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• Prepara els materials bàsics 
• Presenta el TEMA i els OBJECTIUS que es volen 

assolir 
• Negocia la composició dels grups de treball (és 

important distribuir les tasques dins el grup de 
manera a potenciar les capacitats de cadascun 
dels seus membres) 

• Presenta les fases del treball 
• Organitza els espais dels grups de treball a l’aula 
• Col·labora en la distribució de les tasques de 

cada grup de treball 
• Suggereix procediments per rea ques 
• Supervisa la planificació del treb ps i el 

paper de cada membre 
• Col·labora en la recerca fonts 

d´informació 
• Procura garantitzar l’èxit de la ió dels 

més dèbils 
• Proporciona instruments per ava

grup, de classe) 

• Potenciar l’autoestima i les capacitats de cada 
alumne. 

• Potenciar la seva acceptació en el grup 
• Escoltar amb interès i atenció 
• Intentar entendre a l’altre, els seus punts de vista, 

sentiments (empatia) 
• Mostrar confiança, objectivitat, no tenir prejudicis 
• Considerar normal que els altres pensin diferent 
• Creure que és enriquidor tenir punts de vista 

diferents  
• Acceptar les idees dels demés 
• Proposar noves idees 
• Afavorir la col·laboració i la cohesió del grup 

Gestiona l’activitat El professor/a El professor/a 
Potencia les actituds 

Forma els grups 
 

 
Atzar 

 
Unir parelles 

 
Els alumnes 
s’agrupen 

 

 
 

Altres 

 
El profesor/a 

decideix 

Tasca 

 
Sociograma 

 
Criteris grups 
cooperatius 

El treball cooperatiu és una estratègia didàctica que afavoreix la construcció dels coneixements a l’aula i l’adquisició de competències comunicatives i habilitats socials 
mitjançant la participació activa de l’alumnat. La cooperació optimitza l’aprenentatge propi i el dels altres, estimula la reflexió, l’esperit crític i la capacitat de resoldre 
situacions diverses entre iguals. 
litzar les tas
all dels gru

de noves 

 participac
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Exemple de treball cooperatiu: La tècnica del trencaclosques 
• Es divideix la classe en grups de treball heterogenis. 

• El tema a tractar es fracciona amb tantes parts com membres té el grup, 
de manera que cadascun dels seus membres rep un fragment de la 
informació del tema que, en el seu conjunt estan estudiant tots els equips, 
i no rep la que s’ha posat a disposició dels seus companys de grup. 

• Donat que cada membre del grup és responsable d’ un subtema, s’ha 
d’encarregar de treballar amb la informació proposada pel professor/a i de 
buscar-ne més.  

• Després, els integrants de cada grup de treball que han estudiat un mateix 
subtema formen grups d’experts, per intercanviar la informació recollida i 
construir esquemes, mapes conceptuals, o redactar-ne una síntesis. 

• A continuació, cadascun d’ells retorna al seu equip de treball d’origen i es 
responsabilitza d’explicar-li les conclusions del grup d’experts sobre el seu 
subtema. 

• Cada equip de treball elabora les seves conclusions sobre el tema amb 
les aportacions de cada expert. 

• Posteriorment, es convenient que la classe  conegui els resultats  de cada 
grup de treball i que s’elaborin unes conclusions comunes. 1 

Acceptem i practiquem els acords següents: 
• Planificarem la feina. Ens comprometem a programar entre totes i tots 

la tasca que es vulgui estudiar, responent a les preguntes: “Què hem de 
fer?”, “Quan?”, “Com?”. 

• Farem la feina. Estarem d’acord a fer la tasca que ha proposat la 
professora o el professor i que hem decidit el grup. Acceptem les 
indicacions de cada responsable per a cada tasca. Respectarem el 
material i serem responsables. 

•  Respectarem cada membre del grup. Ens comprometem a respectar-
nos i ajudar-nos a resoldre les dificultats de cadascú. Si sorgeix algun 
conflicte intre del grup, el resoldrem nosaltres mateixos, i només 
avisarem l professor o la professora en cas de necessitat 

• Hi partic arem totes i tots. Estem d’acord que cadascú farà la part de 
feina que hem repartit i no ho farem fer tot a una sola persona. Ens 
escoltare , compartirem idees, recursos i discutirem els dubtes abans 
de pregun ar a la professora o al professor. 

• Parlarem per escoltar-nos i entendre’ns. Acceptem parlar en veu 
baixa i no molestar els altres grups. Demanarem la paraula, escoltarem 
amb aten ió i no interromprem les companyes ni els companys.1 

Com ens organitzem? Tindrem èxit si.... 

Alumnat 

 

1 Font: Dolors Quinquer a: revista Aula núm.159 (febrer 2007) i Pere Pujolàs, Dolors Quinquer i altres a :Perspectiva escolar núm.324, (abril 2 8)  
1 Pujolàs, P. Aprendre junts alumnes diferents. Vic. Eumo Editorial, 2002. (pàg. 112). 
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