan complexa que no es pot abordar 

l’ensenyament mitjançant un sol estil d’ensenyament. Per això diu que és 

fàcil d’endevinar que un estil concret no romandrà vigent durant totes les 

sessions d’EF.  

Delgado, fent un símil, diu 

que l’estil d’ensenyament és 

com un calidoscopi on tots els 

tipus d’Estils d’Ensenyament 

s’entremesclen, i parla de 

“mestissatge” d’estils i 

ressalta que el docent ha de 

ser capaç d’utilitzar-los de 

forma convenient. D’aquesta forma parla del professor “eficient” com aquell 

que domina els Estils d’Ensenyament, de manera que actua primer fent una 

anàlisi de la situació didàctica i després, experimenta i combina els estils 

més adients 

Per acabar, Delgado destaca que de cara al futur immediat, s’haurà 

d’incloure un nou Estil d’Ensenyament que anomena Estil Tecnològic, en el 

qual caldrà fomentar un aprenentatge oblic (en lloc de vertical) i organitzar 

un ensenyament virtual (E. Learning), usant els recursos tecnològics 

(Internet, simulacions, aplicacions de mòbils, polseres de control, etc.) i 

sobretot, reforçar aprenentatges per tota la vida. 

Estil d’Aprenentatge en EF basat en la resolució de problemes  

Tenint en compte el que s’ha exposat en l’apartat anterior, es pot destacar l’estil 

d’aprenentatge basat en la resolució de problemes (ja que formarà part del marc 

pràctic d’aquest treball). És un estil que requereix fer us de destreses cognoscitives 

ja que implica plantejar situacions d’ensenyament que obliguen l’alumne a trobar 

solució/solucions, o al manco cercar-les. Les solucions del problema són diferents, i 

s’espera que els alumnes les trobin per si mateix. Els alumnes posaran en 

funcionament mecanismes motrius totalment lliures. És el nivell més avançat dels 

estils cognitius (Martínez, 2003). 
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 5.6. El currículum de l’Educació Física i la cooperació 

A continuació analitzarem el currículum d’Educació Física, tant de primer cicle com 

segon cicle, intentant relacionar aquest amb l’aprenentatge cooperatiu. 

El Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum d’educació primària 

a les Illes Balears, en el seu annex referit a Educació Física descriu l’estructura dels 

continguts la qual respon als diferents eixos que configuren l’àrea. Els continguts 

apareixen dividits en cinc blocs: 

- Bloc 1. “El cos: imatge i percepció”. Té gran importància 

en els primers cursos de primària, quan els alumnes han 

de fixar la seva autoimatge. És bàsic per adoptar 

correctament futurs aprenentatges motors i intel·lectuals. 

- Bloc 2. “Habilitats motrius”. Amb l’adquisició d’aquests 

continguts s’afavoreix que els alumnes siguin competents 

motriument per poder resoldre diferents problemes motors 

i augmentar el nivell d’autonomia i confiança personal. 

-Bloc 3. “Activitats físiques artístiques i expressives”. El cos 

i el seu moviment com a mitjà d’expressió. Es fomenta la 

creativitat, la imaginació, el respecte cap a la resta de 

representacions... 

-Bloc 4. “Activitat física i salut”. Els continguts treballats en 

aquest bloc esdevenen transversals a la resta, ja que 

inclouen hàbits que cal treballar sempre, a fi d’assolir uns 

costums perdurables durant tota la vida. 

-Bloc 5. “Jocs i activitats esportives”. Continguts referents a 

la pràctica de jocs i activitats esportives de tipologia 

diferent, refermant les que es desenvolupen en el medi 

natural. Assoliment dels valors propis de l’esport. Valoració 

de les conductes que es desprenen de la seva pràctica. 

També fa referència als jocs i als esports com a 
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manifestacions culturals pròpies de la motricitat humana. 

Es té present el seu valor antropològic i cultural. 

Si en aquest document se cerca on apareix cooperació es veurà que: 

L’apartat de Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències 

permet deduir que la cooperació és considerat un fet habitual, o així pareix quan parla 

de l’aportació de l’EF a la competència lingüística. Diu que el llenguatge verbal o no 

verbal, és molt important per mantenir les relacions de cooperació que es donen a 

diàriament en la pràctica motriu...  

En l’apartat dels Objectius específics d’àrea, s’explicita que cal participar en 

activitats físiques establint relacions de cooperació per assolir objectius comuns... 

Pel que fa a continguts, només el bloc 5 contempla la cooperació. Així i tot s’ha de dir 

que en el bloc 2 hi ha un dels Criteris d’avaluació que de forma ben clara parla de 

resoldre problemes situacions motrius actuant de forma individual, coordinada i 

cooperativa... 

Si tractam específicament el BLOC 5 en cada un dels cicles, veurem que: 

- De primer a tercer curs, un dels continguts és el descobriment de les estratègies 

bàsiques de cooperació i oposició en els jocs motors. 

- De quart a sisè curs, un dels continguts és el coneixement i pràctica de les 

estratègies bàsiques dels jocs esportius relacionades amb la cooperació, l’oposició i 

la cooperació/oposició. 

  5.6.1. Anàlisi del currículum d’EF 

Tant a primer com a segon cicle, ens trobam amb molt pocs continguts que parlin de 

cooperació. Gairebé tots estan enfocats a la millora individual d’habilitat o coordinació. 

En els quatre primers blocs del currículum, no hi apareix explícitament com a 

contingut, en canvi sí que apareix en algun criteri d’avaluació. Això dona peu a què, 

encara que sigui tangencialment, el professor pugui dissenyar activitats cooperatives, 

ja que es fa explícit la seva avaluació. 
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Una proposta d’un professor eficient (en el sentit que deia Delgado, 2016) seria anar 

fent modificacions en els continguts de manera que les activitats es fessin des d’un 

punt de vista cooperatiu.  

De fet, un dels principals aspectes dins l’aula és aconseguir cohesió de grup, i 

activitats tan competitives com el “joc de les cadires” (en què hi ha una cadira menys 

que participants i el darrer que se seu, queda eliminat) amb una petita modificació es 

converteix en cooperatiu. Basta redefinir l’objectiu i es guanyarà si tots els membres 

de l’equip, aconsegueixen estar sense tocar peus a terra. És molt curiós veure com 

s’ajuden per aconseguir la fita. Per tant, serà responsabilitat del professor, anar 

canviant la perspectiva.  

Per posar un exemple: BLOC 1 “El cos: Imatge i percepció”. Contingut: 

Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri estàtic i dinàmic amb objectes i 

sense objectes, modificant els punts de suport i la posició del centre de gravetat. 

Aquest contingut es pot treballar de manera cooperativa: El joc dels cecs, explicat dins 

l’apartat de sessions, on un de la parella va amb els ulls tapats i ha d’anar superant 

una sèrie d’obstacles mentre és guiat per la seva parella que va amb els ulls 

destapats. 

En canvi quan s’arriba al BLOC 5 “Jocs i activitats esportives”, hi ha algun contingut 

que ja parla directament de cooperació, de treball cooperatiu. En ells es necessita una 

col·laboració, una unió, una interacció en el grup o equip per complir l’objectiu. A 

continuació, posam dos continguts com a exemple:  

- Identificació dels valors fonamentals del joc: l’esforç personal, la relació amb 

els altres i l’acceptació del resultat (Currículum, pàgina 22). 

- Acceptació dins l’equip del paper que li correspon com a jugador i de la 

necessitat d’intercanvi de papers perquè tots experimentin diferents 

responsabilitats (Currículum, pàgina 22). 

Com a opinió personal, perquè l’aprenentatge cooperatiu dins l’Educació Física pugui 

seguir creixent, seria bo que s’explicités a tots els blocs continguts, a més del  bloc 5. 

Per jo, és una de les formes més directes perquè arribi als docents la necessitat 
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d’enfocar molt més els continguts cap a la cooperació que cap a la millora individual 

de cada alumne dins l’aula.  

 5.7. L’aprenentatge cooperatiu i la inclusió  

L’aprenentatge cooperatiu i la inclusió, són conceptes estretament lligats. Les 

diferències entre els alumnes són un requisit imprescindible per a l’aprenentatge 

cooperatiu. La diversitat dins de l’equip és necessària per a l’establiment de relacions 

d’ajuda mútua i perquè s’estableixin interaccions que donin oportunitats 

d’aprenentatge. 

De fet, la inclusió consisteix a crear comunitats on totes les persones involucrades 

(alumnes i professors) se sentin amb oportunitats reals de participar i aprendre. Per 

això a Duran i Blanch (2008) se cita la idea que “ningú és més capaç que tots junts” 

(Sapon-Shevin,1999) que hauria d’estar present en tots els components de la 

dinàmica escolar”. 

L’aprenentatge cooperatiu és considerat una estratègia instruccional de primer ordre 

per a la inclusió (Ainscow,1991; Stainback i Stainback,1999; Pujolàs, 2001; citat en 

Duran i Blanch, 2008), ja que l’educació inclusiva necessita utilitzar la capacitat que 

tenen els alumnes d’aprendre entre iguals, oferint-se ajudes mútuament. 

Diversos autors han fet referència a l’aprenentatge cooperatiu com una eina eficaç 

per acceptar la discapacitat (Putman,1997), per a l’educació intercultural (Díaz 

Aguado, 2003) (citats en Duran i Blanch, 2008), ja que dona l’oportunitat d’acceptar, 

valorar les diferències. 

6. Desenvolupament de la proposta d’intervenció 

La proposta d’intervenció consisteix a treballar  l’Aprenentatge cooperatiu a la classe 

d’Educació Física a través de la resolució de problemes. Constarà de sis sessions en 

les quals es proposaran una sèrie de reptes, escenaris o problemes en què l’alumne 

de manera cooperativa, a través de la interacció, l’intercanvi d’opinions, l’ajuda dels 

altres sumat a la seva pròpia participació, sigui capaç de superar. La intenció és 

afavorir un augment de les habilitats socials de l’alumne, potenciar el sentit de 

responsabilitat, i millorar en aspectes motrius propis de l’Educació Física. 
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 6.1. Contextualització 

L’escola a què fa referència aquest TFG és el CEIP Badies. És un centre amb mig 

milenar d’alumnes que està ubicat a la urbanització Badia Gran, al terme municipal 

de Llucmajor. La població de l’entorn és jove, procedent majoritàriament de Palma i 

s’Arenal, localitats properes, i que han fet l’opció de viure a una urbanització per tenir 

millor qualitat de vida. 

De la publicació web del centre s’han pogut extraure trets característics de l’escola. 

Així, els aspectes familiars remarcables són: gairebé tots els alumnes han nascut a 

Mallorca, però els seus pares són peninsulars, no utilitzen el català com a llengua 

habitual de comunicació i molts desconeixen la cultura i tradicions de la nostra 

comunitat. Hi ha entorn un 10% de famílies estrangeres, la majoria de la Comunitat 

Europea, i en menor proporció de Sud-Amèrica i d’Europa de l’Est. 

Un gran nombre de famílies treballen al sector turístic. No tenen problemes econòmics 

però es veuen obligats a treballar moltes hores lluny de les seves residències, això fa 

que alguns alumnes romanguin massa temps a l’escola (7,30h-18h), o bé que els més 

grans es quedin sols a casa. D’altra banda, l’oferta cultural i d’oci de la zona és bastant 

pobra i en alguns moments l’escola fa de nucli aglutinador i centre cultural. 

És un centre innovador. Es realitzen molts projectes interessants, mostra d’això són 

els guardons rebuts al llarg de la seva existència. El curs 17-18 li va ser atorgat el 

Premi Baldiri Reixac pel treball presentat en la modalitat alumnes amb el títol Un 

gimnàs natural per a l’escola (alumnes 6è). 

Des del punt de vista organitzatiu i pedagògic l’escola CEIP Badies aposta per estar 

a primera línia en tendències educatives punteres. El 2017 va iniciar un projecte de 

millora global del centre i, per l’aspecte que n’ateny en aquest treball, una de les 

comissions que es va crear fou la Comissió d’Aprenentatge Cooperatiu. En el pla 

estratègic del centre, a l’apartat de justificació, apareix explícitament que a parer seu, 

l’única manera de fer possible aules inclusives, és estructurant-hi l’aprenentatge de 

forma cooperativa i afegeixen que no solament té una repercussió directa en els 

continguts dels aprenentatges de les diferents àrees del currículum, sinó que també 

té una incidència quant a les relacions interpersonals i les competències socials. 

Consideren que és un aprenentatge llarg; per tant, ha de ser objecte de planificació 
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sistemàtica i d’un ensenyament persistent al llarg de tota l’escolarització. L’incorporen 

amb dues finalitats: 

1. Aprendre millor els continguts escolars: “Cooperar per aprendre” 

2. Aprendre a treballar en equip com a contingut: “Aprendre a cooperar” 

 6.2. Descripció del grup-classe 

La proposta didàctica està dirigida als alumnes de 5è i 6è curs d’Educació Primària. 

Són grups bastant similars atenent al nombre d’alumnes, ja que a cada classe són 24 

o 25, Per altra banda ambdós són mixtos i heterogenis pel que fa a ritmes 

d’aprenentatge, i amb personalitats molt diferents. Com a característiques generals 

es pot destacar que són grups molt dinàmics i amb un alt grau d’implicació en les 

activitats i en el dia a dia. També, cal ressaltar l’interès i l’esforç que mostren per fer 

les tasques. 

A la classe de 6è, hi ha un alumne amb autisme. És molt estimat per la resta de 

companys, els quals sempre estan disposats a ajudar-lo. Això facilita molt les sessions 

en totes les àrees, i també fa més fàcil el dia a dia del nin, que se sent totalment 

integrat, ja que el tracten com un més i mai li falta res. 

  6.3. Anàlisi diagnòstica 

La proposta d’intervenció respon a l’anàlisi de determinades actuacions dels alumnes 

dins l’aula. Per tenir una visió més completa sobre el funcionament en equips 

cooperatius, vaig aprofitar l’oferiment de la cap d’estudis de poder entrar en una classe 

seva. Vaig poder observar com estaven asseguts els alumnes a l’aula i com 

interaccionaven entre si amb algunes tècniques de cooperació, com per exemple, 

estructura 1-2-4 i llapis al mig, entre d’altres. 

Paral·lelament vaig tenir diverses reunions amb qui seria el meu tutor dins el centre. 

Em va exposar que els seus objectius finals, a part d’assolir els components motrius 

propis de l’àrea, eren: Jugar pensant, pensar jugant i saber jugar en equip. 

Tenint en compte aquestes premisses, i la filosofia del centre, el mestre tenia el curs 

estructurat per combinar-ho tot. Així, una de les dues sessions setmanals es realitza 
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predominantment en forma d’aprenentatge cooperatiu. L’altra sessió segueix 

directrius més estàndards, en què combina activitats individuals i de competició.  

Gràcies al fet que els alumnes ja hi estaven familiaritzats en fer activitats en grup 

cooperatiu, ells i jo (mestre novell), partíem amb avantatge a l’hora d’instaurar-ho a 

Educació Física. S’ha de tenir present que és una àrea curricular que té 

característiques diferenciadores respecte a altres disciplines. Per començar, les 

activitats d’aprenentatge no es desenvolupen dins l’aula de referència sinó al pati, 

gimnàs, pistes esportives, etc. En segon lloc, en Educació Física, les activitats 

impliquen als alumnes des del punt de vista físic, psíquic i social, mentre que en altres 

àrees el primer aspecte no es treballa i es sol estar més centrat majoritàriament en la 

part cognitiva. En tercer lloc, brinda l’alumne la possibilitat de moure’s, en lloc d’estar 

estàtics ocupant el mateix lloc; a més les interaccions són de tipus verbal i no verbal, 

mentre que dins una aula no interaccionen tant i generalment són verbals, orientades 

a l’intercanvi d’informació. Finalment cal destacar que l’Educació Física històricament 

ha anat associada a l’esport i en conseqüència hi ha una tendència a aconseguir unes 

metes competitives. 

 6.4. Metodologia, Competències i Objectius  

Per dissenyar aquesta proposta didàctica, he elegit un estil d’ensenyament que 

impliqui cognoscitivament l’alumne, es basa en la resolució de problemes. L’alumne 

es troba davant un escenari, o situació problema, en què haurà d’observar, cavil·lar, i 

trobar solucions mitjançant l’experimentació per descobrir el “com” del repte o 

dificultats, que es va trobant durant la sessió.  

El mestre presentarà el problema descrit de forma oral, usant un llenguatge planer i 

no gaire tècnic. Exposarà un conjunt d’evidències que plantegen una qüestió. La tasca 

de cada grup serà fer una recerca de possibles opcions i prendre decisions 

consensuades. És recomanable que les preguntes s’ajustin a l’edat i maduresa dels 

alumnes, també és convenient que les qüestions siguin motivadores per l’alumne i 

despertin el seu interès per tal d’aconseguir un aprenentatge funcional i significatiu. 

El joc de per si és un motor d’aprenentatge, però no es tracta simplement de jugar, 

sinó que mentrestant realitza un aprenentatge per descobriment, que com sabem és 

més durador. 
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Com s’ha vist a l’apartat teòric, en els models presentats, tant per Mosston i Ashworth 

com per Delgado, la resolució de problemes i el descobriment guiat són estils 

d’aprenentatge que requereixen activar els processos de raonament i pensament de 

l’alumne. El que ocorre és que la resolució de problemes  va més enllà de l’estratègia 

del descobriment guiat, en la qual l’alumne va superant les dificultats o barreres, 

sempre acompanyat pel mestre, perquè en la resolució de problemes l’alumne no rep 

cap indicació ni pistes per part del docent, sinó que sols compte amb ell mateix i el 

seu grup cooperatiu per anar esbrinant les possibles respostes als problemes que van 

sorgint. 

Els jocs o reptes que es plantegen solen tenir múltiples solucions, totes igual de 

bones. A vegades el camí que elegeixen els comporta més maldecaps. 

Les sessions segueixen un mateix patró i recullen diferents moments didàctics: 

activació, part principal, tornada a la calma, reflexió final. Totes les parts són 

importants, i s’ha de ser pulcre en controlar els temps invertit en cada una, 

especialment en la reflexió final, ja que segons la dinàmica de la classe hi ha 

tendència no tenir temps. És un moment en què el professor els transmet confiança a 

partir de feedbacks per afavorir el procés d’aprenentatge, i els alumnes intervenen per 

donar les seves impressions, sentiments i opinions. 

De forma general, la clau de la meva proposta rau en què l’alumne ha d’estar 

constantment pensant, analitzant les situacions, anticipant possibles errors, 

consensuant punts de vista, etc. per intentar trobar aquest “com”, a cada sessió que 

realitza. A més, implica un entrenament del pensament causal (diagnosticar on estarà 

la dificultat), del pensament alternatiu (generar la major quantitat possible de 

solucions), del pensament conseqüencial (preveure conseqüències d’una elecció 

concreta), del pensament de perspectiva (sortir de l’egocentrisme i considerar la visió 

dels altres), i sobretot, potencia la creativitat. 

Competències  

- Competència d’aprendre a aprendre. 

- Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedora.  

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

- Competència social i ciutadana.  

- Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.  
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Objectius:  

- Millorar el funcionament dels grups cooperatius.  

- Afavorir la capacitat de pensament i raonament cercant solucions als 

problemes plantejats.  

- Fomentar les habilitats socials i de respecte als companys.  

- Mostrar interès i participar activament ens els reptes i jocs plantejats. 

7. Proposta Didàctica 

S’han dissenyat 6 sessions en les quals els alumnes estan distribuïts en els mateixos 

grups cooperatius que estan en funcionament en aquest període dins l’aula ordinària. 

Aquesta decisió està basada en dos fets: primer, consolidar la cohesió i funcionament 

del cada un dels grups establerts ara. En segon lloc, per minimitzar els efectes 

d’adaptació a un altre mestre, ja que així no es perd temps durant la sessió per fer 

grups nous que conseqüentment pot disminuir el temps de compromís motor. 

Per dinamitzar l’aprenentatge és recomanable no repetir la mateixa temàtica dins la 

setmana, per tant les combinarem. Per exemple, si a una sessió s’ha treballat el salt, 

doncs a la propera es treballa expressió corporal. Es podria dir que setmanalment hi 

ha obertes dues línies didàctiques a la vegada. En aquest TFG, només s’exposen les 

sessions alternes que corresponen a treball cooperatiu. 

Aquesta proposta didàctica contempla fer dues sessions d’expressió corporal, dues 

sessions de reptes cooperatius i dues sessions d’estratègia, saltejades entre si. El 

seu títol és: Jugam i ens superam cooperativament! 

 7.1. Continguts de les sessions 

Sessió 1: Aprenem a jugar cooperant! 

Material  - Petos  

- Cons  

 

 

 

Primer de tot, reunirem a tots els alumnes, i els farem una 

petita introducció del que farem durant la primera sessió de la 
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Activació (10 

minuts):  

proposta didàctica, i parlarem tres minuts sobre la importància 

de treballar en equip.  

Tot seguit començarem amb el primer joc que és el següent: 

Pilla pilla amb cavallets: És el pilla-pilla tradicional de tota la 

vida, on sis membres de la classe portaran un peto a la mà i 

aniran a pillar als seus companys de classe. Si un company és 

pillat, doncs li donen el peto i ell passa a ser el que pilla envers 

de ser encalçat. La variant cooperativa és que si dos 

companys estan en perill de ser pillats, si un munta a cavall 

damunt l’altre, estan en posició immune tots dos, és a dir, no 

poden ser pillats. Perquè no estiguin tot el temps amb el 

mateix company, només poden estar cinc segons damunt el 

company i després no val repetir amb el mateix company, han 

de cercar una altra parella. El que pilla no pot estar esperant 

que passin els cinc segons. Ha de seguir pillant.  

 

 

 

 

 

 

 

Part principal:  

( 30 minuts) 

Pirates contra illencs: Dividirem la classe en dos grups, un 

grup seran els pirates i els altres els illencs. Utilitzarem tota la 

pista de futbol per jugar, i a cada porteria, hi haurà una àrea 

que serà el vaixell dels pirates, on els illencs mai podran 

entrar. L’àrea estarà marcada per cons. L’objectiu dels illencs 

és protegir el cercle central on posarem cinc o sis petos. Cal 

recalcar que els illencs no poden entrar dins el cercle central 

(l’illa) però si protegir-la. A cada costat de l’illa hi haurà la presó 

per tancar els pirates si són agafats. L’objectiu dels pirates és 

agafar tots els petos i dur-los a un dels dos vaixells, i l’objectiu 

dels illencs és aconseguir tancar tots els pirates dins la presó. 

Quan un dels dos equips aconsegueix l’objectiu es canvien els 

equips, és a dir, els illencs passen a ser pirates i a l’inrevés. 

Com aquest joc necessita un plantejament, els hi donarem 3 

minuts a cada equip perquè planifiqui com vol jugar. Quan 
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acaba la partida, es fa una reflexió grupal per veure que ha 

fallat, que canviarien, on han encertat, etc.  

Tornada a la 

calma:  

(10 minuts) 

Director d’orquestra: Per jugar al director d’orquestra, els 

alumnes han de seure formant un cercle, i un fa de policia. El 

policia surt del cercle i el professor li tapa els ulls, i els altres 

alumnes que continuen asseguts trien un director d’orquestra. 

Tots han d’imitar el que fa el director d’orquestra i el policia ha 

d'endevinar qui és el nin o nina que lidera la resta del grup. 

Reflexió final:  

( 5 minuts) 

Ens reunirem tots al final de la sessió i se'ls hi donarà un 

feedback final de la sessió i els alumnes també comentaran 

com s’han sentit, etc.  

 

Sessió 2: Treball cooperatiu mitjançant l’expressió corporal 

Material  - Aula de psicomotricitat  

 

 

 

 

 

Activació:  

(10 minuts) 

Com a totes les sessions, es farà una petita introducció parlant 

del que és l’expressió corporal. Per a què serveix, que vol dir, 

com es pot reproduir o mostrar, etc. A continuació, jugarem al 

joc dels paquets. 

Paquets i lletres: Tots els nins s’aniran movent per l’espai, i 

el professor dirà: Paqueeets, paqueeeets de 4! I els nins 

hauran d’ajuntar-se en grups de quatre. La variant cooperativa 

és que el professor dirà: Paqueeets, paqueeets de 5 i formam 

la lletra G. I els alumnes després d’ajuntar-se, han de fer la 

lletra G. Si queda qualque alumne tot sol, es pot ajuntar amb 

un altre grup i fer un grup de sis. No hi ha problema. 

 

 

 

Escenes: Separarem a la classe en sis grups cooperatius, i 

els hi donarem una escena a l'atzar, que hauran de 

representar davant la resta de l’aula. Els alumnes tendran 10 
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Part principal: 

(30 minuts) 

minuts per repartir-se els papers, i practicar l’escenografia. 

Cal recordar que són escenes que representaran amb el cos 

i fora parlar. Una de les escenes serà aquesta: Un jugador de 

bolos, llança la pilota i tira tots els bolos menys un. 

Quan han practicat, sortiran un per un tots els grups i els altres 

grups hauran d’observar amb atenció el que fan els seus 

companys per què hauran d’endevinar de què es tractava.  

Tornada a la 

calma:  

(10 minuts)  

El joc del mirall: Dins el mateix grup cooperatiu es posaran 

en parelles, i un de la parella serà l’humà, i l’altre de davant 

ha de ser el seu mirall i ha d’imitar tots els gestos i els 

moviments que faci el company. Al cap de 3 minuts hi haurà 

canvi de rol.  

Reflexió final:  

( 5 minuts) 

Ens reunirem tots al final de la sessió i se'ls hi donarà un 

feedback final de la sessió i els alumnes també comentaran 

com s’han sentit, que canviarien, opinió de la sessió, etc.  

 

Sessió 3: Reptes cooperatius  

Material  - Pilotes de goma/basquet  

- Pals de plàstic  

 

 

Activació:  

(10 minuts) 

Com a totes les sessions, es farà una petita introducció parlant 

del que són els reptes cooperatius, que és treballar en equip, 

quina importància té, etc.  

Avui realitzarem un escalfament un poc més estàtic, treballant 

les articulacions, els genolls, moviments laterals, etc. 

 

 

 

Ens col·locarem en grups cooperatius de 5 persones, i 

haurem de realitzar les següents proves:  

Les bolles que cremen: Tenim 4 pilotes que cremen molt i 
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Part principal: 

(30 minuts) 

no es poden tocar perquè ens cremaríem. Hem d’aconseguir 

dur-les des de la línia de fons del camp de futbol fins al mig 

camp fora tocar-les. Només tenim un pal per persona i com a 

norma, tots els pals han d’estar en contacte amb la pilota. Si 

una pilota cau a terra, hem de tornar a començar.  

La volta al món: Ens hem d’imaginar que hem fet la volta al 

món, i hem perdut les fotografies. Hem quedat amb el nostre 

millor amic i ell vol veure les fotos. Com que no li podem 

mostrar, cada grup cooperatiu ha d’aconseguir representar els 

següents monuments: La torre Eiffel, una piràmide d’Egipte, 

el Big Ben, el Buda Tian Tian i el Chichen Itzà. Tots els 

membres han de participar i quan hagin practicat han de cridar 

al mestre perquè doni el vistiplau a la demostració.  

Les estàtues matemàtiques: Els alumnes en grups 

cooperatius han d’aconseguir formar una figura que sumi els 

menys punts possibles. Les puntuacions són les següents:  

- Cada cama que toqui en terra suma 3 punts  

- Cada braç que toqui en terra suma 1 punt.  

- Cada part del cos que toqui el terra que no sigui ni 

cames ni braços suma 7 punts.  

Cada grup sortirà a representar la seva figura i guanyarà el 

grup que hagi sumat menys punts.  

Tornada a la 

calma:  

(10 minuts)  

Massatge grupal: Ens posarem tots en cercle, orientats tots 

cap a la nostre esquerre, i farem un massatge al company que 

està davant nosaltres. A cap de 3 minuts girarem de costat. 

Reflexió final:  

(5 minuts) 

Ens reunirem tots al final de la sessió i se'ls hi donarà un 

feedback final de la sessió i els alumnes també comentaran 

com s’han sentit, que canviarien, opinió de la sessió, etc.  
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Sessió 4: Treball cooperatiu mitjançant l’expressió corporal  

Material  - Aula de psicomotricitat  

 

 

 

 

 

Activació:  

(10 minuts) 

Com a totes les sessions, es farà una petita introducció parlant 

del que és l’expressió corporal. Per a què serveix, que vol dir, 

com es pot reproduir o mostrar, etc. A continuació jugarem al 

joc de trobar la meva parella. 

Trobar la meva parella: El professor reparteix a cada parella 

una targeta amb una emoció que hauran d'exterioritzar. Es 

desplacen per tot l'espai expressant-lo amb el cos i la cara. 

Cada alumne cercarà la seva parella entre la resta de la 

classe. Quan la trobi haurà de seguir caminant amb la seva 

parella, esperant que tothom hagi trobat la seva parella.  

 

 

 

 

Part principal: 

(30 minuts) 

Escenes: Separarem a la classe en sis grups cooperatius, i 

el canvi que hi haurà respecte a la sessió anterior, és que ells 

s’hauran d’inventar l’escena. Ells tots sols hauran de pensar a 

donar un personatge a cada membre del grup, hauran de 

practicar, hauran de controlar espai i temps, etc. Quan tots els 

grups ho tenguin a punt, sortiran a representar-la davant la 

resta de grups i ells hauran d'endevinar l’acció.  

Tornada a la 

calma:  

(10 minuts)  

El fotògraf: Amb aquests grups cooperatius, tots menys un 

membre del grup, que serà el fotògraf es posen de la manera 

que volen, i el fotògraf els hi ha de fer una foto imaginaria. 

Quan ja ha memoritzat com estan col·locats, s’ha de girar i els 

altres han de canviar la posició i ell ha d’aconseguir col·locar-

los com estaven el primer pic. 

Reflexió final:  

( 5 minuts) 

Ens reunirem tots al final de la sessió i se'ls hi donarà un 

feedback final de la sessió i els alumnes també comentaran 

com s’han sentit, que canviarien, opinió de la sessió, etc.  
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Sessió 5: Jocs d'estratègia cooperatius  

Material  - Cons  

- Petos  

 

 

 

 

 

Activació:  

(10 minuts) 

Com a totes les sessions, es farà una petita introducció parlant 

del que és la cooperació, de com podem treballar en equip, 

de què si és millor jugar en equip, o que cadascú faci la seva 

guerra, etc. Per escalfar jugarem al joc de l’aranya doble.  

L’aranya doble: Jugarem utilitzant tot el camp de futbol. Un 

alumne elegit a l'atzar es posarà 2 metres abans de la línia de 

mig camp, i un altre, 2 metres després. Seran els dos alumnes 

que faran d’aranya. Al senyal del professor, els altres nins i 

nines hauran d’intentar creuar el camp fora ser pillats. Si són 

pillats, es posa a la mateixa línia que el company que l’ha 

pillat.  

 

 

 

 

Part principal: 

(30 minuts) 

Tigres, lleons i panteres: És un joc d'estratègia, on dividirem 

la classe en tres grups cooperatius, uns seran els tigres, uns 

altres els lleons i uns altres les panteres. Utilitzarem tot el 

camp de futbol, i amb cons dibuixarem tres àrees que estaran 

separades de manera triangular per la mateixa distància més 

o manco. El professor triarà en quin sentit s’encalcen, i 

comença un joc d’estratègia, on els nins hauran de pensar, 

treballar en equip i treballar un pla d’atac i defensa. Dins les 

àrees de cada equip no els poden pillar, seria la zona de 

salvament. I els nins han de pensar com ho poden fer per pillar 

i no ser pillats. El joc s’acaba quan un dels equips està pillat 

completament. Si un jugador és pillat, és conduït a l’àrea de 

l'equip que l’ha pillat i serà salvat si un membre del seu equip 

li toca la mà.  
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Tornada a la 

calma:  

(10 minuts)  

La tornada a la calma avui serà teòrica, ja que el joc anterior 

és un joc llarg, que requereix temps perquè acabi de sortir. La 

tornada a la calma quedarà unida amb la reflexió final habitual, 

on els alumnes explicaran les seves estratègies. Comentaran 

on han encertat, on han fallat, etc.  

 

 

Sessió 6: Reptes cooperatius  

Material  - Cordes  

- Cons  

- Piques  

- Aros  

- Bancs  

 

 

Activació:  

(10 minuts) 

Com a totes les sessions, es farà una petita introducció parlant 

del que són els reptes cooperatius, que és treballar en equip, 

quina importància té, etc. Amb la diferència que dins aquesta 

sessió, com és sa darrera, es farà com un recordatori de què 

hem treballat durant totes les sessions.  

Avui realitzarem un escalfament un poc més estàtic, treballant 

les articulacions, els genolls, moviments laterals, etc. 

 

 

 

 

Part principal: 

(30 minuts) 

Ens col·locarem en grups cooperatius de 5 persones, i 

haurem de realitzar les següents proves:  

La corda: L’objectiu de cada grup, és aconseguir que tots els 

membres del grup aconsegueixin botar dues vegades com a 

mínim la corda. Quan deim tots, són tots, per tant els alumnes 

que l’estan fent girar també han de botar la corda. Cada grup 

haurà de trobar la manera de fer ràpid el canvi perquè tots la 

puguin botar. Si un membre del grup toca la corda, ha de 
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tornar a començar tot el grup des del principi.  

Els cordons: Tots els membres del grup han de fermar-se la 

sabata amb el company que té al seu costat. Els únics que 

tendran una sabata fora fermar seran els dels extrems. Han 

d’aconseguir travessar el mig camp del camp de futbol 

caminant, pegant bots, etc.  

El circuit dels cecs: Ens posarem en parelles, i un de la 

parella anirà amb els ulls tapats per un antifaç. Aquest 

membre de la parella haurà de completar un circuit 

d’obstacles on hi haurà bancs, aros, cons amb piques, cordes 

que no es poden tocar, etc. Per poder completar el circuit serà 

ajudat pel seu company que anirà amb els ulls destapats i 

l’anirà guiant perquè pugui completar el circuit.  

Tornada a la 

calma:  

(10 minuts)  

Les lletres i els nombres: Ens posarem en parelles i el 

nostre company ens dibuixarà amb el dit a l’esquena 

Reflexió final:  

( 5 minuts) 

Ens reunirem tots al final de la sessió i se'ls hi donarà un 

feedback final de la sessió i els alumnes també comentaran 

com s’han sentit, que canviarien, opinió de la sessió, etc.  
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 7.2. Relació de les activitats amb els objectius  

La següent taula recull els objectius que es pretenen assolir en cada una de les 

activitats. 

Taula 2.  

Objectius de la proposta didàctica que es treballen en cada activitat. 
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1 Aprenem a jugar cooperant! 

  Pilla pilla amb cavallets     

  Pirates contra illencs     

  Director d’orquestra     

2 Treball cooperatiu mitjançant l’expressió corporal 

  Paquets i lletres     

  Escenes     

  El joc del mirall     

3 Reptes cooperatius 

  Les bolles que cremen     

  La volta al món     

  Les estàtues matemàtiques     

  Massatge grupal     

4 Treball cooperatiu mitjançant l’expressió corporal 

  Trobar la meva parella     

  Escenes     

  El fotògraf     

5 Jocs d'estratègia cooperatius 

  L’aranya doble     

  Tigres, lleons i panteres     

6 Reptes cooperatius 
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  La corda     

  Els cordons     

  El circuit dels cecs     

  Les lletres i els nombres     

 

 7.3. Avaluació  

L’avaluació permet determinar en quina mesura s’han assolit els objectius proposats. 

El fet d’avaluar implica tenir una informació continuada i integrada del procés, cosa 

que s’aconseguirà a partir de l’observació directa i sistemàtica que faré durant la 

sessió. A més, es pot complementar amb rúbriques, Co-avaluació i Autoavaluació. 

A continuació es presenta un model de cada un d’aquests complements com a 

exemple. 

L’activitat valorativa de les sessions d’expressió corporal es farà mitjançant aquesta 

rúbrica: 

 Jugam i ens superam cooperativament! 

ítems 4 expert 3 avançat 2 aprenent 1 novell 

HABILITATS 
MOTRIUS 
BÀSIQUES 

20% 

Presenta un 
moviment 
harmònic del 
cos amb 
control dels 
moviments 
grans petits, 
lents i ràpids 
amb un 
desplaçament 
per l’aula de 
manera 
adequada 

Presenta un 
moviment clar 
i precís i mou 
tot el cos amb 
control dels 
moviments 
grans petits, 
lents i ràpids 
amb un 
desplaçament 
per l’aula de 
manera 
adequada 

No sempre 
presenta un 
moviment clar 
i precís quan 
mou tot el cos, 
amb execució 
més difusa en 
els moviments 
grans petits, 
lents i ràpids 
amb un 
desplaçament 
per l’aula de 
manera 
adequada 

No sempre 
presenta un 
moviment clar 
i precís quan 
mou tot el cos, 
amb execució 
més difusa en 
els moviments 
grans petits, 
lents i ràpids 
amb un 
desplaçament 
en un petit 
espai de l’aula 

HABILITATS 
DE 

RELACIÓ 
INTERPERSONALS 

20% 

És empàtic i 
assertiu  

Sap posar-se 
en el lloc de 
l’altre, però no 
sempre es 
respon amb 
assertivitat 

A vegades no 
es posa en el 
lloc de l’altre i 
no sempre 
respon 
assertivament 
(resposta 

No empatitza 
amb els 
companys i no 
té respostes 
assertives 
(resposta 
inhibida o 
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inhibida o 
resposta 
agressiva) 

resposta 
agressiva) 

INTERDEPENDÈNCIA 
POSITIVA 

20% 

Aconsegueix 
un 
aprenentatge 
personal i 
s’assegura 
que tot els 
membres del 
grup l’aprenen 

Aconsegueix 
un 
aprenentatge 
personal, però 
no sempre 
s’assegura 
que els altres 
l’han aprés 

Aconsegueix 
un 
aprenentatge 
personal, però 
no té en 
compte els 
altres 

No sempre 
aconsegueix 
un 
aprenentatge 
personal, i no 
es preocupa 
de demanar-
ho als altres 

RESPONSABILITAT 

20% 

No eludeix el 
seu 
compromís, i 
s’implica al 
màxim. 
Sempre anima 
als altres per 
equilibrar 
esforços 

No eludeix el 
seu 
compromís, i 
s’implica . Sol 
animar als 
altres per 
equilibrar 
esforços 

A vegades no 
es compromet 
tot el que pot i 
s’implica lo 
just per 
complir. No 
sol animar als 
altres 

El compromís 
i la implicació 
són molt 
dèbils i no 
compleix les 
expectatives 
de la resta de 
grup 

CREATIVITAT 

20% 

És molt 
creatiu, amb 
molta 
imaginació i 
és resolutiu. 

És creatiu, 
s’esforça per 
imaginar 
diferents tipus 
de solucions, 
que acaba 
resolent 

És més 
imitatiu que no 
creatiu, no 
sempre és 
resolutiu 

No és creatiu. 
És repetitiu 
per resoldre 
situacions 

 

Per altra part, en les propostes de jocs i reptes es farà una Co-Avaluació entre els 

membres del grup i una Autoavaluació individual. Les propostes són aquestes: 

 

CO-Avaluació jocs i reptes cooperatius 

Títol de la sessió: 

Nom de l’alumne A1: 

Nom de l’alumne A2: 

Nom de l’alumne A3: 

Nom de l’alumne A4: 

Nom de l’alumne A5: 
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Heu de valorar cada membre del grup posant un nombre de l’1 al 4 

1- Necessita millorar        2- Suficient        3- Bé        4- Molt Bé 

Ítems A1  A2 A3 A4 A5 

Ha participat activament      

Ha aportat idees per superar el repte.      

Accepta punts de vista diferents dels seus      

Manté una escolta activa quan un company fa 

propostes. 

     

Respon de forma assertiva al companys      

Sap demanar ajuda.      

Detecta si els companys necessiten ajuda.      

Entén els errors com una forma de millorar      

 

Autoavaluació jocs i reptes cooperatius 

Títol de la sessió: 

Nom de l’alumne: 

T’has de valorar posant  un nombre de l’1 al 4 

1- Necessita millorar        2- Suficient        3- Bé        4- Molt Bé 

Ítems 

He participat activament  

He aportat idees per superar el repte.  

Accepto punts de vista diferents dels meus  

Mantenc una escolta activa quan un company fa 

propostes. 

 

Responc de forma assertiva al companys  

Sé demanar ajuda.  

Detect si els companys necessiten ajuda.  

Entenc els errors com una forma de millorar  
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8. Valoració global de la proposta didàctica 

La valoració global de la proposta contemplarà tant l’avaluació del procés com 

l’avaluació del resultat. L’ideal és trobar els aspectes problemàtics (punts febles) i 

també els punts forts, que puguin sorgir en el seu desenvolupament. 

Per l’avaluació del procés es farà ús d’una metodologia qualitativa, en la qual les 

principals estratègies emprades per aconseguir aquesta informació seran l’observació 

directa i sistemàtica a l’aula, el diari de sessions, els registres anecdòtics, i els 

qüestionaris d’opinió. 

Per a cada una de les sessions hi haurà un full d’avaluació en què el mestre podrà 

registrar com ha funcionat la sessió, les modificacions que s’han introduït, la qualitat 

en la participació dels alumnes i de com ha estat valorada, per així poder tenir 

presents mesures de millora que ajudaran en posteriors revisions. 

AVALUACIÓ ACTIVITATS COOPERATIVES D’EF 

NOM DE L’ACTIVITAT: 

DATA: CURS i GRUP: 

Cal fer una valoració de l’1 al 10 d’aquests ítems.  
Marca amb una “X” la casella corresponent.  
S’ha de tenir present que 1 significa valoració molt dolenta i 10 valoració molt bona  

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GRAU DE PARTICIPACIÓ 
(Qualitat de la participació) 

          

FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT           

COMUNICACIÓ I ESCOLTA           

ASSOLIMENT D’OBJECTIUS           

NIVELL DE SATISFACIÓ FINAL           

ELEMENTS POSITIUS: 

 

DIFICULTATS: 
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FORMES DE MILLORA: 

 

 

Per fer una avaluació del resultat, el mestre haurà fet un diari de sessions on es 

tendran en consideració totes i cada una de les aportacions que s’han fet en la fase 

de Reflexió Final. En el diari de sessions, hi ha les opinions dels alumnes sobre com 

ha anat, quines coses han millorat, què canviarien, com s’han sentit, etc. 

Des de la perspectiva de valorar si s’han assolit els objectius, la reflexió final és la part 

de l’activitat que aporta més informació, ja que és el propi alumne que parla sobre el 

què ha viscut. El fet de verbalitzar les impressions incrementa el grau de consciència 

que la persona pot tenir vers una situació. Per exemple, quan he sentit dir a un alumne 

que abans criticava la forma de fer d’un altre, o fins i tot s’arribava a l’insult (és que 

pareixes beneït...), i ara no ho fa sinó que intenta animar-lo (...Venga que tu pots...) ja 

he satisfet les expectatives. 

Fent un petit resum d’aquest diari puc dir que s’han complit els objectius, ja que els 

alumnes s’han implicat molt i han tengut un esperit de superació admirable. Pel que 

fa a aspectes motrius, la valoració és molt bona. No tenen dificultats, les van 

perfeccionant dia a dia. 

Pel que fa a millorar el component cognitiu (pensar, raonar, etc.) consider que, en 

general, han fet l’esforç de ser actius i creatius, està clar que sempre hi ha excepcions 

i alguns cercaven la imitació com a norma o fer petites trampes per superar el repte.  

Quan a la comunicació dins el grup, la qüestió que més costa d’assumir és que l’èxit 

s’obté si TOTS els membres del grup assoleixen l’objectiu. Hi ha un component 

“natural” en complir-lo de manera individual, s’ha hagut d’insistir molt en cada inici de 

sessió. El cas del nin amb autisme, té uns objectius adaptats, tant de forma individual 

com del grup en el qual està assignat. A vegades és tan perfeccionista que no arriba 

a executar l’acció, cosa que li produeix “angoixa”. La resta de grup intenten ajudar-lo, 

i saben que l’èxit per ell és que no es tanqui, que estigui satisfet i sobretot que no 

abandoni l’equip. 

Pel que fa a les habilitats socials, la millora es notarà a mitjà o llarg termini. Hi ha molts 

aspectes a polir, tot i que trob que parteixen amb un nivell acceptable, encara hi ha 
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aspectes per endreçar. No és una cosa immediata, en aquest sentit, tots sabem que 

és més fàcil adquirir un concepte que no adquirir una habilitat: Així, no és el mateix 

comprendre, memoritzar i expressar uns coneixements, que utilitzar les competències 

adequades en el moment oportú, per això les activitats promouen compartir 

experiències i vivències, per anar entrenant-les i un dia arribar a dominar-les. 

Per acabar, la proposta d’intervenció s’ajusta molt bé a la filosofia del centre, ja que 

una de les seves fites és que l’aprenentatge cooperatiu s’incorpori en totes les 

assignatures i, Educació Física aporta el seu gra d’arena.  

Em proposava portar a terme una metodologia que s’allunyés de la competitivitat i 

alhora que estimulàs l’alumne en totes les seves dimensions: motora, cognitiva, 

emocional i social, i estic conten del resultat. No és senzill crear situacions en què el 

raciocini tengui un pes específic, que les habilitats motores siguin presents, que ajudi 

a millorar les competències interpersonals, i que els nins ho passin bé.  

Sé que som un principiant en aquests afers, i he de reconèixer que he tengut sort, ja 

que els alumnes m’han posat les coses fàcils, perquè la bona predisposició que 

tenien. Esper, amb pràctica docent, afinar les activitats i continuar avançant per 

aconseguir en els alumnes un aprenentatge basat en l’experimentació vivencial que 

els faci fruir. 

9. Conclusions 

Aquest treball té la intenció d’aprofundir en el concepte d’aprenentatge cooperatiu, i 

de dur-lo a la pràctica en l’àrea d’Educació Física, la qual té unes particularitats, 

respecte a la resta d’assignatures, que fan que les tècniques cooperatives que 

s’utilitzen en una aula ordinària, en general, no són extrapolables. A més, volia 

implementar un treball cooperatiu utilitzant l’estratègia de resolució de problemes, en 

què un component essencial siguin les competències cognitives per a assolir els 

objectius. 

La proposta didàctica persegueix que l’alumne desenvolupi l’hàbit de pensar, que a 

les sessions és demani un perquè i un com aconseguir una fita. L’ajuda a contemplar 

altres punts de vista i a superar els obstacles que van sorgint. Un altre aspecte que 

vol tractar de comunicar és que no importa si ens equivocam, l’important és l’actitud 
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de persistir i perseverar. La concepció de l’error com a una qüestió negativa, està 

incorporat en el seu interior i costa bastant que es percebi que l’error forma part de 

l’aprenentatge. 

En el desenvolupament del treball s’ha pogut veure com el currículum d’Educació 

Física es pot apropar més al que és aprenentatge cooperatiu. 

Com a opinió personal, és difícil d’entendre que tan sols un dels cinc blocs que té 

cada cicle en el currículum, parli d’aprenentatge cooperatiu i de treball en equip. 

Potser hauríem de fer una crítica constructiva i com a comunitat ens qüestionem el 

que surt al preàmbul de la LOMCE: ...el nivel educativo de los ciudadanos determina 

su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de 

afrontar los desafíos que se planteen en el futuro…crecimiento económico y un futuro 

mejor. Amb intencionalitat o no, opino que queda clar que la LOMCE va néixer 

substituint un sistema educatiu, pensat per la formació de les persones i per la 

convivència democràtica, per un altre bolcat en la competitivitat i l’èxit professional. 

He de dir que em sent afortunat, ja que per part de la comunitat educativa del CEIP 

BADIES, alumnes, equips docents i equip directiu, tot han estat facilitats. Els alumnes 

han acollit molt bé aquesta proposta didàctica, supòs que ja estaven acostumats a 

treballar cooperativament, gràcies a la línia educativa que segueix el centre. Agrair, 

en especial, l’ajuda i el suport constant del meu tutor de centre, Miquel Àngel, perquè 

els seus consells i feedbacks m’han servit per millorar i fer les sessions el més bé i 

completes possible. 

Per acabar, vull fer meves les paraules del filòsof Séneca que defensava 

l’aprenentatge col·laboratiu mitjançant afirmacions com aquesta: “Qui docet dicet” 

(Qui ensenya, aprèn dues vegades). 
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