
4. calaix, APRENENTATGE COOPERATIU
definició/justificació
L’aprenentatge cooperatiu és utilitzar amb una finalitat didàctica el treball en equips reduïts
d’alumnes, tot utilitzant una estructura de l’activitat que…

…asseguri al màxim la participació igualitària (per tal que tots els membres de l’equip
tinguin les mateixes oportunitats de participar)…

…potenciï i aprofiti al màxim la interacció simultània entre ells…

… amb la finalitat que tots els membres d’un equip aprenguin els continguts escolars,
cadascú fins al màxim de les seves possibilitats, i aprenguin, a més, a treballar en equip.

(Equip de treball:  Pere Pujolàs i José Ramón Lago (Coords.),

Mila Naranjo, Glòria Olmos, Olga Pedragosa, Gemma Riera i Jesús Soldevila
Al nostre centre s'evidencia que el treball en grup permet realitzar més avenços i ajuda als
alumnes a poder desenvolupar les habilitats bàsiques

com ho farem/passes a seguir
Totes aquelles activitats que es dissenyen a una aula, sempre que es pugui es realitzaran
mitjançant l’aprenentatge cooperatiu. Tots els alumnes poden participar de la mateixa
activitat al seu nivell interactuant amb diferents rols. Es faran grups de 3 o 4, depenent de la
quantitat d’alumnes de l’aula, a cada un dels membres del grup li serà assignat un rol. Les
activitats seràn resoltes segons diferents estructures d’aprenentatge cooperatiu.
Hi haurà quatre rols (els alumnes s’identificaran amb targetes):

1. Coordinador/a:
- és el nexe de l’equip
- ajuda a resoldre conflictes
- sap el que ha de fer el grup
- controla que tothom tingui feina
- anima a tots els membres del grup
2. Portaveu
- comunica les decisions d’equip
- demana els dubtes al mestre
3. Secretari/a
- anota les decisions de l’equip
- recull informació
- recorda la feina feta i el que queda
4. Supervisor/a
- controla el temps
- controla el material
- supervisa que no es faci renou
- vigila l’ordre

https://docs.google.com/document/d/17wEUNutaIRmaQKkfum_oxkCrAYzBjMgQ7VcKf5SP89o/edit


document  (instruccions per emplenar-ho)
- targetes identificatives
- cartell aula
- quadern alumnes 1, quadern alumnes 2

webgrafia:
- Implementació de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula
- Introducció a l’aprenentatge cooperatiu

https://docs.google.com/document/d/17wEUNutaIRmaQKkfum_oxkCrAYzBjMgQ7VcKf5SP89o/edit
https://docs.google.com/document/d/1GDO6HQ3PsDOQYIH5b8QyJhVTrg5WDq3UhMSW1ssvq-A/edit
https://docs.google.com/document/d/18q9Eoa_H5Z1PGlCbwtnFlQOhEMV38i5A/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19-fabaAa5nGNw6O9b5doWDhh9RA-lxOs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19-fabaAa5nGNw6O9b5doWDhh9RA-lxOs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19-fabaAa5nGNw6O9b5doWDhh9RA-lxOs

