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1. Àmbit d'intervenció A: La cohesió de grup 

Sembla molt evident que, en la majoria dels casos, abans d'introduir 

l'aprenentatge cooperatiu, haurem de preparar mínimament el grup classe, i 
anar creant, a poc a poc, un clima favorable a la cooperació, l'ajuda mútua, la 
solidaritat. Es tracta d'incrementar progressivament la consciència de grup, en 
el sentit que entre tots conformen una petita comunitat d'aprenentatge.  

Per intervenir en aquest àmbit disposem d'un “espai” o un “temps” privilegiat: 
la tutoria. Es tracta de programar, dintre de la tutoria, una sèrie de dinàmiques 
de grup i altres activitats que facilitin aquest “clima” i contribueixin a crear 

aquesta “consciència de grup” col·lectiva. Entenem per dinàmiques de grup el 
conjunt d'operacions i d'elements que actuen com a “forces” que provoquen, en 
els alumnes, un determinat efecte, en funció de les necessitats d'un moment 
donat en un grup determinat: que els alumnes es coneguin millor, que 

interactuïn de forma positiva, que estiguin motivats per treballar en equip, que 
prenguin decisions consensuades, etc. 

Hem anat descobrint la necessitat d'intervenir en aquest àmbit en observar que 

l'aprenentatge cooperatiu funcionava molt bé en alguns grups i, en uns altres, 
en canvi, no tan bé i fins i tot molt malament. En el primer cas, es tractava de 
grups molt cohesionats, en els quals els alumnes duien molt temps junts, es 
coneixien bé, i la majoria eren amics. En el segon cas, en canvi, eren grups 

molt dispersos, amb subgrups molt accentuats i enfrontats, amb alumnes 
marginats i exclosos. En un grup així és molt difícil treballar en equip i sovint 
hom pensa que és pràcticament inútil intentar-ho… Però, en lloc de renunciar a 
treballar d'aquesta manera, pensem que en aquests casos cal programar 
algunes intervencions per crear les condicions mínimes per poder plantejar una 

estructura cooperativa.  

De tota manera, tampoc no s'ha de caure en l'extrem oposat de voler preparar 

tant el grup abans d'introduir l'aprenentatge cooperatiu que mai acabem de 
veure'l suficientment disposat a treballar d'aquesta manera a la classe. Com he 
dit abans, els tres àmbits d'intervenció que hem destacat estan estretament 
relacionats, i a mesura que el grup classe vagi acumulant petites experiències 
positives de treball en equips cooperatius la seva cohesió com a grup també 

anirà augmentant, i com més cohesionat estigui més fructíferes seran les 
successives experiències de treball en equip… 

Aquest primer nivell d'intervenció –per aconseguir un clima favorable i crear 

una major consciència de grup- és no només necessari sinó imprescindible, si a 
més, en una classe, s'inclou algun alumne o alguna alumna amb alguna 
discapacitat o d’un origen cultural molt distint al de la majoria.  

El clima o l'ambient de la classe 

Aquest àmbit d'intervenció A per aconseguir cohesionar el grup classe està molt 
relacionat amb el que alguns denominen “clima” i altres “ambient” de la classe. 
Es tracta d'un concepte imprecís, amb múltiples significats segons quin sigui 
l'enfocament teòric des del qual és contemplat. 
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És, a més, un concepte –clima o ambient- referit a un altre –classe o aula- 
summament complicat, perquè en l'aula tenen lloc un gran nombre 
d'esdeveniments i dimensions. W. Doyle (1986), citat per Rosa Marchena 

(2005), aprofundeix en aquesta realitat i mostra que en totes les classes 
existeixen una sèrie de trets que posen en evidència aquesta gran quantitat 
d'esdeveniments que expliquen la seva complexitat i determinen en gran 
mesura l'ambient que s’hi crea. Es refereix als següents trets comuns en totes 

les classes: 

 Multidimensionalitat: en un aula succeeixen moltes coses. 

 Simultaneïtat: en un aula succeeixen moltes coses al mateix temps. 

 Immediatesa: en un aula succeeixen moltes coses al mateix temps i 

d'una forma molt ràpida. 

 Impredictibilitat: en un aula succeeixen moltes coses al mateix temps, de 
forma ràpida, i, a més, la majoria d'elles de forma inesperada i no 
planificades prèviament. 

 Publicitat: tot el que succeeix en un aula és, també, públic per a tots els 
que hi participen. Tot succeeix davant de tothom, dels alumnes i les 

alumnes, del professor o la professora. 

 Història: finalment, tot el que succeeix en un aula (de forma simultània, 
immediata, impredictible i pública) és en bona mesura tributari del que 

ha succeït en classes anteriors, la qual cosa ha acabat configurant i 
determinant, per exemple, les normes de conducta –les  “regles de joc”– 
que, d'una forma explícita o implícita, regeixen el dia a dia de l'aula. 

Doyle (1986), a més de definir aquests trets, segons explica Marchena (2005), 
assenyala que l'ambient d'una classe està supeditat a la seva gestió, entenent 
per gestió les accions i estratègies que utilitza el professorat per superar els 
problemes que sorgeixen en una classe, per a això s'organitza l'espai (es 

distribueixen els alumnes i les alumnes d'una determinada manera), es dicten 
normes, es crida l'atenció i s'amonesta l'alumnat… Segons com es desenvolupin 
aquestes accions s'anirà configurant l'ambient d'una classe determinada i, 
alhora, s'anirà possibilitant un escenari adequat per realitzar dintre de l'aula 

unes tasques i activitats determinades. 

Rosa Marchena –que ha dut a terme una investigació sobre l'ambient de la 
classe que va observar en tres instituts d'ensenyament secundari- considera 

que quan parlem d'ambient de la classe ens referim a  “una construcció 
originada per les relacions socials que entaulen els protagonistes d'una classe 
així com per la forma de pensar de cadascun d'ells, per les seves creences o 
pels seus valors, això és, per la cultura existent a l'aula” (Marchena, 2005, pàg. 

155).  

Aquesta autora inclou, en aquesta definició, dos elements “socials” –la 
interacció del professorat amb el seu alumnat i la interacció entre iguals- i un 

element “cultural” –la disponibilitat de l'alumnat cap a les tasques-, el conjunt 
dels quals constitueix els tres factors que condicionen l'ambient d'una classe1: 

                                         
1 Aquests tres factors són les tres grans categories que Rosa Marchena ha utilitzat en el seu 
estudi sobre l'ambient de la classe de tres instituts de secundària (Marchena, 2005) 
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segons com sigui la interacció del professorat amb l'alumnat, segons com sigui 
la interacció entre l'alumnat i segons com sigui la disponibilitat de l'alumnat vers 
les tasques que es porten a terme a l'aula, l'ambient de la classe serà més o 

menys propici per a l'aprenentatge dels escolars. 

La interacció del professorat amb el seu alumnat 

El primer factor que determina l'ambient d'una classe és, doncs, la interacció 
del professorat amb el seu alumnat que es refereix a les formes que els 

professors es relacionen amb els estudiants de la classe. Citant a Tomlinson 
(2001), Marchena recorda algunes característiques de l'experiència docent quan 
es produeix en ambients de classe saludables (entre parèntesi faig notar la 
relació d'aquestes característiques amb aspectes relacionats directa o 

indirectament amb l'aprenentatge cooperatiu): 

 El professor o la professora aprecien cada alumne i alumna com el que 
són, persones singulars (la diversitat que fa singulars als alumnes i a les 

alumnes, persones úniques i irrepetibles, és un valor i ha de potenciar-
se; la diversitat que equival a una desigualtat, ha de combatre's i 
compensar-se). 

 Tenen en compte les diferents facetes del seu alumnat (“personalitzen” 
el seu ensenyament, ajusten el que ensenyen a les característiques 
personals dels seus estudiants). 

 Contínuament aprofundeixen el seu coneixement de les matèries que 
ensenyen (com una de les qualitats que ha de tenir el professorat per a 
un ensenyament de qualitat). 

 Utilitzen l'humor i l’“energia positiva” i procuren que l'alumnat aprengui 
amb alegria (gaudir estudiant i treballant a la classe no està renyit amb 
l'esforç: per arribar al cim els alpinistes han d'esforçar-se, però això no 
significa que no gaudeixin fent-ho…). 

 Ajuden l'alumnat a donar el seu propi sentit a les idees (ésser capaç 
d'explicar una cosa amb paraules pròpies és un senyal inequívoc que 
s'ha après de forma significativa). 

 Comparteixen l'ensenyament amb el seu alumnat (en les seves classes, 
els alumnes i les alumnes també són responsables d'ensenyar-se 
mútuament, és a dir, aprenen de forma cooperativa). 

 Aspiren clarament a assolir la independència de l'estudiant (ensenyar als 
alumnes i a les alumnes a ser autònoms, a autorregular el seu propi 
aprenentatge, és, juntament amb la personalització de l'ensenyament i 

l'aprenentatge cooperatiu, un dels tres pilars del complex dispositiu 
pedagògic que cal desenvolupar perquè puguin aprendre junts alumnes 
diferents). 

 La disciplina s'exerceix d'una manera més aviat encoberta (en el sentit –
entenc jo– que s'exerceix de forma indirecta, procurant que els alumnes i 
les alumnes decideixin les normes de funcionament i les facin complir, 
amb la qual cosa el professorat apareix davant dels seus alumnes, 

moltes vegades, com el que “intercedeix” entre el grup classe i 
l’“infractor” d'alguna de les normes). 
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Desenvolupar en la classe –com ens proposem en aquest àmbit d'intervenció A 
sobre la cohesió de grup– accions que condueixin a establir aquest tipus 
d'interaccions –i altres de semblants– entre el professorat i l'alumnat propicia, 

sens dubte, el desenvolupament d'un “clima” o un “ambient” saludable, molt 
més favorable a l'aprenentatge de tots els estudiants. 

Les interaccions entre iguals 

El segon factor que condiciona l'ambient d'una classe és la interacció entre 
iguals que es refereix als comportaments relacionals que sorgeixen a partir dels 
contactes que entaulen els alumnes i les alumnes entre si. Més concretament, 
en parlar d'interacció entre iguals… 

…Ens estem referint a les xarxes d'interacció que solen mantenir els estudiants entre 
ells mateixos. Depenent de com siguin aquestes, és obvi pensar que l'ambient d'una 
aula es veurà molt modificat. No s'anoten els mateixos esdeveniments, ni s'arriben als 
mateixos objectius, si ens trobem en una classe definida per la seva alta competitivitat 
i els seus freqüents episodis de fricció entre companys. S'altera així mateix l'ambient 

quan els estudiants no mantenen cap mena de comunicació perquè les pràctiques 
didàctiques que selecciona el professorat no hi contribueixen. Per contra, fer classe en 
una aula on hi ha cohesió i companyonia és percebre un panorama d'un color més 
agradable a l'hora d'ensenyar. (Marchena, 2005, pàg. 164-165). 

En un ambient de classe saludable i propici per a l'aprenentatge les relacions 
entre els estudiants han de ser d'amistat, de respecte mutu, de solidaritat. Per 
a això, han de conèixer-se a fons, i estar convençuts que tots i totes són 
valuosos per al grup classe, i que entre tots aconsegueixen objectius que de 
forma individual serien més difícilment assolibles. Només així, la cohesió del 

grup classe anirà augmentant i el grup s'anirà convertint de mica en mica en 
una petita comunitat d'aprenentatge, com el primer requisit, necessari encara 
que no suficient, per a poder treballar-hi de forma cooperativa. 

Per a això, en aquest àmbit d'intervenció, hauríem d'incloure actuacions que 
vagin en aquest doble sentit: d'una banda, per conèixer-se millor i, d'aquesta 
forma, apreciar-se més i valorar els altres i sentir-se valorat per ells, i, per altra 
banda, per convèncer-se que és millor treballar en equip que individualment. 

Pel que fa a la interacció entre iguals hem d'estar-hi especialment atents quan a 
l'aula hi ha algun alumne o alguna alumna amb alguna discapacitat. La simple 
ubicació física d'aquest alumnat en un aula ordinària no garanteix, ni de bon 

tros, que sigui acceptat i les relacions que s'estableixen entre els alumnes 
corrents i els integrats no són sempre positives. Al contrari, si no es presta una 
especial atenció a aquest fet, és molt possible que el que s'havia fet per 
afavorir el desenvolupament de l'alumnat amb discapacitat acabi tornant-se en 

contra d'aquest desenvolupament perquè els altres els marginen i els exclouen. 
Per aquest motiu, cal sensibilitzar els estudiants corrents d'un grup perquè 
participin activament en el procés d'inclusió d'algun company amb alguna 
discapacitat. Amb aquesta finalitat disposem de programes específics que 

inclouen estratègies i dinàmiques com les descrites per Susan i Wiliam 
Stainback (1999) conegudes com Xarxa de Suports entre Amics, Cercles 
d'Amics, Contractes de Col·laboració, Comissió de Suports entre Companys. 



El Programa CA/AC (“Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar”) per ensenyar a aprendre en equip. 

Àmbit A: La cohesió de grup. 

 6 

Disponibilitat de l'alumnat cap a les tasques 

Finalment, el tercer factor que configura l'ambient d'una classe és la 
disponibilitat de l'alumnat cap a les tasques, que –tal com ho explica Rosa 
Marchena (2005)- recull les actituds i comportaments dels escolars vers les 

tasques que els proposen els seus professors i professores: 

Depenent de les idees i creences que tinguin els professors sobre el que implica el 

procés d'ensenyar i aprendre, s'aniran proposant i seleccionant unes tasques. Al seu 
torn, els nois i noies, influïts també per la seva forma de pensar, per les creences que 
actualment impregnen l'adolescent i per la mateixa naturalesa de les tasques, aniran 
reaccionant de manera entusiasta o, per contra, generant desorganització a l'aula, 
postures totes elles que conformarien l'ambient de l'aula. (Marchena, 2005, pàg. 155-
156). 

En aquest sentit, perquè l'ambient de la classe sigui saludable i afavoridor de 
l'aprenentatge han de donar-se dues condicions relacionades ambdues amb la 
disponibilitat dels estudiants cap a les tasques de la classe, i estretament 
relacionades entre si: que els estudiants se sentin capaços de fer les tasques 

proposades i que els estudiants es trobin a gust a la classe fent la tasques 
proposades. 

Per a la primera condició –que els alumnes i les alumnes se sentin capaços i 

capaces de fer el que se'ls proposa que facin–, les tasques han d'estar 
ajustades a les capacitats i característiques de cadascun: ni han de ser massa 
fàcils per a ells –i així s'evita que siguin excessivament monòtones o trivials- ni 
massa difícils segons les seves capacitats –per a evitar que siguin vistes com 

inassolibles i se sentin incapaços de fer-les-. Han d'estar situades en el que 
Vigotsky denomina la  “zona de desenvolupament proper”.  

El fet d'abordar les tasques en equip, comptant amb l'ajuda immediata dels 

altres components de l'equip, dóna a qui potser no se sentiria capaç de fer-les 
la confiança i la tranquil·litat necessàries per realitzar-les. No es tracta, per 
descomptat, que li donin les coses fetes, les solucions dels problemes, sinó que 
li expliquin com fer-les i com resoldre'ls, ja que la seva responsabilitat és 

aprendre a fer-ho i haurà de demostrar que sap fer-lo. 

Per a la segona condició –que es trobin a gust a la classe fent les tasques 
proposades– no és necessari, ni de bon tros, com ja va dir Claperéde, que els 

alumnes “facin el que vulguin”, sinó que “vulguin fer el que fan”… És important 
recalcar aquest aspecte perquè fàcilment s'associa “sentir-se a gust” amb “fer el 
que vulguin”, amb el desordre i l'enrenou, amb el no esforçar-se i no fer res… 
Per això alguns diuen que cal recuperar una “cultura de l'esforç” tot identificant 

l’esforç amb el sofriment i el dolor, com si es tractés de retornar al vell refrany 
que diu que “la lletra, amb sang entra”. I no necessàriament ha de ser així. 
Com hem dit abans, es pot gaudir molt esforçant-se molt: en realitat, l'alegria 
que se sent en aconseguir alguna cosa és directament proporcional a l'esforç 

que s'ha hagut de fer per a aconseguir-la… 

Si es dóna la primera condició –que se sentin capaços de fer alguna cosa- ja 
s'ha donat un pas ferm, encara que no suficient, cap a la segona: que es trobin 

a gust, ja que difícilment poden sentir-se així si consideren que el que els 
proposem supera en molt les seves possibilitats.  
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Tenir l’oportunitat d'escollir entre diverses opcions –entre diverses activitats del 
mateix tipus i, fins i tot, entre diferents tipus d'activitats– és una primera 
manifestació de l'autonomia dels estudiants i un altre aspecte que pot portar 

com a conseqüència que els alumnes i les alumnes es trobin a gust fent les 
activitats proposades. És tot el contrari al que Freinet denominava el “treball del 
soldat”, entès com quelcom monòton i sense sentit. En la línia de la 
personalització de l'ensenyament, els “plans de treball” que va idear Freinet per 

a l'Escola Moderna pretenen precisament això: que els escolars sàpiguen què 
han de fer, amb la llibertat de determinar amb quin ordre ho faran i quan ho 
faran, mentre ho facin i no perdin el temps… 

Mostrar als alumnes i a les alumnes, en la mesura que sigui possible i tant com 
sigui possible, la  “funcionalitat” del que els proposem que facin –que les 
tasques a realitzar tinguin sentit per a ells i elles- també facilita que es trobin a 
gust fent-les i vulguin fer el que fan… 

Un altre aspecte que cal assegurar és que se sentin valorats i volguts pels seus 
professors i professores i pels seus companys i companyes de la classe. Només 
així es consideraran valuosos a si mateixos (tindran un autoconcepte positiu i 

una autoestima alta). 

El fet de formar part d'un equip d'aprenentatge cooperatiu, i el fet que aquest 
formi part d'una classe convertida en una petita comunitat d'aprenentatge, 

contribueix sens dubte a sentir-se valorat. La por al fracàs, a la desolació i al 
ridícul –que tant mal fa a alguns i dificulta, si no l’impedeix, el seu 
aprenentatge-, en un equip i en un grup classe cooperatius, es pot superar més 
fàcilment perquè sempre hi ha algú amatent a ajudar i compartir un problema o 

proporcionar el suport moral que es necessita. 

Com es dedueix del que acabo de dir, l'estructura cooperativa de l'aprenentatge 
contribueix enormement a desenvolupar interaccions saludables entre el 

professorat i el seu alumnat, interaccions positives entre iguals i una major 
disponibilitat de l'alumnat cap a les tasques que, en el seu conjunt, milloren 
l'ambient o el clima de l'aula, contribueixin a cohesionar el grup, la qual cosa, al 
mateix temps, predisposa el grup a treballar i organitzar-se de forma 

cooperativa en el moment de fer les tasques i les activitats a la classe. 

  


