
 

Una proposta d'organització cooperativa 
Organització i normativa de funcionament de l´alumnat 
L'heterogeneïtat en la composició del grup facilita: 
L'atenció a la diversitat de sexe, d´ètnies, de cultures, de capacitats,... 
La compensació i l´equilibri de desigualtats. 
L'aprenentatge entre iguals 
La participació activa dels alumnes amb possibilitats d'èxit davant els  companys.  
La millora de l'autoestima i del nivell d'aprenentatge.  
Les demandes i les respostes que es fan en l'aprenentatge entre iguals és més ajustada al 
nivell de desenvolupament de l'alumne. 
A l´alumne eines d'inserció social  
La cooperació en front de l'individualisme competitiu. 
 
El nombre d'alumnes per grup:  
Preferiblement 4, però segons les circumstàncies d'algun treball es poden fer grups de 3, o bé, 
com a màxim de 5 alumnes. No es convenient passar d'agrupaments de 5 alumnes, ja que la 
dinàmica de planificació, de discussió, de responsabilitat davant el paper a assumir, d'obtenir 
acords, etc. es fa difícil. 
 
Les funcions específiques de treball de cada un dels components del grup, en el sí del grup i 
davant del gran grup: 
Cada alumne ha de participar activament en tot el treball de petit grup: reflexionant, aportant 
idees, intentant resoldre el/s problema/es que es plantegin, etc. tenint sempre present una 
actitud  tolerant, de respecte, d'ajut i de col·laboració envers els altres membres del grup.  
Cada alumne adoptarà cada un dels següents papers, durant les sessions que es determinin: 
dinamitzador, organitzador i sintetitzador de la tasca del grup. 
secretari (el que pren notes i organitza el treball escrit). 
grafista (el que genera la part gràfica de retolacions, dibuixos, gràfics,...) 
portaveu (el que exposa oralment les conclusions de treball del seu grup al gran grup i també fa 
la recopilació de materials necessaris per al tema de treball). 
 
Cal pensar i adaptar cada càrrec en funció de l'àrea curricular i de les activitats que es pensen 
desenvolupar. Cal concretar les actituds, valors i normes (a elaborar i negociar entre tot el 
grup/classe i el mestre). 
 
 
 
L'estabilitat en la composició de cada grup: 
Cal que cada alumne hagi desenvolupat un mateix càrrec durant 3, 4 ó 5 sessions, per tal 
d'haver pogut consolidar el seu aprenentatge en les habilitats que se li demanaven i en 
diferents tipus de continguts. 
Cal que cada alumne passi per tots els càrrecs que s'hagin definit, tenint els mateixos 
companys. 
 
Al final de cada sessió el grup anota i exposa en les sessions de posta en comú (gran grup), 
les dificultats que han trobat i les solucions que aporten. Cal que expliquin quines modificacions 
farien per millorar el procés de treball i d'aprenentatge. 
 
Al final de cada sessió el grup s'autoavalua (a través d'un petit qüestionari estàndard), i queda 
reflectit: 
el grau d'adequació de cadascú a la tasca 
les actituds envers els altres 
 
Es necessari que cada alumne tingui clar que s'ha de respectar el principi del treball cooperatiu 
entre iguals: ha de buscar i acceptar l'ajut dels companys abans que el del mestre. Les 
demandes d'ajut al mestre es faran de forma col·lectiva, quan entre els components del grup no 
hagin pogut generar solucions de progrés. 
 
Organització de l'alumnat del grup/classe: 



 

 
Fer grups de 4 alumnes, en funció del nombre total d'alumnes de la classe. 
Cada grup segueix la mateixa normativa de funcionament intern. 
Tots els grups treballen a l'hora dins la mateixa classe, laboratori, biblioteca, etc. 
Les activitats i els continguts a desenvolupar són els mateixos per a cada un dels grups en la 
majoria de sessions. També es poden organitzar sessions on cada grup treballa un aspecte 
diferent del contingut d'aprenentatge. 
 
 
El paper del mestre 
 
En les sessions en que el mestre organitza el treball a l'aula en l'estructura de grups 
cooperatius i  té la possibilitat de: 
 
Atendre millor a cada un dels alumnes del grup/classe, mentre fa una observació directa grup 
per grup, a l'estona de treball en petit grup. 
 
Facilitar un ajut més adequat a cada grup d'alumnes i en especial a aquells alumnes amb NEE. 
més greus i permanents. 
 
Recollir les idees prèvies dels alumnes (a la part inicial en gran grup a cada sessió i també 
quan va passant pels diferents grups), acordar què volem saber, que necessitem buscar i com 
organitzem el treball. 
 
Preparar i adequar millor els materials de consulta o fonts d'informació per a l'elaboració de les 
activitats, ja que els alumnes del grup entre sí s'ajuden per a obtenir un més alt grau 
d'informació i coneixement sobre el tema. 
 
Seguir més d'aprop el procés d'aprenentatge de cada alumne i veure on s'equivoca, quines 
estratègies posen en funcionament per a resoldre els problemes, quines actituds desenvolupa 
en relació als altres i al treball,  
 
Valorar que no cal que tots els grups aconsegueixin els mateixos objectius i analitzar 
conjuntament que sovint hi ha diferents solucions a un mateix problema, i diferents formes i 
camins d'abordar-ho.     
 
Recollir i valorar petites aportacions, que han representat molt d'esforç per a un determinat 
alumne davant del seu grup, i d'un petit grup a  davant del gran grup,  
 
Presentar dubtes/incògnites que facin "treballar més" a aquells que més hagin avançat. 
 
 
Proposta d´organització d´una sessió de treball  
 
El mestre i tot el conjunt d'alumnes aborden el tema de treball, les activitats a desenvolupar i 
els objectius a aconseguir en relació als continguts que es prioritzin. 
 
Es recorda la normativa de funcionament del grups cooperatius, tant pel que fa al paper de 
cada alumne com al del mestre.  
 
S'especifica el temps del que es disposa per treballar en petit grup. 
 
S'inicia el treball en grups. 
 
S'ajunta tot el grup/classe i es fa la posada en comú.  
 
Cada grup exposa els seus resultats, avantatges i inconvenients, tant en relació als continguts 
conceptuals i procedimentals com a les actituds de cada un dels seus membres. 
 



 

El mestre fa una síntesi de l'exposició de tots els grups.  
Mestre i alumnes decideixen a on i com cal reemprendre el treball a la següent sessió. 


