
El treball en grup cooperatiu, eina d'atenció a la diversitat 
Resum de: http://www.xtec.es/~mjulia/centres/divers/cooperatiu.htm 

 
Vygotski destaca que les funcions mentals i el desenvolupament humà tenen el seu origen en 
les relacions socials. Per ell les habilitats cognitives de l'individu depenen en gran mesura del 
grup en el que es troba Myers. En aquest sentit, doncs, l'aprenentatge i el desenvolupament 
intel·lectual sempre tindran lloc a partir de la interacció amb els altres. 
 

El coneixement, segons Piaget, es construeix a partir de la interacció amb l’entorn. Aquesta 
interacció genera un conflicte entre els esquemes previs de l'individu i la nova informació que li 
arriba de l'entorn, amb la qual cosa enriqueix les seves representacions mentals.   
 

Pel teòrics de l’aprenentatge social, les relacions entre els alumnes tenen un gran valor educatiu 
perquè afavoreixen el procés de  socialització, faciliten l'adquisició de competències. 
. 
Avantatges del treball en grups cooperatius 

• Facilita el treball autònom dels alumnes, la cooperació grupal i l’aprenentatge entre iguals.  
• Els docents poden oferir una atenció més individualitzada als alumnes 
• Especialment a aquells que més la necessiten. 
• Prima l’atenció a la diversitat, afavoreix la diversitat de ritmes, de capacitats i d'interessos. 
• La responsabilitat de l'aprenentatge és dels propis alumnes. 
• El paper del mestre canvia, és un "mediador", de dinamitzador i facilitador de recursos. 
• Es fan més clars els objectius de cada tasca i quina funció ha de complir cada alumne/a 
• S'optimitzen les activitats d'aprenentatge. Es premia l'èxit  en equip.  
• S'estableixen relacions tutorials entre alumnes, col·laboracions entre iguals. 
• Es treballen la discussió, la negociació i valors com respecte, solidaritat i democràcia. 

 

Proposta d'organització  
• El nombre d'alumnes per grup serà inferior a 4. (Entre 2 i 4).  
• Col detallar al màxim les funcions específiques (rol) de cada un dels components. 
• Rols: recopilador, organitzador, sintetitzador, fotògraf, secretari, grafista, portaveu...  
• Cal pensar i adaptar cada càrrec en funció de l'àrea i de les activitats. 
• Cal concretar les actituds, valors i normes a treballar. 
• Cal valorar si cada alumne/a a de passar per tots els càrrecs al llarg del curs.  
• Cal pactar entre el docent i alumnes el tema de treball, activitats, objectius i temps. 
• També la normativa de funcionament i l’avaluació. 
• Cal preveure sessions de tot el grup-classe per fer la posada en comú. 
• Cal preveure temps per exposar resultats de la feina a tot el grup classe. 
• Al final de cada sessió el grup avalua la tasca feta i l’anota, o exposa, en un portafolis. 
• Millor si tots els grups treballen a l'hora dins la mateixa classe, laboratori, biblioteca, etc. 
• Millor si les activitats i continguts a desenvolupar són els mateixos per a cada grup. 
• El Mestre/a va passant pels grups per fer una observació directa de la feina i actituds. 
• Va facilitant l’ajut més adequat a cada grup d'alumnes i en especial a alumnes NEE. 
• Va veient i modulant com organitzen el treball. 
• Va preparant i adequant materials de consulta o fonts d'informació. 
• Segueix d'aprop el procés d'aprenentatge de cada alumne i veu on s'equivoca. 
• Observa quines estratègies tenen per a resoldre els problemes, i les actituds.  
• Presenta noves propostes, dubtes i incògnites que facin "treballar més" als avançats. 
• És millor que els grups siguin heterogenis de nivell, interessos i situació familiar. 
• És important que la nota de l’equip es calculi sumant les "notes de tots”. 
• La millor manera d'introduir aquest treball es començar en només algunes sessions. 
• Escollir el nom de l’equip, un escut, la seva identitat fa que es cohesió el grup. 


