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1. Àmbit d'intervenció B: El treball en equip com a recurs 

Les actuacions de l’àmbit d'intervenció A no són exclusives d'una estructuració 
cooperativa de l'aprenentatge. Poden dur-se a terme, i han de dur-se a terme, 
si és necessari, encara que no apliquem el treball en equip. Hem de considerar-
les com actuacions necessàries, si no imprescindibles, però insuficients per 
acabar estructurant de forma cooperativa les activitats educatives. Cal fer un 
nou pas i en un altre àmbit d’intervenció –el B– utilitzar, dintre de l'aula, el 
treball en equips reduïts d'alumnes com a un recurs per assegurar la cooperació 
i l'ajuda mútua i així aprendre millor els continguts escolars.  
Posem un exemple (vegeu la figura 2). El professor o la professora de 
l'assignatura A, d'una àrea de coneixement qualsevol, té estructurats els 
continguts en quatre temes, d'una durada variable. En cada tema, la seqüència 
aproximadament sempre és la mateixa: la introducció dels objectius didàctics, 
una explicació inicial i una sèrie d'activitats que els alumnes han de fer a l'aula, 
alternades amb explicacions puntuals del professor o la professora per resoldre 
dubtes o matisar algun aspecte dels continguts tractats.  

 
Per fer de forma cooperativa (no individual) aquestes activitats el professor o la 
professora distribueix els estudiants en equips de quatre membres. Per a això, 
els ha distribuït de forma estratègica a l'aula, de manera que els que ocupen 
quatre taules contigües conformen un equip heterogeni, format per dos nens i 
dues nenes, un dels quals és un escolar amb més motivació i capacitat, un altre 
té més necessitat d'ajuda, i els altres dos són d'un terme mig. A l'hora de fer les 
activitats previstes en cada tema, en lloc de fer-les cadascun per separat, en el 
seu pupitre, els convida a moure una mica les taules i a fer-les en equips de 
quatre, cadascun en la seva llibreta però ajudant-se uns als altres.  
Per a això, amb la finalitat d'assegurar-se que interactuaran tots quatre a l'hora 
de fer-les, pot utilitzar, per exemple, l'estructura cooperativa coneguda com 
“Llapis al mig” que es desenvolupa de la següent manera: el professor lliura un 
full amb quatre exercicis a cada equip format per quatre membres, cadascun 
dels quals s'encarregarà de dirigir (no de fer) un exercici. El primer llegeix el 
primer exercici i entre tots decideixen quina és la millor forma de fer-lo; mentre 
dialoguen i ho decideixen, deixen els seus llapis en el centre de la taula, per 
indicar que ara és temps de parlar, no d'escriure. Quan s'han posat d'acord, 
cadascun agafa el seu llapis i, ara en silenci, fa el primer exercici en el seu 
quadern. Després, el segon llegeix el segon exercici, i repeteixen la mateixa 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

Assignatura A: 

Treball dintre de l’aula Utilització d’alguna estructura cooperativa Equips esporàdics 

Àmbit d’intervenció B: El treball en equip com a recurs per ensenyar 

Figura 2 
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operació, i així successivament fins a completar els quatre exercicis. Aquesta 
estructura, efectivament, “obliga” d'alguna manera que un estudiant no faci els 
quatre exercicis previstos tot sol, sinó comptant amb els altres, buscant entre 
tots la millor forma de fer-los, és a dir, col·laborant i cooperant… L’“efecte” 
d'aquesta estructura és la col·laboració i la cooperació. 
Els equips utilitzats en aquest nivell tenen caràcter esporàdic, no permanent: si 
es modifica la distribució general dels alumnes a la classe en sessions 
successives, pot anar variant igualment la composició dels equips de treball 
utilitzats, i no sempre la seva composició ha de ser heterogènia. Per canviar els 
companys d'equip, també té sentit que, en una distribució en equips més 
homogènia, alumnes d'un mateix nivell de rendiment puguin realitzar activitats 
adequades al seu nivell d'aprenentatge, utilitzant igualment l'estructura “Llapis 
al mig”. En aquest cas, no tots els equips realitzaran les mateixes activitats, 
sinó que aquestes s'adequaran al nivell propi dels alumnes que conformen cada 
equip de treball. 
Les actuacions pròpies d'aquest àmbit d'intervenció han de servir perquè els 
alumnes facin petites experiències positives, reals, de treball en equip i puguin 
comprovar que treballar així és més agradable i eficaç, perquè tenen l'ajuda 
immediata d'algun company i, si volen treballar, poden fer-ho perquè entre tots 
descobreixen la forma de fer cada activitat. 
Si aquestes experiències són positives, els mateixos estudiants demanen poder 
treballar més sovint d'aquesta manera. Al mateix temps, aquestes petites 
experiències –petites, perquè es fan en sessions ocasionals i duren part d'una 
sessió de classe– ens serveixen per a identificar els “punts febles” del treball en 
equip en general, o d'un equip en particular. A partir d'aquí, a poc a poc podem 
anar modelant el funcionament intern dels equips –destacant el que fan 
correctament i corregint el que no acaben de fer bé– i a poc a poc anem 
trobant la millor distribució possible de l'alumnat en els diferents equips. Quan 
arriba aquest moment, el grup classe està en condicions per passar a un tercer 
nivell d'intervenció amb les actuacions pròpies de l'àmbit C. 

Estructures cooperatives de l'activ itat 

Una estructura de l'activitat cooperativa, com hem vist, duu als escolars a 
comptar els uns amb els altres, a col·laborar, a ajudar-se mútuament al llarg 
del desenvolupament de l'activitat. En canvi, una estructura de l'activitat 
competitiva condueix a què els alumnes i les alumnes rivalitzin entre si per ser 
el primer que acaba la feina, o el que sap millor el que el professorat els 
ensenya, i, per tant, a no ajudar-se els uns als altres sinó tot el contrari, a 
amagar-se informació, a guardar gelosament la resposta correcta d'una qüestió, 
o les solucions d'un problema, o la forma de resoldre'l... 
Aquestes estructures cooperatives de l'activitat són pràcticament 
imprescindibles, segons s’ha pogut constatar en nombroses experiències, ja que 
els alumnes i les alumnes, fins i tot després que els hàgim mentalitzat sobre la 
necessitat de treballar en equip i, fins i tot, els hàgim ajudat a organitzar-se en 
equip, si simplement els diem que el que hagin de fer ho facin en equip, entre 
tots, no saben com fer-ho: uns pretenen imposar el seu punt de vista (si les 
coses no es fan com ells creuen que s’han de fer, consideren que no són 
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correctes), mentre que uns altres pretenen només copiar el resultat de 
l'activitat en el seu quadern, confonent tenir-ho fet amb saber-ho fer… La 
utilització d'una estructura cooperativa garanteix, en certa manera, la interacció 
entre tots els membres d'un equip a l'hora de treballar junts. 
Les estructures cooperatives poden ser més simples o més complexes. Les 
estructures simples es poden dur a terme al llarg d'una sessió de classe, són 
fàcils d'aprendre i d'aplicar (“Aprèn-la avui, aplica-la demà i utilitza-la tota la 
vida”, és l'eslògan que fa servir Spencer Kagan, referint-se a aquestes 
estructures). Algunes d'aquestes estructures més simples s'han revelat molt 
eficaces a l'hora d'assegurar o garantir el treball cooperatiu en equip dintre de 
l'aula. Entre elles, podem citar les que es coneixen amb el nom de “Parada de 
tres minuts”, “1-2-4”, “El Foli Giratori”, “Llapis al mig”, “El número”, “El joc de 
les paraules” i la “Substància” (Vegeu en el quadre 1 la descripció d'aquestes 
estructures).  
 

Estructures cooperatives 

Parada de tres minuts1

Quan el professor o la professora fan una explicació a tot el grup classe, de tant en tant fa una 
petita “parada de tres minuts” perquè cada equip de base pensi i reflexioni sobre el que els ha 
explicat, fins a aquell moment, i pensin tres preguntes sobre el tema en qüestió, que després 
haurien de plantejar. Una vegada transcorreguts aquests tres minuts cada equip planteja una 
pregunta –de les tres que ha pensat-, una per equip a cada volta. Si una pregunta –o una altra 
de molt semblant- ja ha estat plantejada per un altre equip, se la salten. Quan ja s'han 
plantejat totes les preguntes, el professor o la professora prossegueix l'explicació, fins que faci 
una nova parada de tres minuts. 

 

1-2-42

Dins l’equip de base, primer cadascú (1) pensa quina és la resposta correcta a una pregunta 
que ha plantejat el mestre o la mestra. En segon lloc, es posen de dos en dos (2), intercanvien 
les seves respostes i les comenten. Finalment, en tercer lloc,  tot l’equip (4) ha de decidir quina 
és la resposta més adequada a la pregunta que els ha fet el mestre o la mestra. 

 

El foli giratori 3

El mestre encarrega una tasca als equips de base (una llista de paraules, la redacció d’un 
conte, les coses que saben d’un determinat tema per conèixer les seves idees inicials, una 
frase que resumeixi una idea fonamental del text que han llegit o del tema que han estat 
estudiant, etc.), i un membre de l’equip comença a escriure la seva part en un foli “giratori” i al 
passa al que té al seu costat seguint la direcció de les agulles del rellotge, perquè escrigui la 
seva part de la tasca en el foli, i així successivament, fins que tots els membres de l’equip hi ha 
participat. Cada alumne pot escriure la seva part amb un retolador d’un determinat color (el 
mateix que ha fet servir per posar a dalt de tot del foli el seu nom) i així a simple vista queda 
més ressaltat l’aportació que ha fet cadascú. 

 

Llapis al m ig 4

En l'estructura “Llapis al mig” el professor o la professora dóna a cada equip una fulla amb 
 

                                         
1 Adaptada de Spencer Kagan (www.cooperative.learning). 
2 Adaptada de Spencer Kagan (www.cooperative.learning). 
3 Adaptada de Spencer Kagan 
4 Estructura ideada per Nadia Aguiar Baixauli, del C.R.A. “Rio Aragó”, de Ballo (Huesca) i María 
Jesús Tallón Medrano, del CEIP “Puente Sardas”, de Sabiñánigo (Huesca)  



El Programa CA/AC (“Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar”) per ensenyar a aprendre en equip. 
Àmbit B: En treball en equip com a recurs. 

 5 

tantes preguntes o exercicis sobre el tema que treballen en la classe com membres té l'equip 
de base (generalment quatre). Cada estudiant ha de fer-se càrrec d'una pregunta o exercici 
(ha de llegir-lo en veu alta, ha d'assegurar-se que tots els seus companys aporten informació i 
expressen la seva opinió i comprovar que tots saben i entenen la resposta consensuada). Es 
determina l'ordre dels exercicis. Quan un estudiant llegeix en veu alta la “seva” pregunta o 
exercici i entre tots parlen de com es fa i decideixen com és la resposta correcta, els llapis de 
tots es col·loquen en el centre de la taula per a indicar que en aquells moments només es pot 
parlar i escoltar i no es pot escriure. Quan tots tenen clar el que cal fer o respondre en aquell 
exercici, cadascun agafa el seu llapis i escriu o fa en el seu quadern l'exercici en qüestió. En 
aquest moment, no es pot parlar, només escriure. A continuació, es tornen a posar els llapis al 
mig de la taula, i es procedeix de la mateixa manera amb una altra pregunta o qüestió, 
aquesta vegada dirigida per un altre alumne, i així successivament fins a completar tots els 
exercicis. 
El número5

En “El número” el professor o la professora posa una tasca (respondre unes preguntes, 
resoldre uns problemes, etc.) a tota la classe. Els alumnes, en el seu equip de base, han de fer 
la tasca, assegurant-se que tots els seus membres saben fer-la correctament. Cada estudiant 
de la classe té un número (per exemple, el que li correspongui per ordre alfabètic). Una 
vegada esgotat el temps destinat a resoldre la tasca, el professor o la professora treu un 
número a l'atzar d'una bossa en la qual hi ha tants números com alumnes. L'alumne que té el 
número que ha sortit, ha d'explicar davant de tota la classe la feina que han realitzat o, si és el 
cas, ha de fer-la en la pissarra. Si ho fa correctament, ell –i, per extensió, el seu equip de 
base- obté una recompensa en forma de reconeixement públic i felicitació del professor o la 
professora i de la resta d'equips. 

 

El joc de les paraules6

El mestre o la mestra escriu a la pissarra unes quantes paraules-clau sobre el tema que estan 
treballant o ja han acabat de treballar. En cada un dels equips de base, cada estudiant ha de 
formular una frase amb una d’aquestes paraules, o expressar la idea que hi ha “darrera” d’una 
d’aquestes paraules. Un cop l’ha escrita, l’ensenya a la resta dels seus companys, que la 
corregeixen, l’amplien, la modifiquen, etc. fins a “fer-la seva, de tot l’equip”. 

 

Les paraules-clau poden ser les mateixes per a tots els equips, o cada equip de base pot tenir 
una llista de paraules-clau. Les frases o les idees confegides amb les paraules-clau de cada 
equip, que es posen en comú, representen una síntesi de tot el tema treballat. 
La substància7

Es tracta d’una estructura apropiada per determinar les idees principals –allò que és 
substancial- d’un text o d’un tema. El professor o la professora invita a cada estudiant d’un 
equip de base a escriure una frase sobre una idea principal d’un text o del tema treballat a 
classe. Un cop l’ha escrita, l’ensenya als seus companys d’equip i entre tots discuteixen si està 
bé, o no, la corregeixen o la matisen, etc. Si no és correcta o consideren que no es correspon 
a cap de les idees principals, la deixen al marge.  Això ho fan amb les frases-resum escrites 
per cada un dels membres de l’equip. Es fan tantes “rondes” com sigui necessari fins a 
expressar totes les idees que ells consideren que són les més rellevants o substancials. 

 

Un cop tenen totes les frases que han considerat correctes, les ordenen de forma lògica i, a 
partir d’aquí, les copien cadascú al seu quadern. D’aquesta manera, tenen un resum de les 
principals idees d’un text o del tema treballat. De tota manera, a l’hora de fer el resum últim, 
cadascú a la seva llibreta, no s’han de limitar, si ho volen, a copiar literalment les frases 
elaborades prèviament, sinó que poden introduir els canvis o les frases que cadascú cregui 

                                         
5 Estructura ideada per María Jesús Alonso, del Col·legi Públic Comarcal “Los Àngeles”, de 
Miranda d'Ebre (Burgos). (Alonso i Ortiz, 2005, p. 63). 
6 Adaptada de Spencer Kagan (www.cooperative.learning). 
7 Estructura ideada per Conxita Calvo, professora del IES Puig i Cadafalch, de Mataró 
(Barcelona). 
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més adients. 

Quadre 1: Algunes estructures cooperatives 

 
En canvi, les estructures més complexes –conegudes també com a tècniques 
cooperatives– s'han d'aplicar en diverses sessions de classe. Entre les tècniques 
cooperatives, hem pogut comprovar l'eficàcia de la que es coneix amb el nom 
de Jigsaw (o Trencaclosques) i de la que es coneix amb les sigles GI (Groups 
Investigation), que en el nostre context educatiu coneixem més com a mètode 
de projectes, o treball per projectes. (Vegeu la descripció d'aquestes tècniques 
cooperatives en el quadre 2). 
 

Tècniques cooperatives 

Trencaclosques8

• Dividim la classe en equips heterogenis de 4 o 5 membres cadascun. 
 

• El material objecte d'estudi es fracciona en tantes parts com membres té l'equip, de 
manera que cadascun dels seus membres rep un fragment de la informació del tema 
que, en el seu conjunt, estan estudiant tots els equips, i no rep la que s'ha posat a la 
disposició dels seus companys per a preparar el seu propi “subtema”.  

• Cada membre de l'equip prepara la seva part a partir de la informació que li facilita 
el professor o de la que ell ha pogut buscar.  

• Després, amb els integrants dels altres equips que han estudiat el mateix subtema, 
forma un “grup d'experts”, on intercanvien la informació, aprofundeixen en els 
conceptes claus, construeixen esquemes i mapes conceptuals, clarifiquen els dubtes 
plantejats, etc.; podríem dir que arriben a ser experts de la seva secció.  

 A continuació, cadascun d'ells retorna al seu equip d'origen i es responsabilitza 
d'explicar al grup la part que ell ha preparat. 

Grups d'Invest igació (GI)9

• Elecció i distribució de subtemes: els alumnes trien, segons les seves aptituds o 
interessos, subtemes específics dintre d'un tema o problema general, normalment 
plantejat pel professor en funció de la programació. 

 

• Constitució dels equips dintre de la classe: Han de ser el màxim d'heterogenis. El 
nombre ideal de components oscil·la entre 3 i 5 

• Planificació de l'estudi del subtema: els estudiants de cada equip i el professor 
planifiquen els objectius concrets que es proposen i els procediments que utilitzaran 
per assolir-los, al mateix temps es distribueixen les tasques a realitzar (buscar la 
informació, sistematitzar-la, resumir-la, esquematitzar-la, etc.) 

• Desenvolupament del pla: els alumnes desenvolupen el pla descrit. El professor 
segueix el progrés de cada equip i els ofereix la seva ajuda. 

• Anàlisi i síntesi: els alumnes analitzen i avaluen la informació obtinguda. La 
resumeixen per poder presentar-la a la resta de la classe. 

• Presentació del treball: una vegada exposat el seu subtema a tots la classe, es 
plantegen preguntes i es respon a les possibles qüestions, dubtes o ampliacions que 
puguin sorgir o demanar. 

 Avaluació: el professor i els alumnes realitzen conjuntament l'avaluació del treball en 

                                         
8 Parrilla, 1992, p. 126; Echeita i Martín, 1990, pàg. 63-64; Ovejero, 1990, pàg. 169. 
9 Echeita i Martín, 1990, pàg. 64-65. Ovejero, 1990, pàg. 173; Parrilla, 1992, pàg. 126. 
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equip i l'exposició. Pot completar-se amb una avaluació individual. 

Quadre 2: Algunes tècniques cooperatives 

 
Les estructures cooperatives –tant les simples com les complexes– en si 
mateixes no tenen contingut; com el seu nom indica, són només l'estructura 
que s'aplica per a treballar uns determinats continguts, de qualsevol àrea del 
currículum, de manera que generen la necessitat de col·laborar i ajudar-se en 
els que participen en el procés d'ensenyament i aprenentatge: Una estructura 
cooperativa simple, aplicada en relació a un contingut d'aprenentatge d'una 
àrea determinada, constitueix una activitat d'aprenentatge de curta durada (es 
pot portar a terme al llarg d'una sessió de classe): qualsevol de les que es 
presenten com exemple en el quadre 1, aplicada per treballar uns continguts de 
matemàtiques, es converteix en una activitat de matemàtiques; aplicada per 
treballar uns continguts de llengua, constitueix una activitat de llengua, etc. Així 
mateix, una estructura cooperativa complexa, o tècnica, aplicada en relació a 
uns continguts d'aprenentatge d'una àrea determinada, constitueix una 
macroactivitat d'aprenentatge que es porta a terme al llarg de dues o més 
sessions de classe: La tècnica GI (Grups d'Investigació) (vegeu la seva 
descripció en el quadre 2) utilitzada per treballar continguts de ciències socials, 
dóna lloc a una macroactivitat –un projecte- de ciències socials; la mateixa 
tècnica, si s'aplica a continguts de tecnologia, es converteix en un projecte de 
tecnologia, etc. 
Compte, però, amb les estructures pseudocooperatives! Perquè l’estructura de 
l’activitat d’un equip sigui realment cooperativa –o, si voleu, perquè un equip 
d’aprenentatge sigui de veritat cooperatiu- hi ha d’haver, per una banda, 
interacció entre els seus components i, per l’altra, treball (i responsabilitat) 
individual: tothom hi ha de fer alguna cosa, però amb interacció entre tots els 
components. I com més es donen aquestes dues condicions, més cooperativa 
és l’estructura de l’activitat (o més cooperatiu és l’equip que treballa d’aquesta 
manera). Sovint s’utilitzen estructures pseudocooperatives que fàcilment passen 
per cooperatives sense ser-ho pròpiament. Vegem-ne un exemple.  
Agafem l’estructura “El joc de les paraules” (vegeu-ne la descripció al Quadre 1) 
i suposem que un mestre l’aplica de la següent manera: Escriu quatre paraules-
clau a la pissarra, i diu als seus alumnes que, a cada equip, escriguin una frase 
entre tots a partir d’aquestes paraules-clau. És possible que, en algun equip, un 
alumne o una alumna agafi la iniciativa, faci una frase a partir de cada paraula 
(que, a més, és molt possible que sigui correcta...), als altres ja els sembli bé i 
n’escriguin una cada un... Aparentment ho han fet en equip, però no és una 
estructura cooperativa, perquè no hi ha hagut cap interacció entre ells, i el 
treball individual ha quedat reduït a escriure una frase cada un... També pot ser 
que es reparteixin les paraules, i cadascú en faci una i l’escrigui. Hi ha hagut 
més treball individual (cadascú no només n’ha escrit una, sinó que també l’ha 
pensada), però tampoc és del tot cooperativa perquè tampoc hi ha hagut 
interacció entre ells. En canvi, si cadascú escriu una frase a partir d’una paraula 
clau, tot seguit la frase escrita per cadascú es “discuteix” entre tots, es 
corregeix, es modifica, s’amplia... fins a “fer-se-la seva (de tot l’equip)” i 
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després el qui l’havia escrit la passa en net, en aquest cas hi ha hagut més 
responsabilitat individual i hi ha hagut també una considerable interacció entre 
els components: per això és una estructura molt més cooperativa. 

La participació equitativa i la interacció simultània en un equip 
d'aprenentatge cooperatiu  

Spencer Kagan (1999) contraposa el model “Aprendre Junts” de Roger Johnson 
i David Johnson, al seu model “Estructures Cooperatives”. Ambdós models 
coincideixen en considerar que dos dels principis o elements bàsics d'un equip 
d'aprenentatge cooperatiu són la interdependència positiva i la responsabilitat 
individual: sense aquests dos elements no hi pot haver pròpiament treball 
cooperatiu en equip. Però mentre que en el model dels germans Johnson 
s’insisteix en la Interacció cara a cara, Spencer Kagan matisa i concreta molt 
més aquest principi amb dos principis o elements nous, que ell denomina 
Participació equitativa i Interacció simultània, els quals, juntament amb els dos 
anteriors, conformen els quatre principis bàsics que aquest autor reconeix en 
els equips d'aprenentatge cooperatiu, simbolitzats per l'acrònim PIES (Positive 
interdependence, Individual accountability, Equal participation, Simultaneous 
interaction). 

Participació equitativa 

Segons Kagan, el model “Aprendre Junts” no estructura la participació entre els 
membres d'un equip perquè hi hagi una participació igualitària, en el sentit que 
deixa que la participació dels estudiants sorgeixi espontàniament –no forçada 
per cap “estructura”– dintre dels equips. Per exemple, un professor que aplica 
aquest model pot estar satisfet només perquè els estudiants discuteixen de 
forma “desestructurada” alguna cosa dins l'equip (la manera de resoldre un 
problema o de fer alguna activitat…). Aquesta participació “desestructurada” –
en aquest cas, en forma de discussió– no garanteix que aquesta participació 
sigui igualitària per a tots els membres d'un equip: mentre que els qui 
segurament més necessitat tenen de verbalitzar el seu punt de vista, són els 
quals menys oportunitats tenen de fer-ho, precisament perquè els que menys 
ho necessiten monopolitzen pràcticament tota la participació. Deixar la igualtat 
de participació en mans dels estudiants és fer-se falses il·lusions i gairebé 
sempre acaba en participació desigual. En aquest sentit, les estructures 
cooperatives de Kagan o altres estructures similars –algunes de les quals han 
estat descrites en el Quadre 1– garanteixen la participació –igualitària o 
equitativa fins a cert punt– de tots els membres d'un equip, com succeeix per 
exemple en les estructures “1-2-4”, “El Foli Giratori” i “La substància”. 

Interacció simultània 

Spencer Kagan defineix la Interacció simultània com el percentatge de 
membres d'un equip clarament compromesos en el seu aprenentatge en un 
moment donat, de manera que en un equip de quatre membres sempre hi 
haurà més interacció simultània que en un equip de cinc o de tres. Si el nombre 
de components d'un equip és senar (tres o cinc) és molt més probable que hi 
hagi algú que, en un moment donat, no interactuï amb un altre. Aquesta és una 
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raó de més per procurar que els equips siguin de quatre membres sempre que 
sigui possible i que es potenciï al màxim el treball per parelles, de dos en dos, 
com succeeix, per exemple, en l'estructura “1-2-4”.  
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