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És el nostre desig compartir amb vosaltres l’experiència d’aprenentatge
cooperatiu viscuda al llarg de tot l’any a una aula de quart de primària. Ens
hem adonat que el treball cooperatiu tal i com defensa la seua teoria permet
que l’alumnat desenvolupe totes les seues potencialitats sempre i quan partim
d’allò que poden fer i no de les seues limitacions. El fer a l’alumnat partícep del
seu procés d’aprenentatge fa que augmente la motivació i el seu desig per
saber i aconseguir el que s’han proposat.
Vos volem contar l’experiència des de tres punts de vista: la mestra tutora que
posava en pràctica per primera vegada aquesta manera de funcionar, el mestre
de Pedagogia terapèutica que tenia el desig de treballar de manera inclusiva
amb l’alumnat d’educació especial i el propi alumnat que ens ha facilitat
diversos testimonis sobre el què i el com s’han sentit aquest curs.

EXPERIÈNCIA DE LA MESTRA TUTORA
Amb aquest article m’agradaria animar a altres docents a posar en pràctica dins
de la seua aula l’aprenentatge cooperatiu.
Al llarg d’aquest curs he vist com aquesta metodologia pot ajudar als alumnes a
millorar els seus rendiments, les relacions entre ells i la motivació envers a
l’estudi i tasques escolars.

1

Sóc mestra d’infantil i sempre he treballat per Projectes de treball, on els
alumnes em deien què volien estudiar. Entre tots portàvem informació sobre el
tema, la llegíem, la comentàvem i fèiem activitats i experiències per tal
d’assimilar o ficar en pràctica allò que anàvem descobrint.
Encara recorde les caretes d’alegria que tenien els “peques” quan entraven a
l’aula cada matí, no hi havia ni ú que vinguera amb mala cara, perquè tots eren
iguals en la meua classe. Eixa alegria me la transmetien a mi i em donava més
ganes de fer coses noves amb ells i gaudir de l’escola.
Als 6 anys em van donar la definitiva en primària i recorde que no estava
massa il·lusionada per la forma en la que es treballava en aquesta etapa, molt
diferent a la que jo estava acostumada i que tants bons resultats m’havia donat
en cursos passats.
La meua primera experiència en primària va ser en 3r. curs. Era una classe un
poc especial. Un nivell baixet, poc responsables, pocs hàbits de treball i amb
alguns problemes entre ells. Recorde la meua desesperació per ajudar als
meus nous alumnes, veia com les tècniques que utilitzava en Infantil no em
servien, doncs la metodologia que s’utilitzava en primària era totalment diferent,
molt de llibre de text i poca activitat per part dels alumnes.
Malgrat això, durant tot el curs no vaig desistir en el meu esforç per convertir
aquesta classe en un bon grup.
Sempre he tingut les idees molt clares del que vull aconseguir i transmetre en
les meues classes, amb açò i la meua insistència en ajudar al grup, començava
a vore una mica de llum que em recompensava l’esforç fet i em donava més
ganes de continuar.
Tercer va acabar i començà quart amb nous alumnes. Durant l’estiu vaig estar
preparant-me material per aquest nou curs i em veia més segura d’aconseguir
millors resultats.
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Els alumnes anaven progressant però encara hi havia un grup d’ells que no
s’implicaven, amb una gran falta de motivació i interès. Com en la majoria dels
casos, em trobava en una classe amb alumnat amb diferents inquietuds i amb
uns nivells de coneixement i aprenentatge totalment heterogenis. Davant
aquesta situació, vaig reflexionar i analitzar les característiques de l’aula i em
vaig adonar que hi havia de buscar una solució a aquest problema. Vaig buscar
tècniques i maneres d’atendre a aquests alumnat i ho vaig comentar als meus
companys.
Un dia, el mestre d’educació especial, Manolo Rodríguez, em va comentar que
podria utilitzar una metodologia diferent: “El treball o aprenentatge cooperatiu”.
Em va explicar coses sobre aquest tema i ràpidament vaig començar a
considerar-ho com una bona eina d’ensenyament i ho vaig proposar als
alumnes. Ells estaven encantats.
“Hola em dic Brayan, a mi m’agrada treballar en equip perquè quan no entenc alguna
cosa em poden ajudar com jo també a ells. També per tindre idees per als treballs com
els murals. Amb equips ens relacionem més i a ningú el deixem de costat.”
Brayan 4t. C
Em vaig documentar i les conclusions que vaig traure van ser que amb aquesta
metodologia podria aconseguir grans beneficis com:
•

Aprendre a treballar en equip.

•

Aportar coneixements i habilitats personals per a aconseguir un objectiu
comú que va a beneficiar a tot l’equip.

•

Afavorir la comunicació i el desenvolupament de normes i valors ètics
durant el treball.

•

Millorar el rendiment i la productivitat per part de l’equip i l’alumnat
individualment.

•

Crear unes relacions interpersonals més solidaries, agradables i de gran
respecte i tolerància.

•

Afavorir una major autoestima i competència.
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El primer que vaig fer per a introduir
aquest nou mètode de treball en les
meues classes va ser formar equips
de quatre alumnes i vaig intentar que
foren heterogenis (diferents nivells,
habilitats i gènere).
Cada

equip

va

fer

normes

de

funcionament que havien de complir.
Era com un contracte que van signar tots els que formaven cada grup.
Es van repartir rols als diferents membres de l’equip, per a que cadascú
tinguera una funció que afavorira al treball conjunt. Aquests rols estaven
plasmats en una fitxa on cada alumne escrivia el seu càrrec i la tasca a realitzar
( mantindre l’ordre, controlar els deures, revisar les agendes,etc...)
Abans de fer res, s’explicava l’activitat a realitzar en equip, algunes directrius
de com havien de treballar i quins objectius volíem aconseguir.
Mentre els alumnes treballaven, Manolo i jo anàvem passant per les taules per
vore com treballaven, orientant-los una mica i ajudant-los a superar tots els
dubtes i conflictes que els podien sorgir. De vegades, al final del dia, es feia
una breu autoavaluació del seu treball, on havien de reflexionar sobre el que
havien fet i sobre el que havien de millorar.
Un altre tema que pense que cal destacar és la preparació dels temes de
Coneixement del Medi per part de l’alumnat. En aquestes classes, es va crear
la necessitat de comprendre el que estaven llegint per a poder organitzar eixa
informació i compartir-la amb els seus companys.
Sense donar-se’n compte, estaven llegint, subratllant, resumint i adquirint la
informació que més tard exposarien a classe.
“M’agrada molt el treball col·laboratiu perquè ens ajudem els uns als altres i així fem
el treball més bé. Quant fem un problema de matemàtiques tanquem tots els llibres
menys un que és el que el llig. En coneixement del medi fem uns esquemes i els
exposem. Els meus companys són molt bons i molt treballadors. El treball col·lectiu ens
ensenya a ser solidaris i a més a més aprenem a conviure.”
Carla 4t. C
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Amb tot el que he contat, la meua conclusió és que el treball cooperatiu
afavoreix que els alumnes treballen junts
per a aprendre i a que siguen més
responsables, perquè l’èxit individual bé
de l’èxit de l’ equip.
Els alumnes amb habilitats més baixes es
beneficien observant als alumnes amb
habilitats

més

altes

i

amb

majors

estratègies d’aprenentatge, d’altra banda, els estudiants més avançats, es
beneficien perquè han d’aprendre noves estratègies per a fer comprendre als
seus companys d’equip els continguts que s’estan treballant.
A més a més, he comprovat que al treballar d’aquesta manera, els alumnes
intercanvien moltes opinions, el que fa que es fomente la comunicació i
col·laboració entre ells. Sense adonar-se’n, els alumnes pensen, reflexionen i
es pregunten a si mateixos, descobrint nous aprenentatges.
“M’agrada treballar amb els meus companys en grup, perquè ens relacionem millor,
aprenem a escoltar altres opinions diferents a la meua i m’ajuden a comprendre millor
les activitats. És una forma de motivar-nos entre nosaltres per a treballar més. Em senc
nerviós quan expose, però content.”
Jordi 4t. C
La relació entre ells ha millorat molt, ha augmentat la motivació, la predisposició
i la iniciativa a l’hora de treballar, a més d’afavorir que l’ambient siga més
relaxat i divertit.
Els grups han funcionat cada vegada millor, alguns alumnes desmotivats per
fracassos i males notes acumulades al llarg del cursos passats, han tornat a
mostrar interès i ganes de treballar, ja que han vist valorat i respectat el seu
treball, a més de ser beneficiós per al seu rendiment.
Gràcies a aquests fets han vist del que són capaços, millorant la seua
autoestima i confiança.
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És molt reconfortant per una mestra vore com vas recuperant a aquests
alumnes i com la seua desgana pel treball escolar es va convertint en interès
cap a l’estudi.
“Sóc Diego de 4t. C, a la nostra classe Mònica, la mestra, ens ha ficat per grups de
quatre persones. En l’equip tenim delegat, subdelegat, secretari i material. Els treballs
els fem i els corregim entre tots. L’equip que més positius té guanya una medalleta. En
coneixement del medi i en matemàtiques fem un esquema i l’exposem a tota la classe.
El que més m’agrada és que ens podem ajudar en tot i el que menys que quan un del
teu grup parla perjudica a tot l’equip. La veritat és que m’ha encantat com Mònica ens
ha ficat. A vegades et poc tocar en els teus amics i també pots conèixer millor a altres
companys que no coneixies molt bé. Així faràs més amics que abans havies fet jugant en
ells. És una experiència inoblidable.”
Diego 4t. C
Els alumnes no aprenen només allò que se’ls explica, sinó que han anat
adquirint tècniques i estratègies per a aprendre de forma més autònoma
Aquesta forma de treballar m’ha paregut beneficiosa perquè no només es
treballa l’aprenentatge, sinó que també estimules actituds i conductes positives.
L’alumne es sent feliç i a gust dins de l’aula, en un ambient confortable sense
desgana ni frustracions, on pràcticament no hi ha conflictes, i per tant ha
augmentat en gran mesura la cooperació i la comunicació entre ells.
EXPERIÈNCIA DEL MESTRE DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
No vull deixar passar l’oportunitat que tinc de contar la meua experiència
d’aquest any 2009/2010 a l’escola d’educació infantil i primària Cervantes de
Vila-Real.
Al llarg dels últims anys, concretament des del curs 2002, any en que vaig
aprovar oposicions, no sé ben bé perquè (supose que el motiu era que portava
8 anys de docència a secundària i em duia molt bé amb l’alumnat d’aquesta
edat) he intentat per tots els mitjans continuar la meua tasca educativa a un
Centre d’Educació Secundària (demanant plaça d’IES quan estava de
pràctiques o en expectativa de plaça definitiva, demanant comissió de serveis) i
fins aquest any ho vaig aconseguir (excepte un curs a mitja jornada) i a més a
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més vaig tindre la sort de caure enmig d’un Departament d’Orientació on
compartíem somnis i desitjos envers l’educació.
Treballar amb aquest companys em va permetre formar-me i “curtir-me” al
voltant de l’aprenentatge cooperatiu i tot el que l’envolta (habilitats, tècniques,
quaderns de treball, contractes, grups interactius, comunitats d’aprenentatge,
tallers, inclusió, aprenentatge dialògic, tertúlies,...) d’una banda participant a
cursets, cursos de postgrau a la universitat, llegint llibres i articles, escoltant i
aprenent dels companys que en sabien i molt i d’altra posant en pràctica
algunes experiències on intentaven fer realitat el que anàvem aprenent i que,
es suposava en teoria, havia de tindre èxit segur en quant a motivació de
l’alumnat, aprenentatge significatiu, enriquiment amb l’escolta de diferents
argumentacions, ajuda e implicació entre iguals, assoliment d’actituds, de
valors i de procediments, sense cap dubte, molt més importants que un conjunt
de continguts...
A mesura que han passat els anys m’he sentit més i més segur de tot el que
aprenia als llibres i en moments puntuals ho posava en pràctica: una hora
setmanal de grups interactius, un treball cooperatiu amb un grup d’alumnes
d’educació especial (què difícil!), un taller compartit amb persones del nostre
entorn, un quadern creat i dissenyat per nosaltres per a dur endavant
aprenentatge cooperatiu.
Eren experiències que omplien, que et feien sentir bé, que et mantenien un
somriure al llavis al llarg dels dies pensant que tota aquesta “història” de
l’aprenentatge cooperatiu valia la pena, fins i tot em vaig atrevir, al principi amb
companys i després tot sol, a transmetre les experiències que portàvem
endavant amb gran èxit (per a nosaltres) a l’Institut Bovalar de Castelló (centre
CAES) rodant per CEFIRES, escoles e instituts on d’una manera vivencial
contàvem allò que fèiem i, en general, el nostre discurs agradava,
fonamentalment, perquè no parlàvem de teories i pedagogs (que també ho
fèiem) ni ens presentàvem com salvadors i solucionadors de problemes, tan
sols presentàvem experiències reals, vives, viscudes que ens havien funcionat
a nosaltres però que no sempre eren vàlides ni servien per a tots.
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Mentrestant, seguia aprenent, llegint i escoltant experiències que m’omplien i
que m’hauria agradat dur endavant. Trobades i xerrades amb Fabián Aragón,
Pere Pujolàs, Joan Traver, Carlos Gallego, JoAn Sàez, Ramón Flecha, Mel
Ainscow,... persones que amb la seua experiència, entusiasme i comunicació
em permetien somniar i seguir creient que tot el que feia tenia un objectiu molt
clar i enriquidor: aconseguir un ensenyament més just, digne i enriquidor per
l’alumnat que tenia al meu abast i a més a més on l’aprenentatge era
motivador, tenia significat i sentit pels estudiants i s’implicaven en ell.
Com es pot llegir entre línees tota aquesta teoria em la creia, confiava amb ella,
desitjava que fora així però la veritat és que en el fons, em faltava alguna
experiència definitiva on la intervenció amb l’aprenentatge cooperatiu a un grup
no fora cosa de moments esporàdics i puntuals. Les experiències que fèiem
tenien una càrrega molt forta de desig per a que isqueren bé i això ens feia
posar tot el nostre esforç en la seua realització (que és el que sempre cal fer)
però crec que no eren representatives del treball quotidià i diari que es pot tenir
en un aula.
Aquest curs escolar 2009/2010 no aconseguia una comissió de serveis a l’IES
Bovalar que tant m’havia donat i on tant he gaudit de l’educació per anar a
caure a un col·legi d’educació infantil i primària, allí on al llarg de quinze anys
havia intentat evitar anar.
Després d’un primer mes de desfici, enyorança i “pataletes” vaig anar agafant
possessió del meu lloc de treball: mestre de Pedagogia Terapèutica. Pel que
veia no tenia molt d’alumnat i la feina cada vegada semblava més
engrescadora. Vaig poder encetar el projecte d’una revista escolar i fer un
senzill curs de Blocs per a què els companys i companyes s’animaren a contar
allò que feien a la classe i així obrir l’aula al seu entorn. Amb l’alumnat que
tenia plantejava als tutors i tutores donar els recolzaments a l’aula i dos
mestres em van obrir les portes per a treballar amb els alumnes a l’aula de
manera inclusiva.
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Ja havia tingut experiències d’entrar a l’aula per a evitar la sortida d’aquest
alumnat però en certes ocasions m’havia sentit malament, discriminat,
arraconat, quan la meua tasca era estar assegut al costat de l’alumne sense
cap altra implicació amb el grup-classe, això em va fer proposar a la mestra de
quart de primària la possibilitat de treballar en grups de tal manera que fóssim
dos els mestres que estàvem amb tot l’alumnat atenent les demandes dels
grups i seient al seu costat com ú més, i en un primer moment, tenint en conte
un poc més a l’alumnat d’educació especial.
L’experiència semblava que anava bé i els xiquets i les xiquetes manifestaven
obertament que es trobaven molt agust treballant en grup i que ho preferien a
una organització d’aula amb taules individuals o per parelles.
“El treball en equip m’agrada molt perquè quasi sempre ho tenim bé i sempre que algú
ho té mal, l’ajudem. Però la veritat és que quasi sempre estem renyint perquè un dia
Belén i jo, en mates, li vaig dir en un problema que era una cosa i Belen deia el mateix.
I després d’un temps resulta que dèiem el mateix però jo d’una manera i Belén d’una
altra. Però el més important és que m’agrada el meu equip.”
Unai 4t. C
Jo també estava “la mar d’agust” i desitjava que arribaren les dues hores que
tenia en 4t. C per tal d’entrar a la classe de Mònica. Però, donant-li voltes al
cap, no deixava de rondinar que podíem fer coses diferents i més quan portava
7 anys de formació en torn a un somni que es podia fer realitat. Així que li vaig
fer una altra proposta a la tutora: treballar de manera cooperativa als grups que
havíem format a l’aula. Mònica, una vegada més, es va sentir disposada a
provar aquesta nova manera de fer les coses, li agradava com estava
funcionant l’aula i estava tan entusiasmada com jo en provar i fer funcionar
l’aula d’una manera diferent, més autònoma i on l’alumnat tinguera més
protagonisme i responsabilitats.
“Crec que treballar en equip està molt bé, perquè ens ajudem, ho passem bé,
solucionem els problemes, discutim les coses i tot perquè el nostre treball isca molt
bé.” David 4t. C
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Va organitzar responsables i es van repartir tasques i rols als diferents
membres dels grups. Vam repartir graelles on podien anar controlant-se les
tasques individuals i així anar valorant cada grup el seu funcionament i si tots
els membres estaven complint amb els compromisos individuals i grupals. Es
va proposar avaluar als grups de tal manera que ja no tan sols depenia de la
tasca individual el que les coses estigueren ben fetes i alguns dies feien un
diari on cada grup repassava com
havia anat el dia.
Els

companys

més

desperts

començaven a ajudar als companys
que més els costava, s’aixecaven de
les cadires per apropar-se, fins i tot de
vegades es veia als dos o tres
membres del grup ajudant al que no
ho entenia. Les converses als grups cada vegada es centraven més en la
matèria que es treballava deixant a poc a poc i sense grans insistències d’altres
converses ben normals entre xiquets i xiquetes però que no tocaven a l’hora de
classe.
D’uns treballs individuals i deures personals (que es segueixen fent) s’ha anat
passant a murals i presentacions a la resta de companys de la feina feta, els
deures se’ls corregeixen entre ells descarregant així a la mestra d’aquesta feina
cosa que d’una banda li permet dedicar temps a d’altres tasques i d’altra, el fet
que l’alumnat comprove les tasques dels companys assegure la seua correcció
ja que entre ells no es deixen passar ni una. Fins i tot algun alumne es llençava
a explicar algun contingut a la classe o a fer ampliacions del que s’estava
treballant. Coneixement del medi, Matemàtiques, Llengua i Valencià funcionen
mitjançant el treball en grup cooperatiu. L’alumnat està content, la mestra
també i jo no puc més que dir “L’APRENENTATGE COOPERATIU FUNCIONA
I VAL LA PENA”. Respecte als dos alumnes que hi ha a l’aula i que són
d’educació especial han passat a ser membres d’un grup com qualsevol altre
company. Cal ajudar-los i estar amb ells però funcionen i reben recompenses o
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advertències com qualsevol altre. Particularment un d’ells segueix pràcticament
el ritme de l’aula i a l’altre li costa una mica més però també s’esforça menys i
la mestra li fa vore que sense esforç no hi ha premi.
Responsabilitat individual, respecte, escolta, ajuda són valors que es veuen i es
viuen a l’aula.
“La característica més important del treball cooperatiu és que treballem en grup.
Treballem en grup perquè quan algú no entén alguna cosa el company el pot ajudar.
Quan més gent hi ha en un grup més idees ens donem i més fàcil és, entre tots els
components, de decidir quina és la millor idea de tots per a que el treball quede
millor.”
Marc 4t. C
Síntesi, resum, mapes conceptuals, reflexions, diàleg, consens i propostes són
habilitats que es fan paleses als treballs i a les activitats que porten endavant.
Entre ells i elles es corregeixen els deures, es valoren el treball, se n’adonen
del que fan bé i mal, del company que els està fallant i de que cal animar-se i
ajudar-se per a que el grup no siga una càrrega sinó una manera de treballar
més fàcil i engrescadora.
També hi ha hagut xicotetes crisi on algun alumne no volia formar part del grup
per diferents motius (algun company, treballa millor a soles, no vol tindré que
esperar o que ajudar,...) i donat que no es vol obligar a ningú en aquesta forma
de treballar vam deixar que continuara les classes assegut sol a un costat de
l’aula. Lògicament, al cap de poques hores volia tornar al grup (és molt avorrit
treballar sol i més quan veus que els companys xerren, riuen, s’ajuden,...) però
calia passar pel compromís personal i el demanar al grup que l’acceptara
novament (una mica d’humilitat no fa mal a ningú).
Així és com el grup està funcionant actualment. La mestra vol anar millorant
alguns detalls i vol anar incorporant d’altres eines i tècniques que l’ajuden a
consolidar aquesta manera de treballar amb l’alumnat. Per exemple, de
vegades, als treballs en grup segueix passant el que ha passat tota la vida: uns
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treballen més que altres, i ho volem solucionar posant en pràctica el Puzzle
d’Aronson.
A poc a poc anirem incorporant tècniques o activitats que ens ajuden a portar
endavant l’aprenentatge cooperatiu però el que queda molt clar és que la
tècnica, dinàmica, habilitat o activitat no fa que l’aprenentatge siga cooperatiu
ho fa l’actitud, disposició i filosofia en el funcionament diari de l’aula, ho fan les
actituds de la mestra i de l’alumnat.
Tan sols em queda dir que l’any vinent vull viure l’experiència com a membre
d’una classe cooperativa, vull ser tutor d’un grup-classe i posar en marxa
aquesta manera de fer que Mònica, amb la seua paciència i la meua ajuda
puntual, ha tirat endavant i m’ha ensenyat a fer realitat. Gràcies Mònica, moltes,
moltes gràcies perquè ets una gran mestra i una gran docent.
Com ha canviat la meua visió de l’educació en aquest any (de mestre de PT i
amb quinze anys de docència a educació secundària a tutor en un aula de
primària) i aquest canvi m’il·lusiona perquè no em permet aparcar-me i caure
en rutines i activitats de llibre.
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