
TREBALL COOPERATIU 

 Què és ?  

El treball cooperatiu és cooperar per aprendre i aprendre a 

cooperar. 

 Com i per què treballem cooperativament? 

- Fem dinàmiques de grup per cohesionar el grup, per 

aconseguir que poc a poc els alumnes de la classe tinguin 

consciència de grup i es converteixin en una petita 

comunitat d’aprenentatge i així millorar el clima de l’aula, un 

bon clima a l’aula afavorirà l’aprenentatge. 

Si no hi ha una bona cohesió de grup difícilment es podran 

aplicar les estructures per fer activitats cooperatives. 

Els alumnes han de tenir una predisposició d’ajuda mútua i 

respecte per poder treballar en equip. 

- Realitzarem activitats per utilitzar el treball en equip com a 

recurs per ensenyar ( una metodologia). 

Treballant d’aquesta manera alguns continguts els 

aprendrem molt millor. 

Utilitzarem estructures cooperatives simples que es poden 

realitzar en una sessió de classe, són fàcils d’aprendre i 

d’aplicar. És a dir “Aprèn-te-la avui, aplica-la demà i utilitza-

la tota la vida.”  

A educació infantil és important aprendre a compartir a no 

pensar en un mateix, vèncer l’egocentrisme... per tant farem 

un treball pre-cooperatiu, començant a treballar en parelles 

a P-3 i a principi de P-4 a part d’anar fent adaptacions de 

les estructures . 

- Utilitzarem el treball en equip com un contingut, 

d’organització, de planificació, per aprendre habilitats 



socials. Utilitzant el quadern d’equip que està estructurat i 

adaptat a les necessitats dels alumnes de cada nivell. 

 

A l’escola es va veure la necessitat de treballar cooperativament 

amb tots els alumnes, ja que aquest recurs i metodologia  

afavoreix molt la interrelació entre tots ells i les seves 

capacitats.  

El claustre, per tal de poder-ho dur a la pràctica, va rebre la 

formació i assessorament necessaris. 

Es va anar introduint gradualment i a dia d’avui ja ho tenim 

consolidat.  

Cada nivell té establerts uns mínim a treballar trimestralment 

pel que fa a dinàmiques i estructures tal com consta en la 

documentació d’aula. 

 

 

 


