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Divendres 2014-03-14 : 16h
• Organitzadors:

◦ Cooperativa d'ensenyament José Ramón Otero http://www.jrotero.org

◦ Ponent: Francisco Zariquiey: procedent de Perú, treballa al Col·legi Ártica (Carabanchel, 
Madrid).

◦ Primària: ¿? 

◦ Secundària: Susana

◦ Infantil: Olga (àrea competencial)

• Estructura:

1. Creérselo

2. Montar la estructura cooperativa

3. Diseñar actuaciones cooperativas

4. Gestionar la cooperación

• “la història de la escolarización es como los alumnos dejan de levantar la mano”

• “aprendizage cooperativo es introduccir, en algunas ocasiones, momentos de interacción 
social para mejorar la experiéncia escolar”

• “objetivo: que juntos aprendamos ha hacer las cosas solos”

Per què val la pena fer cooperatiu?

• Motius:

1. És la única estructura amb que puc atendre determinades necessitats de diversitat

• Factors afectius: motivació, autoconcepte, autoestima

• Factores cognitius: intel·ligències múltiples (Howard Gardner), dificultats 
d'aprenentatges

• Factors socials: situació socioeconòmia, integració social, expectatives docents, 
història acadèmica.

2. Serveix per evitar la saturació

• “ningú aguanta molta estona seguina d'atenció en una dinàmica magistral”

• el nivell de retenció d'informació augmenta molt significativament si fan alguna 
activitat relacionada amb el que s'acaba d'explicar abans d'explicar més temari.

3. Ens permet atendre a més alumnes que si mirem de fer-ho sols com a professors (ja 
que no tenim temps  per atendre individualment a tots)

4. Afavoreix que els alumnes expliquin com han entés que s'afronta un problema, de 
forma que és més fàcil detectar les errades de raonament i incidir sobre aquestes.
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• A més, l'alumne amb dificultats pot preguntar al moment, fet que dificulta molt la 
dinàmica si s'ha de fer amb tota l'aula a l'hora.

• Cites:

◦ Ausubel: “Cap ésser humà pot aprendre coses que no pugui connectar amb el que ja sap”

◦ “hay alumnos que aprenden mejor al ver su profesor en vídeo que en directo”

◦ Psicologia humanista (Rogers): “no hi ha dos éssers humans que aprenguin de la mateixa 
manera”

▪ Però l'actual sistema educatiu parteix de la premisa que “tots els alumnes de la 
mateixa classe (per ser de la mateixa edat) aprenen de la mateixa manera”

▪ escoles actuals basades en la Cadena de Muntatge de Henry Ford

• “las cadenas de montage no funcionan con seres humanos”

▪ Tailorismo: la persona que pensa i la que aplica no poden ser les mateixes persones.

◦ “no hay nada más potente que muchos hagan poquito”

◦ “diseñador de situaciones de aprendizage”

◦ compte amb les “profecies auto-complides” (si un alumne no concep que se'n podrà 
sortir, ja no ho intenta i no se'n surt).

◦ Vigotsky: Zona de desenvolupament proper

▪ s'ha demostrat que quan més proper està el “tutor” de l' “aprenent”, més fàcil és que 
s'adapti a la seva zona de desenvolupament proper de l' “aprenent”. 

▪ És molt difícil que determinats “aprenguin de les pissarres perquè no tenen suficient 
nivell”

Principals punts a controlar

• “cal controlar les transicions”

• “cal controlar en nivell de soroll”

• “cal aconseguir que tothom treballi” (no pot ser que un alumne penqui i els altres del grup se 
n'aprofitin)

◦ es pot anar poc a poc, a mida que els alumnes estan preparats.

• “cal poder recollir la feina feta” => “EL RADAR”

◦ paperets que reculls a l'atzar

◦ si no “ho monitoritzem” ells conclouen que dóna igual el que facin, que “el profe no ho 
mira”

• “No poden explicar 2 alhora”

◦ s'han d'esperar a intervenir o provar nous enfocaments
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Tècnica “entrevista simultània”

• per activar coneixements previs: connectar el que anem a fer amb coses que ja saben

• Dinàmica

◦ us heu d'entrevistar per parelles, 2 min una persona i 2 min una altra persona (la persona 
que escolta ho escriu en una cara d'un foli)

◦ així tothom es veu “obligat” a pensar sobre el que sap del tema

◦ “preguntar a algú que no ha aixecat la mà, crea uns nivells d'ansietat molt alta”

▪ però al fer-ho amb entrevista, és més fàcil que parlin.

◦ Tenim un rellotge en pantalla per a acotar el temps.

• Problemàtiques de la dinàmica fins ara:

◦ Cal gestionar la diversitat de ritmes

▪ Rellotge a la vista: visualitza que el temps flueix

▪ Activitats en Lots: cal donar-los tasques de més per aquells que acabin abans. 

▪ “i si...?”: convidar-los a explorar variacions del que estan tractant.

▪ Activitats sense fi: “todo lo que sabeis sobre los carnivoros...”

▪ Activitats d'Anclatge (Carol Ann ???): una activitat a la que poden “retornar” quan 
“es quedin sense feina”.

◦ Dificultat a recuperar l'atenció en acabar l'activitat:

▪ “las claves son las transiciones”

▪ “Senyal d'atenció” (“señal de ruido zero”): 

• callar

• deixin de fer el que estaven fent

• que contactin visualment amb el professor

◦ “si no ens miren, s'enteren de la meitat”

• Idea: el professor aixeca la mà (té una part cinestésica) i tots els alumnes també 
ho va fent de manera que tothom s'acaba assabentant

• Idea: el rellotge projectat

Tècnica “recopilar arguments”

• ¿Keigan? “entorno favorable al cerebro”

• Dinàmica:

◦ Fase 1: (INDIVIDUAL) apuntar en 2 min a banda i banda d'un full què hem après.

▪ “arguments per a fer el treball cooperatiu”
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• meva llista:

◦ atendre diversitat

◦ fomentar sinergia

◦ aconseguir que l'alumne “faci”

◦ fomentar l'ús de la interacció social per aprendre (a diferència d'altres 
moments cal que es concentrin per arribar a bon port...).

◦ Fase 2: (GRUP) aixecar-se i interactuar amb els altres a apuntar què trobem 
d'interessants en 4 min.

▪ “yo sumo lo mío a lo tuyo”

▪ Llista a partir dels altres:

• assumir responsabilitats

• escoltar-se els uns als altres

• autonomia

• més entretingut

• involucrar-se

• motivar a preguntar

•  “cal controlar en nivell de soroll”

◦ és bona idea començar per parelles, i quan això estigui controlat, passem a activitats de 
4...

◦ “no hay niño que no sepa cooperar, sinó malas propuestas”

◦ “lo que yo os cuento es menos relevante que lo que estáis viviendo”

Tècnica “caps junts enumerats”

• Dinàmica:

◦ grups entre 3 i 5 persones; parlem de parelles que al girar-se poden configurar grups de 
4.

◦ “se hace cuando yo digo que se hace”

◦ els membres es numeren

◦ en acabar el temps, el professor diu un número a l'atzar i la persona farà de portanveu

• Exemple: “que tiene vídeo doctor que ver con que los niños aprendieran”

◦ no tenir en compte tenir la realitat de cada nano

◦ és més difícil en el cas de professor perquè has de “receptar a molts pacients alhora”

▪ tenim una situació de les més difícils i amb les condicions menys favorables.

• Destacar:
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◦ que no es pugui preveure qui farà de portanveu, així tots es veuen motivats a estar al 
corrent.

▪ SelectorTools de Kagan online

• ruleta que alhora proposa un número diferent en funció de la cardinalitat del grup

Tècnica “llapis al centre”

• Dinàmica:

◦ planteges una pregunta i els alumnes deixen el bolígraf al centre de la taula; ells 
discuteixen sobre la pregunta; i després ja poden agafar el bolígraf i escriure-ho de forma 
individual

◦ d'aquesta forma separem l'acte de pensar de l'acte de “concloure/actuar”

◦ l'objectiu és que “processin la informació”

• Exemple: “Quines eines usem per atendre a la diversitat”

◦ donar més preguntes per als que s'avancen més, i després tractar la primera

◦ treball en grup (sobretot en ocasions que tens un grup reduit)

Tècnica “foli giratori”

• Dinàmica:

◦ primer pensem de forma individual

◦ a continuació s'agafa un foli, i una persona proposa una aportació i si la resta està 
d'acord, s'apunta i el foli passa al següent

◦ 10 min

• Exemple: “com podem usar els alumnes que millor van per ajudar a la resta”

◦ fer la distribució dels alumnes a l'aula per a posar en contacte els de més capacitat amb 
la resta (actualment es fa més per comportament)

◦ gratificar als alumnes que ajuden als altres

◦ deixar espai per a que pugin interactuar entre ells

◦ rebotar les preguntes d'uns alumnes a altres (enlloc de respondre-les com a professor, 
més aviat orientar la resposta)
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Dissabte 2014-03-15 : 9h
• Importància crear rutines

◦ en acabar les sessions els que ho han entès ho comenten amb els que els ha quedat algun 
dubte

• EEUU: diferenciación curricular

• Generació de l'hipervíncle:

◦ temps no flueix

◦ no aguanten 15min concentrats

◦ molta dificultat per a seguir processos linials

Disposició a l'aula

• Disposició

◦ grups s'han de veure la cara entre ells

◦ poden veure al professor al girar-se de costat (ex. disposició en espiga)

◦ accés als altres grups i al material

◦ no deixar “forats” entre taules (entre membres d'un mateix grup), però sí separar els 
grups entre si.

◦ El professor ha de poder passar entre els grups.

◦ evitar zones no vigilades: aquelles zones on els alumnes tenen la sensació d'immunitat 
perquè el professor no “la visita gaire” (ex. el final de l'aula)

◦ és important mantenir la disposició, no anar variant-la, ja que “es perd temps”

• Grups:

◦ equips de 3 a 5 pax

◦ Rols: Moderador, Portanveu, Supervisor, Responsable de material.

◦ Heterogenis vs. Homogenis:

▪ Heterogenis: en la majoria d'ocasions

▪ Homogenis: en ocasions puntuals (ex. investigacions a final d'un tema)

La sessió cooperativa

• http://www.jrotero.org/files/file/LAB-SC.pdf  

• “poner la interacción cooperativa al servicio del aprendizage significativo”
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Argumentari a favor del treball cooperatiu

• Estudi quan s'aprèn en funció de la dinàmica (Lang & McBeath)

◦ Hellmut R. Lang, Arthur McBeath: Fundamental principles and practices of teaching: A 
practical theory-based approach to planning and instruction, 1992.

◦ http://www.aenui.net/ojs/index.php?  
journal=revision&page=article&op=view&path[]=17&path[]=56 

◦  

• Sinergia: en interactuar amb els altres obrim i explorem noves vies a les que possiblement 
no hauríem arribat sols.

Tècnica “dubtes en post-it”

• Dinàmica:

◦ en acabar la primera sessió d'introducció d'un tema, tots els alumnes agafen un post-it i 
posen el seu nom i algun dubte que els hagi quedat

◦ durant el tema, cada cop que hi hagi algú que pensi que pot respondre a un dubte d'algun 
altre alumne, agafa el post-it i va a comentar-ho amb ell (si el dubte ha quedat resolt, es 
retira el post-it)

◦ al final del tema, el professor acaba atenent als post-its que encara hagin quedat.

• Idea: fer-ho a l'aula 1x1 amb una base de dades de preguntes, on poden respondre amb 
comentaris (així després queda un registre de tota l'activitat).

Tècnica “preguntes a tractar durant el tema”

• Dinàmica:

◦ al principi d'un tema lliurar una llista de preguntes que seran capaços de resoldre al final 
del tema

◦ comentar que n d'aquestes entraran al control

• Dinàmica 2:

◦ a mig tema respassar les preguntes i indicar quines ja hem respost.

◦ Ara: de la llista sobre aprenentatge cooperatiu que ens han passat pensar quines ja hem 
respost
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Tècnica “controvèrsia acadèmica”

• Dinàmica:

◦ en parelles, primer baralla i després conclusions

◦ discusió amb rols durant 2min

◦ després s'intercanvien els rols i es discuteix durant 2min més

◦ finalment es treuen conclusions en parella

• Exemple: “reunió professor/a vs. Mare/pare

◦ Contres:

▪ alumne no apren més coses

▪ podria treure millor nota.

◦ Pros:

▪ saber explicar un concepte connota la major comprensió d'aquest (consolida el 
concepte)

▪ al explicar-ho a algú altre potser li cal trobar nous enfocaments (explicació per 
geometria, per àlgebra)

▪ aprendre a aplicar el concepte en casos variats; buscar exemples

▪ l'alumne aprén a tractar amb persones amb diverses capacitats (adaptació a la 
diversitat); quan més diferència de comprensió hi ha, més esforç requereix a l'alumne 
que explica.

▪ alumne desenvolupa competències socials.

Tècnica “que respondries a...”

• Activitat d'anclatge

• Dinàmica:

◦ formulari amb un llistat de postures crítiques que s'han de respondre.

• Exemple: “Tipus de pares/mares que es queixen de l'aprenentatge cooperatiu”

Tècnica “explicar-ho al teu avi/a”

• Dinàmica:

◦ Redactar un text dirigit a un avi/a imaginari per explicar-li algun dels conceptes 
“complexos” vistos a classe.

• Exemple: “explicar algun dels arguments a favor del treball cooperatiu”

Tècnica “placemat consensus”

• Dinàmica:
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◦ en un DIN-A3 dibuixem una zona per a cada alumne del grup, i al mig una zona comú 
que interseccioni amb totes les altres, on escriuran la resposte en grup.

• Exemple: “quines coses haurien de passar en una sessió de classe per a que l'alumne 
aprengui”

Tècnica “foto-mural”

• Per a revisar els coneixements previs

• Dinàmica:

◦ projectar dos llistats de conceptes i en grups de 4 han d'unir els conceptes relacionats 
entre ambdues llistes. 

Tècnica “1-2-4”

• Dinàmica:

◦ 1r: exercicis de forma individual

◦ 2n: posada en comú per parelles

◦ 3r: consens en grups de 4.
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Més info.
Biblioteca: http://www.jrotero.org/index.php/jro/lab/biblioteca 

Extret del web: http://www.jrotero.org/index.php/jro/lab/ 

Libros...

Algunas de las obras básicas que podríais consultar para profundizar más en el tema del aprendizaje 
cooperativo son:

• Johnson, D. W. y R. T. Johnson (1999). Aprender juntos y solos. Aprendizaje cooperativo, 
competitivo e individualista. Buenos Aires: Aique. 

• Pujolàs. P. (2008). 9 ideas clave: El aprendizaje cooperativo. Barcelona: Graó 

• Slavin, R. (1994). Aprendizaje cooperativo. Teoría, investigación y práctica. Buenos 
Aires: Aique. 

Artículos...

• Sánchez Reula, M. (2010). ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? 
http://www.jrotero.org/files/file/DO_-_QUE_ES_AP_COOP2.pdf 
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