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PRESENTACIÓ
L’any 2001 va aparèixer el llibre Entramats, Mètodes d’aprenentatge
cooperatiu i colꞏlaboratiu, en català, a la colꞏlecció Innova d’Edebé. Pocs
mesos després, l’any 2002, va aparèixer l’edició en castellà. L’any 2005,
l’editorial brasilera Artmed va publicar l’edició en portuguès. Des del principi, el llibre s’ha utilitzat, entre altres coses, per a la formació del professorat en aprenentatge cooperatiu, en nombroses accions (cursos, tallers, assessoraments…), en centres educatius de l’Estat espanyol i d’Amèrica Llatina.
Centenars de professors n’han llegit els capítols en equip utilitzant, tot sovint, el sistema del puzle per aprendre diferents mètodes d’aprenentatge cooperatiu i portar-los, posteriorment, a la pràctica de manera ajustada als seus
respectius contextos i aules.
Suprimida l’any 2010 la colꞏlecció Innova, els autors –igual que un bon
nombre de formadors que utilitzen Entramats com a material de capacitació
del professorat– vam pensar que era un bon moment per actualitzar-ne el
contingut i tornar-lo a posar a disposició de qui ho necessités. I vam agrair a
l’editorial Horsori que el 2011 el publiqués en castellà. Ara, l’editorial ens
ha demanat l’actualització al català, en l’edició que teniu a les mans.
L’editorial, com nosaltres, i confiem que també el lector, va pensar que
el llibre conserva el seu interès perquè l’aprenentatge cooperatiu és una metodologia idònia per atendre la diversitat, cada dia més reconeguda i creixent
a les nostres aules. Els mètodes d’aprenentatge cooperatiu no només respecten la diversitat de l’alumnat, sinó que en treuen profit pedagògic: és gràcies
precisament a les seves diferències que els participants d’un equip aprenen.
Es tracta, doncs, d’una metodologia per a l’educació inclusiva. Però, a més,
promou l’aprenentatge significatiu o profund dels seus participants, no en va
l’aprenentatge cooperatiu és un dels camps més investigats per la Psicologia
de l’Educació. Finalment, aquesta metodologia permet el desenvolupament
de la competència cooperativa, assenyalada com una de les claus de la ciutadania del segle XXI.
El llibre també aborda l’aprenentatge colꞏlaboratiu, entès com les oportunitats que els docents tenen d’aprendre uns dels altres, en el treball con5

junt. No cal dir que la colꞏlaboració docent és un camí necessàriament a
transitar si volem construir centres on els docents tinguin l’oportunitat de
desenvolupar-se professionalment en el seu dia a dia.
El format del llibre s’allunya dels manuals a l’ús, ja que presenta una
selecció de mètodes d’aprenentatge cooperatiu (entre alumnes) i colꞏlaboratiu (entre docents), mitjançant diferents narracions. Hem optat per presentar mètodes –alguns d’ells– perquè, tal com han defensat molts autors, més
que referir-se a l’aprenentatge entre iguals com un tot, és més ajustat parlar
de mètodes, amb pràctiques i efectes diferents, que el professorat ha de
conèixer i escollir segons els seus objectius, ajustant-los als seus contextos i
necessitats. Així mateix, la utilització de les narracions d’Entramat és per tal
de “visualitzar” alguns mètodes a la pràctica, per tal que els lectors puguin
extreure els elements essencials i utilitzar-los de manera ajustada als seus
respectius contextos.
Confiem que el llibre, amb aquesta actualització, segueixi essent un
material útil per ajudar el professorat a introduir o millorar pràctiques cooperatives a les seves aules i als centres escolars, amb la finalitat de convertir els
grups classe en comunitats d’aprenents, on els alumnes aprenen també de les
ajudes que mútuament es brinden, sota l’ànim i la supervisió del professor; i
convertir els centres en comunitats que aprenen, en promoure deliberadament l’aprenentatge entre els professors.1
Els autors
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Malgrat utilitzar la forma masculina per facilitar la lectura del text, queda sobreentès
que, sempre, ens referim a ambdós gèneres.

6

LA COOPERACIÓ COM A NECESSITAT
(Propòsit, estructura i nivells d’utilització de l’obra)
1. DES DE KOSOVO,
AMB AMOR
Tutoria entre iguals
2. QUI, C’EST MOI
Ensenyament recíproc

3. NO VAIG TROBAR
MARGARIDES
Grup de suport entre iguals
4. EXPERT, TU? DE QUÈ?
Puzle

5. AL MEU AMIC (O AMIGA)
Joc de rol

6. SÍNTESI DE SÍNTESI
Grup d’investigació

Parelles d’alumnes que aprenen simultàniament, un ensenyant (alumne tutor)
i l’altre per l’ajut del seu company
(alumne tutorat).
Equip de quatre alumnes per a la comprensió de textos, en el qual cada membre fa rotatòriament una funció (resumir, interrogar, respondre i anticipar).
Treball en equip en el qual cada membre es compromet a donar suport i
acceptar el suport dels altres.
Després de treballar en un grup, cada
membre de l’equip esdevé expert en
una part del coneixement necessari per
a l’assoliment de l’objectiu.
Adopció de la perspectiva d’un personatge per tal d’apropar-se als seus sentiments i punts de vista, després
d’interactuar amb els altres,
Cada equip de l’aula escull i treballa
autònomament un subtema que haurà
de presentar a la resta dels companys.

7. UN D’ANADA, L’ALTRE
DE TORNADA
Colꞏlaboració interprofessional

Equip que aprofita els coneixements
professionals dels diferents membres
per tal de respondre un problema complex.

8. VIDEOCONFERÈNCIA
NATURAL
Grup natural

Equip d’alumnes, format lliurement a
l’inici de curs, en què cada membre
assumeix una funció o responsabilitat
diferent.

9. RECURSOS
BIBLIOGRÀ FICS I DIGITALS

Selecció de libres en català i castellà, i
pàgines web sobre aprenentatge cooperatiu.
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INTRODUCCIÓ
La cooperació com a necessitat
Entramat: conjunt de bigues que serveixen per a construir un sostre de pis o
de coberta, una paret o un envà.
Institut d’Estudis Catalans.
Diccionari de la Llengua Catalana

1. PROPÒSIT DE L’OBRA
1.1. Motius i objectius
Probablement un dels principals reptes internacionals als quals ha
d’enfrontar-se l’educació és apostar per un ensenyament inclusiu, capaç de
transformar els sistemes educatius i els centres en espais suficientment flexibles per respondre a les necessitats cada vegada més diverses de l’alumnat.
Aquest procés de millora de l’educació, amb la finalitat de no excloure cap
alumne per les seves característiques, uneix el moviment per la qualitat i la
excelꞏlència educativa, al respondre a desafiaments que requereixen processos d’innovació educativa. No seria arriscat afirmar que una gran part de
l’èxit d’aquest procés es juga a l’Ensenyament Secundari Obligatori. L’opció
a favor d’una educació inclusiva –un institut capaç d’acomodar i respondre
les necessitats de tot l’alumnat fins als setze anys– és, sens dubte, un dels
principals reptes que l’educació s’ha plantejat (Marchesi, 2000).
L’orientació vers el model d’escola inclusiva en l’Ensenyament Secundari Obligatori suposa que els centres han de recórrer a instruments diversos que
facilitin l’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. Empeny el professorat a aprendre a utilitzar mecanismes que permetin que tots els
alumnes de l’aula, independentment de les característiques que presentin, siguin capaços d’aprendre el màxim dins de les seves possibilitats.
Un dels mecanismes que, amb ús creixent, s’està mostrant molt útil per
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a una gestió d’aula que respongui a la diversitat és l’aprenentatge cooperatiu. Són molts els autors (Ainscow, 1991; Stainback i Stainback, 1999; Villa,
Thousand i Nevin, 2011) que es refereixen a l’aprenentatge cooperatiu com una
estratègia instruccional de primer ordre per a la inclusió, per diverses raons:






L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia que converteix l’heterogeneïtat, és a dir, les diferències entre els alumnes –que, lògicament, trobem a qualsevol grup–, en un element positiu que facilita
l’aprenentatge. De fet, els mètodes d’aprenentatge cooperatiu no
només treuen partit de les diferències entre els alumnes, sinó que, tot
sovint, les necessiten. La diversitat, fins i tot la de nivells de coneixements que tant molesta a l’ensenyament tradicional i homogeneïtzador, és vista com un fet positiu que juga a favor de la tasca docent.
Sense diversitat a l’aula no podríem utilitzar l’aprenentatge cooperatiu,
com tampoc podríem respondre a la diversitat dels alumnes sense utilitzar els ajuts entre iguals com a font d’aprenentatge (Duran, 2020).
Des de les primeres investigacions (Slavin, 1980) se sap que l’aprenentatge cooperatiu potencia habilitats psicosocials i d’interacció
(respecte els altres, acceptació de punts de vista, comunicació, negociació, autoestima...), fonamentats en valors com la colꞏlaboració i
l’ajuda mútua i la solidaritat, bàsics per a una societat que es vulgui
democràtica (Slavin, 1995). En aquesta línia, per exemple, Putman
(1997) i Díaz-Aguado (2003) plantegen l’aprenentatge cooperatiu
com una eina per a l’educació intercultural.
Per altra banda, avui sabem que la potenciació de les interaccions
entre els alumnes, que facilita el treball cooperatiu, és un motor per a
l’aprenentatge significatiu. Les interaccions amb altres permeten crear
situacions òptimes perquè aparegui el conflicte sociocognitiu, sostingut per les teories de Piaget, i són necessàries per a l’actuació mediadora, en termes de la teoria de Vigotski i dels seus seguidors. Aprendre no és una tasca individual, sinó el producte de l’activitat social
amb altres membres més experts que ofereixen ajudes que permeten
a l’aprenent convertir-se en una persona cada vegada més competent
i autònoma (Wells, 2001). Això situa l’aprenentatge cooperatiu com
un recurs metodològic bàsic per a un ensenyament de qualitat.

Aquestes raons, i d’altres que s’abordaran al llarg del llibre, situen
l’aprenentatge cooperatiu com una estratègia instruccional de la qual caldrà fer
ús sistemàtic, si es vol avançar vers una educació de qualitat per a tothom. Cal,
doncs, que el professorat –en formació inicial o en servei–, així com els diferents professionals de suport i/o assessorament, coneguin de prop aquest recurs.
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Voldríem fer notar que parlem de l’aprenentatge cooperatiu, o de l’ús
instruccional de les interaccions entre alumnes, com un recurs més –no pas
l’únic– de gestió de l’aula. No es tracta pas de substituir el treball individual
o el competitiu, per les estructures de colꞏlaboració. Aquest aspecte no és
plantejat ni pels autors més acèrrims de l’aprenentatge cooperatiu. Es tracta,
com ells mateixos plantegen (Johnson i Johnson, 1991), d’introduir la cooperació a les nostres aules per tal que alumnes i professors sàpiguen quan utilitzar cadascuna de les tres estructures de treball.
Com una metodologia més, cal que el professorat la conegui en profunditat per tal de poder-ne fer un ús estratègic, és a dir, en funció dels objectius
que es proposa treballar i de les condicions i necessitats de l’alumnat.
El llibre que presentem té com a principal objectiu ser un instrument de
formació en l’aprenentatge cooperatiu. Pretenem que el lector conegui en
profunditat allò que el caracteritza i alguns dels mètodes a través dels quals
es concreta la seva pràctica pedagògica.
Per fer-ho, hem defugit de les descripcions o exemplificacions clàssiques i hem optat per presentar situacions, en forma de narracions breus, que
ilꞏlustrin la posada en marxa de diferents mètodes cooperatius. Les fitxes que
acompanyen cada capítol han de permetre inferir els aspectes més generalitzables de les situacions concretes presentades.
Si bé el llibre és fruit d’un treball colꞏlaboratiu entre els seus autors,
també creiem que el millor ús d’aquest es farà a partir de la discussió en
petits equips de professors. Encoratgem, doncs, a treballar els capítols en
grup i esperem que de la discussió dels elements principals en surtin els conceptes i l’energia que facilitin una utilització innovadora de l’aprenentatge
cooperatiu a les aules de secundària.

1.2. Cooperació, competència clau
En l’ensenyament tradicional (basat en una concepció transmissiva del
coneixement, en què el professor era el dipositari del saber), les interaccions
considerades rellevants eren exclusivament les que es produïen entre professor i alumne. En aquell model, malauradament avui encara vigent en una
part important de la pràctica escolar de secundària, les interaccions entre
alumnes eren vistes com entorpidores de l’actuació docent i, per tant, calia
eliminar-les o si més no limitar-les. La màxima No hablaré en clase pot ser
una caricatura d’aquest model hegemònic en el passat, i que encara ressona
en algunes aules, avui en dia.
L’adopció de les perspectives constructivistes de l’ensenyament i l’aprenentatge ha provocat la consideració educativa de les interaccions entre
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alumnes que es produeixen a les aules. El constructivisme, en mantenir que
l’alumne construeix el seu propi coneixement a partir d’un procés interactiu
en el qual el paper del professor és mediar entre l’alumne i els continguts,
planteja la possibilitat que en determinades circumstàncies els alumnes puguin desenvolupar aquest paper mediador. Els alumnes també aprenen uns
dels altres. Per tant, també s’ensenyen uns a altres.
Diverses investigacions han demostrat que els alumnes poden tenir alguns avantatges respecte dels adults (cas dels professors) per actuar de mediadors dels seus companys. De fet, en les situacions d’aula, on l’ajuda del professor es distribueix entre els alumnes del grup-classe, fent difícils les
relacions molt personalitzades o ajustades, les ajudes entre iguals prenen
avantatge en poder desenvolupar-se en petit grup o, fins i tot, un a un. Good i
Brophy (1997) sostenen que la mediació de l’alumne pot arribar a ser més
efectiva que la del professor pel fet que els alumnes comparteixen un marc
d’experiència, cultural i lingüístic, que els permet ser més directes, utilitzar
un vocabulari més familiar i ajustat, i ser molt sensibles a les dificultats
d’aprenentatge de l’altre, en ser aprenents més recents del que ensenyen.
En les darreres dècades, els docents han perdut el monopoli del saber a
l’aula. Els alumnes tenen accés a informació i el context o la comunitat pot
aportar coneixements que el professor pot no tenir. Els docents hem admès
que no ho saben tot, ni de la nostra pròpia assignatura. Ara, el desafiament és
compartir amb els nostres alumnes el darrer monopoli que conservem: la
capacitat d’ensenyar. Es tracta d’aprendre a mobilitzar la capacitat mediadora de l’alumnat amb la finalitat que les classes es converteixin en comunitats
d’aprenents, on els alumnes no només aprenen amb l’ajuda del professor
(difícil d’ajustar per la relació d’un davant de molts), sinó també per les ajudes mútues que s’ofereixen sota la seva supervisió.
Per últim, els professors saben que ensenyar pot ser una bona manera
d’aprendre. Tots, com a docents, tenim experiències on hem après ensenyant
els nostres alumnes. Disposem d’evidències empíriques que demostren que
és possible aprendre ensenyant (Duran, 2017). Alguns autors s’hi refereixen
com a Learning by teaching, nosaltres ho hem fet com a aprensenyar (Duran,
2016). Les recerques indiquen que quan demanem a un alumne que aprengui
un contingut creient que l’haurà d’ensenyar a algú altre, encara que no arribi
a ensenyar-lo, l’aprèn millor que quan simplement l’estudia per a ell mateix.
Però, a més, si l’alumne en qüestió té la possibilitat de simplement presentar
–no diem explicar– el que ha après davant d’una audiència (un company o
un petit nombre de companys), encara ho aprèn millor. A més, si l’audiència
intervé, i l’ensenyant té la possibilitat d’explicar (ajustant la informació a les
necessitats dels aprenents) i de formular i respondre preguntes profundes,
encara aprèn amb més profunditat. Si és així, si és possible aprendre ense12

nyant, per què no donem oportunitats als nostres alumnes perquè, aprofitant
les diferències de coneixements que tenim naturalment a les aules –o les que
puguem crear– aprenguin ensenyant-se els uns als altres? L’aprenentatge
cooperatiu fomenta deliberadament que els alumnes s’ensenyin uns als altres, que aprenguin ensenyant.
Així doncs, la cooperació com a mecanisme d’aprenentatge està cridada
a jugar un important paper a les nostres aules i centres. Però, a més, el
desenvolupament de la competència de cooperació o treball en equip és un
aprenentatge altament funcional, i és una competència clau per a la societat
del coneixement. La mateixa Comissió de la UNESCO per a l’Educació del
Segle XXI (UNESCO, 1996) va assenyalar el treball en equip com una de les
competències bàsiques que han de promoure els sistemes educatius, i és
també una de les competències clau identificades per DeSeCo (programa de
l’OCDE per a la definició i selecció de competències, DeSeCO, 2002). No és
estrany que la cooperació o el treball en equip aparegui entre les competències bàsiques de l’ensenyament secundari ni que, com que és una de les principals característiques del brain worker o treballador del coneixement, el
món laboral la valori cada dia més i l’entengui no només com quelcom necessari per als seus treballadors, sinó com un mecanisme de desenvolupament empresarial. En aquesta línia, i en aquest context, s’ha forjat el terme
Coopetició (Branderburger i Nalebuff, 1998), que combina la necessitat de
competir i cooperar. Per al primer, ja ensenyen de sobres els nostres sistemes
educatius. El repte encara es troba en la cooperació.

1.3. Fonaments conceptuals de l’aprenentatge entre iguals
Les primeres investigacions d’aprenentatge entre iguals poden incloure’s
en el marc piagetià. Per a Piaget, la interacció amb els altres –i en especial de
l’infant amb els altres infants– és fonamental per al desenvolupament. És la
interacció entre iguals allò que produeix la confrontació de punts de vista moderadament divergents, que es tradueix en el conflicte social (millora de la comunicació, consciència, punt de vista dels altres) i cognitiu (reexaminar les
idees pròpies, modificar-les a la llum de la retroalimentació amb els altres).
Aquest conflicte, central en la teoria genètica, suposa un desequilibri que el
subjecte haurà de superar assolint, a través del conegut procés d’equilibració,
uns esquemes cognitius més potents i, per tant, obtenint aprenentatge (Piaget,
1978). Si bé per a Piaget la interacció entre iguals era un mitjà per al desequilibri, els estudis posteriors, amb un accent més sociocognitiu, també destaquen
la interacció entre iguals com una condició necessària per al desequilibri,
que confereix al factor social un paper primordial (Mugny i Doise, 1983).
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La teoria sociocultural, derivada de les idees de Vigotski, ha reforçat el
concepte de la interacció social com a mecanisme per al desenvolupament.
Dit en les seves paraules:
L’aprenentatge desperta una colla de processos evolutius interns capaços d’operar
només quan l’infant està en interacció amb les persones que l’envolten i en
cooperació amb algú que li és semblant (Vigotski, 1988; pàgs. 108-109).

Per tant, la interacció que condueix a l’aprenentatge es produeix en cooperació amb un mediador, que actua entre l’activitat mental de l’aprenent i
els continguts o nova informació. El concepte d’interiorització o internalització de la teoria sociocultural manté que el desenvolupament té lloc quan la
regulació interpsicològica (social) es transforma en intrapsicològica (personal). El conegut concepte de Zona de Desenvolupament Proper ens indica la
característica de l’ajut pedagògic perquè sigui efectiu: una mica per sobre del
nivell de desenvolupament actual –del que ja se sap– i per sota del que es pot
arribar a saber amb l’ajuda dels altres. Tal com hem comentat en l’apartat
anterior, a l’aula, el paper mediador –que ofereix aquesta ajuda ajustada–
potser desenvolupat per l’adult (el professor) o pels iguals que tinguin una
mica més de competència (els alumnes).
Respecte a la interacció entre iguals, i salvant els punts de desacord sobre quins són els mecanismes epistemològics responsables de la construcció
dels coneixements, podem veure ambdues posicions com a útils en situacions
d’aula: mentre els treballs emanats de l’Escola de Ginebra posen l’accent en
la contradicció i el conflicte, i plantegen grups moderadament divergents per
a la cooperació, la perspectiva sociocultural subratlla la colꞏlaboració i planteja els grups heterogenis per afavorir-la i les relacions tutorials per reforçar-la
(Serrano i González-Herrero, 1996).
Més enllà de les contribucions d’aquestes dues teories preponderants,
podem trobar altres intents d’articulació de models integrats per a l’aprenentatge entre iguals (Grannot, 1993; Murray, 2001 o Slavin, 1996). Malgrat que
cap d’ells sembla aconseguir completament el seu propòsit unificador, sí que
s’han identificat els grups de processos que poden ajudar a explicar
l’efectivitat de l’aprenentatge entre alumnes (Topping, 2005). Aquests elements inclouen la negociació del significat a través de la interacció dialogada,
com un mecanisme òptim per a l’autoregulació compartida del coneixement
generat a través de l’aprenentatge social. La interacció dialogada permet als
aprenents la construcció conjunta de coneixement a través de processos
d’ajuda en bastida oferts pels companys, en un marc d’intersubjectivitat.
Aquesta co-construcció del coneixement, tanmateix, no es produeix espontàniament, sinó que requereix estructures acuradament planificades.
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En aquest sentit, com tantes vegades s’ha dit, no n’hi ha prou amb posar
uns quants alumnes junts per tal que cooperin. Per poder passar del simple
grup a l’equip (com després diferenciarem) cal que el professor estructuri
acuradament les interaccions dintre del grup per tal que tots i cadascun dels
seus membres contribueixin a la consecució de la tasca.

1.4. Dimensions de l’aprenentatge entre iguals:
tutoria, cooperació i colꞏlaboració
Resulta ja clàssica la distinció que fan Damon i Phelps (1989) de les
tres dimensions o escenaris de les interaccions educatives entre iguals. Els
autors –a partir de les característiques dels membres, dels objectius i, fonamentalment, del tipus d’interacció que s’estableix dins de l’equip– distingeixen entre:




Tutoria: relació entre dos alumnes que, davant d’un tema específic,
presenten diferent nivell d’habilitat.
Cooperació: relació, centrada en l’adquisició i/o aplicació d’un coneixement, establerta entre un grup d’alumnes amb habilitats heterogènies dins de marges de proximitat.
Colꞏlaboració: relació, centrada en l’adquisició i/o aplicació d’un
coneixement, entre dos o més alumnes amb habilitats similars.

Conceben les tres dimensions en una mena de contínuum, en el qual, en
un extrem està la tutoria i en l’altre la colꞏlaboració. Quan parlen del tipus
d’interacció es refereixen a dos elements. Per una banda, a la igualtat (equality) del rol dels membres de la interacció. Es tracta de veure si les relacions
són simètriques (en igualtat) o asimètriques (diferència de rols). I per l’altra,
s’analitza la mutualitat en la interacció (interactive structure), o sigui, la
connexió, la profunditat i la bidireccionalitat de les transaccions comunicatives. La mutualitat pot ser baixa o elevada. El quadre adjunt resumeix aquesta
classificació d’interaccions en base a la seva qualitat.

Igualtat
(simetria)
Mutualitat

Tutoria
Baixa
(asimètrica)
Baixa

Cooperació
Elevada
(simètrica)
Mitjana
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Colꞏlaboració
Elevada
(simètrica)
Elevada

Com es veu, en la tutoria entre iguals la igualtat és baixa, ja que cada
alumne juga un paper diferent en funció de ser tutor o tutorat. Tot i que la
mutualitat pot ser variable –depèn de la competència i de les habilitats instruccionals del tutor, així com de la receptivitat del tutorat–, en general serà
baixa ja que és una interacció dominada per l’alumne tutor.
En la cooperació, els rols desenvolupats pels alumnes són relativament
similars o bé tenen un nivell de responsabilitat equivalent. Per tant, es produeix una relació general de simetria, encara que en determinats moments
ocorrin asimetries (relacions tutorials) que es van compensant. La mutualitat
és mitjana i depèn de la competència entre equips, la distribució de responsabilitats o rols entre els membres i la recompensa extrínseca o intrínseca
que rebin.
En la colꞏlaboració, la igualtat entre els membres és elevada, ja que
comparteixen un nivell similar d’habilitat (normalment, baix) respecte al
problema que s’ha de resoldre. I la mutualitat és també elevada ja que els
subjectes contribueixen en la interacció en un pla d’igualtat.
En les tres dimensions de l’aprenentatge entre iguals que acabem
d’esmentar és obvi que la cooperació juga un paper central, compartint moltes de les característiques dels altres dos escenaris. Si en una aproximació
teòrica això ja és així, i sembla que ens referim a l’espai comú o central
d’intersecció del contínuum, què no passarà amb la pràctica educativa?
En realitat, sota la denominació de cooperació o aprenentatge cooperatiu
s’aixopluguen pràctiques instruccionals que participen de la tutoria i de la colꞏlaboració. No és estrany que sota el terme d’aprenentatge cooperatiu s’hi reconeguin històricament les principals aportacions en aquests tres escenaris.
Però malgrat això, en aquest punt no hi ha una única posició. Alguns autors (per
exemple, O’Donell i King, 1999; o Dillenbourg, 1999) prefereixen utilitzar
el terme colꞏlaboratiu com l’expressió paraigua o més general que engloba
les diferents dimensions de l’aprenentatge entre iguals. És cert que la
colꞏlaboració pot veure’s com la forma d’aprenentatge entre iguals més natural
i espontània. Les altres, cooperació i tutoria, requereixen un cert grau de tecnificació o artificialitat, i un cert nivell d’estructuració de la interacció. Altres
autors han optat, per evitar la polèmica, entre cooperació-colꞏla-boració. És
el cas de Topping i Ehly (1998) que s’estimen més parlar d’aprenentatge
assistit per iguals (Peer Assisted Learning) i descriure les relacions que s’hi
estableixen de manera precisa (tutoria, monitorització, avaluació...).
En aquest llibre –que recull mètodes de tutoria, cooperació i
colꞏlaboració–, hem fet una opció que compta amb un creixent acord acadèmic i professional (Topping, Buchs, Duran i Van Keer, 2017). Hem optat per
entendre que l’aprenentatge cooperatiu (incloent-hi la tutoria entre iguals),
que requereix una estructuració de la interacció entre els membres de l’equip,
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és propi, almenys en els contextos d’educació escolar, dels alumnes. Els
infants i joves –en les escoles i instituts– estan encara desenvolupant les
habilitats socials complexes que requereix el treball en equip; poden veure
l’objectiu d’aprenentatge com aliè als seus veritables interessos; i sentir la
creació de l’equip com a imposada pel professor o la institució. En aquests
contextos, cal que el professor ajudi a l’emergència de la cooperació, estructurant la interacció entre els membres de l’equip.
En canvi, l’aprenentatge entre iguals –quan aquests iguals són professors (Duran, 2019)–, s’acostuma a produir en contextos en què els participants tenen les habilitats socials prou desenvolupades, amb objectius i equips
que se senten com a propis. Condicions que permeten que l’equip es pugui
autoorganitzar, a diferència de la situació anterior. Per això, utilitzarem el
terme aprenentatge cooperatiu per designar els mètodes dirigits als alumnes
–on se’ls organitza externament la interacció– i aprenentatge colꞏlaboratiu,
per referir-nos als mètodes d’aprenentatge entre professorat, caracteritzats per
l’autoorganització i que presenten un format menys estructurat i més simètric.

1.5. Aprenentatge cooperatiu: característiques i mètodes
Com hem dit, la utilització de la interacció entre iguals per produir aprenentatge, la cooperació, requereix d’una planificació acurada de l’activitat
docent. Els germans Johnson van establir en el seu moment les condicions
necessàries que afavoreixen la cooperació en el si d’un grup (Johnson, Johnson i Holubec, 1999; Johnson i Johnson, 2009). Repassem-les sintèticament,
donat que elles guiaran l’actuació del professor per passar del simple treball
en grup, al treball cooperatiu o en equip.
1. Interdependència positiva (Positive Interdependence). L’èxit de cada membre està unit al de la resta de l’equip i viceversa. S’estableix
a través d’objectius d’equip (aprendre i assegurar-se que els altres
membres del grup també aprenen), reconeixement grupal (el reforç
no és individual, sinó de grup), divisió de recursos (distribució de la
informació i limitació de materials) i rols complementaris.
2. Responsabilitat individual (Individual Accountability and Personal
Responsability). Tracta d’evitar el principal inconvenient del treball
en grup: la “difusió de responsabilitats”, que es reflecteix en
l’alumne que aporta poc o res (“efecte polissó”) o l’alumne que fa
els treballs dels altres (free rider). Per tal de garantir la responsabilitat individual es pot recórrer a l’avaluació individual, a l’elecció aleatòria del portaveu o als informes personals de treball.
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3. Interaccions positives (Promotive Interaction). Maximització de les
oportunitats d’interacció que permetin dinàmiques interpersonals
d’ajut, assistència, suport, encoratjament i reforç entre els membres
de l’equip. Això comporta limitar el nombre de membres i estimular
la confiança, l’intercanvi de recursos, la motivació, la retroalimentació i la presa colꞏlectiva de decisions.
4. Ús adient de les habilitats socials (Appropiate Use of Social Skills).
Les habilitats necessàries per a la cooperació (conèixer i confiar en
els altres, comunicació adient, acceptació i suport als altres i resolució constructiva de conflictes) s’han d’ensenyar per tal que es puguin portar a la pràctica.
5. Autoreflexió de grup (Group Processing). Els membres de l’equip
destinen un temps per reflexionar conjuntament sobre el procés de
treball, en funció dels objectius i les relacions de treball i prenen decisions d’ajust i millora.
Aquestes característiques diferencien l’aprenentatge cooperatiu del treball tradicional en grup. Malgrat que les aportacions més actuals i elaborades
sobre treball en grup, provinents de la tradició de la dinàmica de grups (com
ara Tejada, 1997), acosten les dues dimensions, ens permetem recollir una
taula comparativa, de Johnson i Johnson, per tal simplement d’ilꞏlustrar els
factors abans assenyalats:
Equip cooperatiu
• Interdependència positiva
• Responsabilitat individual
• Heterogeneïtat
• Lideratge compartit
• Responsabilitat del grup
• Tasca i procés
• Aprenentatge d’habilitats socials
• Observació/intervenció docent
• Autoreflexió grupal

Grup tradicional
• No interdependència
• Dissipació de responsabilitat
• Homogeneïtat
• Lideratge individual
• Responsabilitat individual
• Importància de la tasca
• Les habilitats socials s’han assumit i/o
s’ignoren
• El docent ignora els grups
• No hi ha autoreflexió

Veiem, doncs, que l’aprenentatge cooperatiu constitueix una subclasse
dins del treball en grup, on no n’hi ha prou en agrupar els alumnes. Sovint,
ens referim als grups cooperatius com a equips, en tant que estan dominats pel
principi d’interdependència entre els seus membres; a més, l’estructuració
tracta d’evitar la dissipació de responsabilitats, garantint l’aportació de tots i
cadascun dels seus membres.
18

Per tal de superar el grup i convertir-lo en un equip, el professor ha
d’organitzar les interaccions amb l’ajuda dels principis presentats. Amb
aquesta finalitat, s’han desenvolupat dissenys didàctics, uns més complexos
que altres, que s’han vingut a denominar estructures o mètodes d’aprenentatge
cooperatiu.
La ràpida extensió de la voluntat de dur a les aules l’aprenentatge cooperatiu ha portat a la creació i perfeccionament d’una sèrie de mètodes que
tot i compartir, en major o menor grau les característiques apuntades, esdevenen un ventall divers i difícil fins i tot de classificar. Veiem, a tall
d’exemple, alguns intents d’inventariar-los.
Sharan (1994) parla dels mètodes Students Teams-Achievement Divisions
(STAD), Team Assisted Individualization (TAI) i Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC), els tres creats per Slavin; el puzle
d’Aronson, desenvolupat per Slavin; el Learning Toghether dels germans
Johnson; la Complex Instruction de Cohen; la Group Investigation de Sharan; i l’Structural Approach de Kagan.
Slavin (1995) recull aquests mètodes, excepte el de Kagan, i afegeix els
Teams-Games-Tournaments (TGT) i les Structured Dyads (tutories entre
iguals).
Ovejero (1990) fa una altra classificació:
1. Jigsaw (Aronson i colꞏlaboradors).
2. Student-Team-Learning (desenvolupats per De Vries, Edwards i
Slavin), Student-Teams-Achievement Divisions (STAD), TeamsGames-Tournament (TGT), Team Assisted Individualization (TAI),
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC).
3. Learning together (Johnson i Johnson).
4. Group Investigation (Sharan i Sharan).
5. Co-op Co-op (Kagan).
6. Scripted cooperation (Dansereau).
Si bé tots els mètodes comparteixen la característica bàsica de promoure deliberadament la cooperació, el cert és que lògicament mantenen diferències. Davidson (1994) ha identificat alguns dels aspectes que permeten la
comparació: procediment d’agrupament, tipus d’interdependència positiva,
ensenyament d’habilitats, reflexió en diferents àrees, clima i creació d’equips,
explicitació de l’estructura de grup i rols del professor. Slavin (1995) també fa
una interessant comparació en funció de les metes de grup, la responsabilitat
individual, la igualtat d’oportunitats per a l’èxit, la competició intra o interequips, l’especialització en la tasca i l’adaptació a les necessitats individuals.
Tanmateix, les diferències entre aquests mètodes ha portat molts autors
(com Sharan, 2010) a sostenir la dificultat de referir-se a l’aprenentatge coo19

peratiu en termes genèrics, com una entitat única, i que sembla més apropiat
referir-s’hi en funció d’aquests mètodes d’aprenentatge, cadascun dels quals
té uns objectius i uns efectes diferents als altres.
Des de la nostra posició (Duran, 2012), pensem que les estructures cooperatives (dissenys didàctics per promoure la cooperació) poden classificarse en mètodes i tècniques. Els mètodes serien estructures complexes, sofisticades, que requereixen més extensió en el temps i formació de l’alumnat,
cosa que en fa aconsellable un ús regular. En canvi, les tècniques serien estructures simples que poden aplicar-se en uns passos senzills, sense formació
inicial, que creen el que es podria anomenar uns minuts de cooperació a
l’aula. Tot i que ja hem vist que hi ha molts mètodes d’aprenentatge cooperatiu, de tècniques, per la seva senzillesa i versalitat, encara n’hi ha més.
Només en el darrer llibre de Spencer Kagan, màxim divulgador d’aquestes
tècniques, se’n presenten més de cent quaranta (Kagan i Kagan, 2009).
En aquest llibre ens hem centrat en els mètodes, justament per la seva
major complexitat i necessitat de ser ajustats als contextos de cadascú. Dels
molts que n’hi ha, hem optat pels que disposen d’un major reconeixement en
la pràctica i amb evidències de recerca.
No es tracta de conèixer tots els mètodes d’aprenentatge cooperatiu, que
ja hem vist que és impossible, sinó de conèixer alguns per tal de descobrir
les maneres en què potencia les condicions per a la cooperació. Tal com diu
Echeita (1995), no es tracta pas de buscar «el mètode cooperatiu per excelꞏlència», sinó d’escollir en cada moment, en cada activitat i en cada grup
concret d’alumnes, aquell que potenciï més i millor els factors que abans
s’han assenyalat com a determinants per al treball cooperatiu.

1.6. La pràctica de l’aprenentatge cooperatiu: evidències científiques,
formació de professorat i superació de dificultats
L’aprenentatge cooperatiu és un dels temes més investigats en psicologia de l’educació i compta amb centenars d’estudis, des de l’educació infantil fins a la universitat i a través de diferents àrees curriculars, que donen
suport al seu èxit (Johnson i Johnson, 2009). La recerca en aprenentatge
cooperatiu ha passat per diferents etapes. Diferents autors (Melero i Fernández,
1995; Dillenbourg, Baker, Blaye i O’Malley, 1996; Rodríguez, Fernández,
Escudero i Sabirón, 2000) distingeixen almenys tres generacions d’investigació. Una revisió de la recerca en aquest camp (Duran, 2018), ens permet
sintetitzar els resultats bàsics.
La primera generació de recerca compara l’eficàcia de la cooperació
amb altres formes d’aprenentatge basades en la competició i el treball indi20

vidual. Els estudis a tots els nivells educatius (des de primària fins a educació d’adults) conclouen que la cooperació, tant amb competència intergrupal
com sense, és més efectiva que la competició interpersonal i l’esforç individual. Diverses metaanàlisi (revisions d’estudis) indiquen que l’aprenentatge
cooperatiu, en comparació amb l’aprenentatge competitiu i individual, mostra efectes poderosos sobre l’assoliment, la socialització, la motivació i el
desenvolupament personal; i permet construir millors relacions socials. No
obstant això, les revisions més potents conclouen que la cooperació és una
poderosa eina per a l’aprenentatge, però que els seus beneficis no són automàtics. Com assenyalen Buchs, Lehraus i Crahay (2012), aquestes revisions
indiquen que més de la meitat de les comparacions van mostrar la superioritat de l’aprenentatge cooperatiu sobre el treball competitiu o individual per a
l’assoliment acadèmic i indiquen que els beneficis de l’aprenentatge cooperatiu poden ser qualificats com de moderats a forts, per a tasques verbals,
matemàtiques i processals. No s’ha d’oblidar que, el principal avantatge de
l’aprenentatge cooperatiu és que no només aconsegueix objectius acadèmics,
sinó també, i en paralꞏlel, desenvolupa habilitats socials.
La segona generació de recerca estudia els efectes dels diferents mètodes
d’aprenentatge cooperatiu. Els resultats, a primària i secundària, mostren
millores en l’assoliment, relacions interracials més positives, interès mutu i
augment de l’autoestima. Els mètodes han informat de la importància del
pensament d’ordre superior, la motivació i les habilitats socials per explicar els
beneficis de l’aprenentatge cooperatiu per al desenvolupament cognitiu, el rendiment acadèmic i el creixement socioemocional. Els resultats positius també es
troben en l’educació superior. L’organització de la interacció dins dels grups
que proporcionen els diferents mètodes semblen contribuir als bons resultats.
I la tercera generació de recerca se centra en l’anàlisi de la interacció per
identificar les causes i els mecanismes responsables de l’aprenentatge. Segons Colomina i Onrubia (2001), els processos interpsicològics a estudiar
són els conflictes cognitius o controvèrsies conceptuals, la regulació mútua a
través del llenguatge (explicitació del propi punt de vista, ajudes ajustades i
co-construcció d’idees); i el suport a l’atribució i el sentit de l’aprenentatge
(interdependència i relacions interpersonals). L’anàlisi de la interacció entre
estudiants que treballen de forma cooperativa permet identificar patrons de
conversa més rics que l’habitual Inici-Resposta-Feedback que caracteritzen
les interaccions entre professor-alumne (Duran i Monereo, 2005). La cooperació permet establir intercanvis, en els quals els participants co-construeixen coneixements, de manera colꞏlaborativa, o en formes tutorials, a
partir d’explicar i fer preguntes profundes (Roscoe i Chi, 2007).
La diversitat de mètodes d’aprenentatge cooperatiu i les ilꞏlimitades
possibilitats de creació i combinació, en funció de les necessitats educatives,
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enriqueixen els recursos del professorat i el doten d’una eina extremadament
potent per ajustar-se a la diversitat de condicions de l’entorn escolar.
Però, precisament per això, la formació del professorat en l’ús de l’aprenentatge cooperatiu (Johnson i Johnson, 1994) s’ha d’allunyar de les aproximacions prescriptives o directes, pròpies de professionals que simplement
apliquen tècniques ordenades en passos. La formació del professorat ha d’estar
més propera a aproximacions de caire “estratègic”, que permetin ajustar els
mètodes a les condicions, als alumnes i a les necessitats. Els professors han
de ser enginyers de l’aprenentatge cooperatiu, no pas tècnics. Un enginyer
entén conceptualment allò que utilitza, és capaç d’ajustar-ho a la seva realitat
i, fins i tot, de reparar-ho si cal.
Respecte a això darrer, la necessitat de preveure i arranjar disfuncions,
val la pena recollir en unes línies els inconvenients o les dificultats amb què
es pot trobar aquesta modalitat de treball. Perquè, tot i haver demostrat ser
una bona metodologia, el seu ús a l’aula i a les escoles té moltes dificultats
(Sharan, 2010).
En el nostre context, Lobato (1998) va assenyalar com a possibles dificultats els ritmes i els nivells acadèmics diferents, l’individualisme arrelat
entre l’alumnat, la falta de preparació i suport del professorat, la dificultat en
l’avaluació i la mentalitat de les famílies centrades només en determinats
aprenentatges. Rué (1998) se cenyeix a tres factors principals: l’organització
escolar vigent de tipus “taylorista”, les percepcions dels alumnes i el grau de
domini del nou discurs per part del professorat.
Per vèncer aquestes dificultats, per introduir l’aprenentatge cooperatiu a les
aules, també serà necessari promoure la cooperació a l’escola. L’escola i l’empresa –com també apuntaven Johnson i Johnson– s’havia organitzat segon
una divisió taylorista del treball, separant i isolant les funcions i competències.
El personal és vist com a peces intercanviables d’una màquina. Aquest tipus
d’organització presenta la seva màxima expressió en l’ensenya-ment secundari. En conseqüència, aquesta és la principal dificultat, segons Sharan
(1994), perquè els instituts adoptin l’ús sistemàtic de l’aprenentatge cooperatiu.
Cal que els centres educatius passin d’una estructura competitivaindividual a una nova estructura d’alt rendiment basada en el treball cooperatiu. En molts dels centres, els professors, en equips cooperatius, ja comencen
a treballar en escoles organitzades sobre el principi d’innovació i adreçades a
la resolució de problemes (Skrtic, 1998).
La utilització de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula permet, justament,
que el docent pugui desenvolupar actuacions que difícilment poden fer-se en
una gestió tradicional (Duran i Oller, 2017). Així per exemple, es pot atendre
immediatament les necessitats personals dels alumnes o dels equips, oferir
ajuda ajustada, observar com resolen els tasques i fer una avaluació continuada.
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Aquestes activitats que constitueixen un nou rol docent que sovint hem
“anomenat” transformatiu (Sharan, 2010), requereixen que la formació del
professorat sobre aprenentatge cooperatiu, no només sigui conceptual, sinó
que també sigui experiencial (Duran i Miquel, 2019). Per això en aquest
llibre hem optat per presentar els mètodes a través de relats on es pot veure
l’aprenentatge cooperatiu en desenvolupament.
És evident que una bona manera d’ajudar a introduir l’aprenentatge cooperatiu a les aules és que els alumnes vegin els seus professors colꞏlaborar.
Malgrat que tal com assenyalen els resultats d’estudis internacionals, com
per exemple les avaluacions TALIS, les experiències de colꞏlaboració docent
al nostre país són encara molt limitades (OECD, 2019), cada vegada més els
docents i els centres entenen que la colꞏlaboració docent és un bon mecanisme per atendre millor els estudiants i, per aprendre entre docents (Duran,
2019). Per aquest motiu, hem inclòs també al llibre exemples de mètodes
colꞏlaboratius, entesos com escenaris on el professorat colꞏlabora per millorar
la seva competència docent i, en conseqüència, atendre millor els estudiants.
En aquests escenaris –vers els que ens adrecem a marxes forçades–, les
tecnologies de la informació i del coneixement (TIC) i l’aprenentatge cooperatiu van de la mà. Des de fa temps, molts autors han treballat en aquesta perspectiva: per exemple, Koschmann (1996) referint-se al CSCL –ComputerSupported Collaborative Learning– o els treballs d’Almog i Hertz-Lazarowitz (1999) que plantejaven un futur on les aules són concebudes com a
entorns d’aprenentatge amb tecnologies i on el professorat i l’alumnat actuen
com una comunitat d’aprenents. En aquesta línia cada vegada són més importants les experiències (per exemple, Duran i altres, 2010) i el coneixement
(per exemple, Vinagre, 2010) que reuneix les dues línies de treball –aprenentatge cooperatiu i TIC–; a més, poden establir una relació simbiòtica,
amb la finalitat de completar els aspectes que una i altra perspectiva poden
tenir (en la cooperació, poc control del treball individual; en l’aprenentatge
per ordinador, individualització i aïllament social).

1.7. L’avaluació de l’aprenentatge en equip
L’avaluació del treball cooperatiu o en equip pot resultar una mica més
complexa per al professorat acostumat a avaluacions de caire individual.
Tanmateix, és un element essencial, tal com Boud, Cohen i Sampson (2001)
assenyalen, per tres tipus de raons: per remarcar la importància de la cooperació com objectiu educatiu; per donar valor a l’aprenentatge entre iguals (el
sistema educatiu sol desvaloritzar allò que no s’avalua); i per reconèixer
l’esforç que demanarem als alumnes.
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En realitat, l’avaluació del procés de treball per part dels membres de
l’equip és una de les cinc condicions bàsiques de l’aprenentatge cooperatiu,
identificades pels germans Johnson, a la qual hem fet esment abans. La participació dels components de l’equip en l’avaluació pot referir-se tant al procés de resolució de l’activitat com al producte obtingut. En aquest darrer cas,
al finalitzar el procés de treball en equip, el professor, per tal de promoure la
interdependència positiva, pot plantejar una nota o qualificació única
d’equip. Aquesta qualificació pot provenir de la mitjana de qualificacions
obtingudes per cada membre de l’equip (com veurem en alguns dels propers
capítols); o bé, en sentit invers, es pot utilitzar alguna tècnica per obtenir
notes individuals a partir de la nota d’equip. Així, per exemple, existeixen
iniciatives per tal que una nota individual sigui modulada per la qualificació
grupal, com el software SPARK (Self and Peer Asessment Resource Kit)
creat per Freeman y McKenzie (2001) o l’obtenció de la Nota individual a
partir de la nota de grup (Jiménez, 2006), que ofereixen mecanismes adients
perquè la nota d’equip sigui modulada per un factor que prové de la mitjana
en què els membres de l’equip valoren la contribució individual de cadascun
d’ells.
Una altra opció, sempre complementària, és que els companys avaluïn
el propi procés que han seguit i la seva qualitat “cooperativa”. Díaz-Aguado
(2005) assenyala que aquesta autoavaluació ha d’incloure objectius i plans
de treball; habilitats de cooperació; habilitats de discussió i resolució de conflictes, i contribucions individuals.
Els mecanismes d’avaluació entre iguals són especialment rics si proporcionen retroalimentació qualitativa i detallada (Gillies, 2007). De tota
manera, ja sigui a través del procés o del producte, els formats d’avaluació
del treball cooperatiu tenen característiques similars a l’avaluació individual,
tant en el seu propòsit –inicial, formatiu o sumatiu– com en els seus formats
–resolució de problemes, carpetes d’aprenentatge, estudi de casos, etc.–. De
tota manera, sembla que cal insistir en el fet que si volem que els nostres
alumnes treballin en equip hem d’avaluar-los, ja sigui el procés –quan el
treball en equip és dilatat– o en el producte –quan hi és–, amb una qualificació d’equip.
Cal fer notar, finalment, que justament quan tenim els alumnes organitzats en equips i treballant de forma autònoma, el docent té la possibilitat de
passar pels equips i observar el procés de treball, i recollir dades que li permetran la retroalimentació personalitzada i l’avaluació continuada (Duran i
Oller, 2017).
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1.8. Interrogants clàssics sobre l’aprenentatge cooperatiu (FAQ)
No volíem acabar aquesta primera part de la introducció sense donar
resposta a alguns tòpics que l’aprenentatge cooperatiu suscita en la pràctica
docent. Els plantegem a partir d’algunes FAQ (Frequently Asked Questions)
que Kagan (1992) recollia entre el professorat nord-americà a qui volia animar sobre l’ús de la cooperació i a partir d’altres interrogants que ens són
culturalment més propers.
- Si hem de preparar els alumnes per a un món competitiu, per què hem
d’ensenyar-los a través de l’aprenentatge cooperatiu?
Fins i tot admetent que no volguéssim formar ciutadans per transformar
la societat, hem de reconèixer que aquesta no és només competitiva i que en
alguns aspectes, cada vegada ho és menys. Sovint també, ser competitiu
significa justament ser capaç de treballar en equip. De fet, els equips més
competitius en el món laboral, científic o esportiu ho són gràcies a la cooperació d’individus.
- Si els alumnes més capacitats sempre han d’ajudar, no deixen d’aprendre?
Generalment ser més capaç que els altres companys anirà variant en
funció dels continguts, dels coneixements previs, de l’interès per una matèria
o altra… Un alumne no és més capaç que els altres per a tot i, en qualsevol cas,
fins i tot en les situacions més extremes com, per exemple, quan un alumne
fa de tutor d’un altre, aquest té l’oportunitat, a través de l’acte d’ensenyar, de
dominar més profundament els continguts (aprendre ensenyant) i de desenvolupar habilitats de lideratge, autoestima i resolució de conflictes.
- Si els alumnes han d’interactuar entre ells (parlar, discutir...), no tindré
problemes de disciplina a l’aula?
No, si les normes queden clares. A més, el paper del professor a l’aula
es modifica i una de les funcions principals és la de mantenir el clima de
treball. Els problemes clàssics de disciplina tendeixen a desaparèixer, ja que
el control del compliment de normes es transfereix als equips.
- En els treballs de grup no hi ha sempre algun alumne que no fa res i
s’aprofita dels altres?
Certament, aquest és un problema que pot produir-se en el treball en
grup: és el que es coneix com a difusió de la responsabilitat. Tanmateix, en
l’aprenentatge cooperatiu, quan convertim els grups en equips, la interde25

pendència positiva (l’èxit individual depèn del que tingui l’equip, i viceversa) comporta que la contribució de cada membre sigui imprescindible. En el
mètode puzle, per exemple, la feina no pot desenvolupar-se tret que cada
membre aporti la seva part.
- No és més efectiu i més ràpid explicar un contingut que fer-lo aprendre a
través del treball cooperatiu?
Després d’una exposició a classe, els professors sempre tenim la impressió que hem transmès el contingut. Però mai no tenim la seguretat que
els alumnes l’hagin après. Que l’hàgim transmès ràpidament no vol dir que
l’hàgim ensenyat. A través de l’aprenentatge cooperatiu, no transmetem,
sinó que promovem que tots els alumnes puguin aprendre. A més, quan les
interaccions entre els alumnes estan molt clares, l’aprofitament del temps és
major que en la classe tradicional (Greenwood i altres, 1990), perquè hi ha
molt temps de treball efectiu, poc destinat a consignes de gestió i poques
oportunitats de fer un treball poc útil.
- I, amb tanta cooperació, no pot ser que els alumnes perdin la individualitat?
Ja hem dit que la contribució individual de cada membre de l’equip és
imprescindible. Però a més, no hem de perdre de vista que fins i tots els autors més partidaris de l’aprenentatge cooperatiu no el defensen com a mètode
instruccional únic, sinó que plantegen el seu ús combinat amb les altres metodologies.

2. ESTRUCTURA DE L’OBRA
A l’inici d’aquesta introducció, definíem el mot entramat com el conjunt de bigues que serveixen per a construir un sostre, paret o envà. Les bigues que formen l’entramat d’aquesta obra estan constituïdes per:




Unes narracions que expliquen les vicissituds d’un conjunt de personatges en el dia a dia d’un institut o centre de secundària.
Una sèrie de mètodes d’aprenentatge colꞏlaboratiu (entre docents) o
cooperatiu (entre alumnes) que afavoreixen un tipus d’interaccions
entre aquests personatges.
Uns continguts curriculars seleccionats per la seva rellevància social.

En qualsevol cas, aquests tres aspectes, però, es fusionen de forma expressa en cada un dels capítols –encara que no d’una manera uniforme– des26

tacant-se intencionalment un sobre l’altre, segons la temàtica tractada. Així
per exemple, en el capítol 3 “No vaig trobar margarides”, el dramatisme de
l’argument (la pèrdua dels familiars en un accident de circulació) preval
sobre el mètode proposat per apaivagar la situació (la creació d’un grup de
suport) i sobre els continguts involucrats (la mort com a tema de treball amb
els alumnes). Mètode i continguts prenen un paper secundari, per tal que el
lector entengui que el dolor que sent la protagonista requereix una reestructuració cognitiva que va més enllà de la vida de l’institut i del que puguin fer
els companys en el seu context.
Ben al contrari, en el capítol 7 “Un d’anada, l’altre de tornada”, el contingut, la relació entre dos professionals amb diferents graus de competència
i d’experiència, es transforma en el focus que articula tant el mètode (la
colꞏlaboració interprofessional), com l’argument narratiu (l’arribada al centre de tres nois potencialment conflictius), ja que en aquest cas la clau per a
la cooperació és el canvi en les expectatives i en els prejudicis vers l’altre.
Per últim, en el capítol 8 “Videoconferència natural”, el mètode cooperatiu, el grup natural, té un paper preponderant per boca dels exalumnes que
en formaven part i que ara, gràcies als avenços tecnològics, tornen a trobarse per valorar les experiències viscudes a l’institut.
Analitzem, a continuació, una mica més detingudament els tres eixos
que estructuren el llibre.

2.1. Les narracions
Més enllà del valor literari que puguin tenir els diferents relats que
s’inclouen en el llibre, i de la facilitat i amenitat de la seva lectura, el fet de
recórrer a una narració per ilꞏlustrar la utilització d’alguns dels principals
mètodes cooperatius obeeix, en primer lloc, a l’interès formatiu que té
l’anàlisi de casos i, en segon lloc, a la necessitat de fer explícites les dificultats que es produeixen quan es pretén formar i consolidar equips cooperatius
en contextos educatius. Per això hem tractat de reflectir d’una forma versemblant un institut públic format per professorat, alumnat i assessors amb
trets comuns als professionals de la vida real, que han d’enfrontar-se amb
situacions, si no freqüents, almenys del tot possibles.
A més, les narracions permeten al lector visualitzar concrecions dels diferents mètodes, fet que li permetrà un coneixement profund de l’aprenentatge cooperatiu, enlloc d’una simple descripció de passos per a una suposada aplicació mimètica.
En cada un dels vuit capítols que conformen l’obra es planteja una situació dramàtica específica i de lectura independent. A més, cada narració opta
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per estils i formes ben diferenciades. Però, al mateix temps, totes elles tenen
un fil conductor: el context on transcorre l’acció, un Institut d’Ensenyament
Secundari. El lector trobarà, doncs, personatges que van apareixent en diferents narracions i que donen unitat a l’obra. Però malgrat això i uns certs
elements d’inici i final argumental, les narracions poden llegir-se independentment i en l’ordre que més interessi, en funció dels mètodes cooperatius
que es vulguin conèixer.

2.2. Els mètodes d’aprenentatge cooperatiu o colꞏlaboratiu
De la varietat complexa de mètodes d’aprenentatge cooperatiu a què fèiem
referència abans, hem seleccionat una simple mostra de vuit, però podien
haver estat més. Els criteris que hem tingut en compte per seleccionar
aquests vuit mètodes han estat:









Coneixement: els mètodes més freqüents o coneguts (puzle, grup
d’investigació o ensenyament recíproc), creats i divulgats per autors
reconeguts en la temàtica.
Varietat de dimensions: mètodes que abastin les tres dimensions
clàssiques de l’aprenentatge entre iguals (tutoria, cooperació i
colꞏlaboració). Per això s’ha inclòs la tutoria entre iguals o el grup
de suport.
Aplicació: s’han prioritzat mètodes aplicables a moltes àrees curriculars i s’han desestimat mètodes dissenyats per a un únic tipus de
continguts, com per exemple el CIRC (Cooperative and Integrated
Reading and Composition).
Proximitat: malgrat que la majoria de mètodes d’aprenentatge cooperatiu provenen de l’àmbit anglosaxó, s’han intentat incorporar o
referenciar algunes experiències reals del nostre propi context educatiu, com és el cas d’algunes matèries optatives o el grup natural.
Flexibilitat: s’incorpora un mètode (el joc de rol) provinent de la tradició de la dinàmica de grups, per tal d’ilꞏlustrar que tècniques clàssiques poden emprar-se subratllant les condicions de la cooperació.

Hem desestimat mètodes, que si bé coneguts, combinen la cooperació
amb la competició (com per exemple el TGT Teams-Games-Tournament),
en considerar que l’establiment d’estructures competitives basades en el
rendiment dels alumnes fomenta la motivació extrínseca i l’èxit individual,
com assenyalen McCarthey i McMahon (1992). La polèmica entre competició i cooperació –que no podem abordar aquí– ens portaria a defensar un ús
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equilibrat d’ambdues, però a convenir amb Serrano i González-Herrero
(1996) que l’escola (que ha potenciat molt la primera, de la qual coneixem
efectes negatius, i poc la segona, lliure de contraindicacions) hauria
d’estimular la competició amb un mateix i la cooperació amb els altres.
Un aspecte diferencial d’aquest llibre és que no només es mostren els
alumnes cooperant (per exemple, en el primer capítol, quan la Júlia ajuda a
l’Ibrahim, un noi kosovar), sinó que també ho fan els professors entre sí (en
el capítol 5, a l’hora de preparar una sessió de tutoria) i amb altres professionals (en el capítol 7, colꞏlaboren un docent, l’assessor psicopedagògic i una
assistent social). Fins i tot es mostra com ho haurien de fer professionals no
relacionats amb l’educació (en el capítol 4, el pare de l’Albert, tècnic en
grafisme).
Per altra banda, l’objectiu de la cooperació no sempre és l’aprenentatge
(com sí succeeix en el capítol 2, on s’afavoreix la comprensió lectora). A
vegades la finalitat és la integració personal i social d’uns alumnes que presenten comportaments inadequats (capítol 7), el suport emocional a una
colꞏlega (capítol 3) o la millora de l’eficàcia d’un equip de producció de
software informàtic (capítol 4).
Els mètodes que s’inclouen i s’exemplifiquen al llarg del llibre són, per
ordre d’aparició: la tutoria entre iguals, l’ensenyament recíproc, el grup de
suport, el puzle, el joc de rol, el grup d’investigació, la colꞏlaboració interprofessional i el grup natural.
Encara que cada un dels mètodes esmentats apareixen implícitament en
el text, en finalitzar cada capítol s’ha inclòs una fitxa tècnica on es poden
consultar directament les característiques de cada un dels procediments de
cooperació introduïts. Concretament, els camps que contempla aquesta fitxa
s’estructuren de la manera següent.
FITXA DIDÀCTICA:
Alguns comentaris de la narració: En un primer moment, a mode
d’introducció, es destaquen alguns fragments de la narració que es relacionen directament amb els fonaments de l’aprenentatge cooperatiu i, més específicament, amb el mètode proposat.
FITXA TÈCNICA:
Nom: S’inclouen els principals noms i sinònims amb què es coneix el mètode.
Mètodes afins: Es citen altres mètodes i tècniques que pels seus objectius i
característiques són molt similars al que es proposa.
Composició de l’equip: Es comenta el tipus d’agrupament/s que cal crear, el
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grau d’heterogeneïtat que han de tenir i els criteris que s’han de seguir per
formar-los.
Descripció: S’explica, molt sintèticament, en què consisteix el mètode en
qüestió.
Fases de posada en pràctica: S’indiquen els passos que poden orientar el
desenvolupament en la pràctica del mètode proposat.
Indicacions: S’especifica quina és la matèria i el nivell educatiu que més pot
aprofitar-se de les virtuts del mètode proposat.
Orientacions: Es comenten alguns requisits per garantir el correcte desenvolupament del mètode i les possibles dificultats i entrebancs que caldria anticipar.
Bibliografia: S’inclou una breu bibliografia centrada fonamentalment en el
mètode cooperatiu proposat.
Algunes reflexions: Es plantegen alguns interrogants, dubtes i activitats que
ajudin el lector a connectar el mètode explicat amb la seva realitat i pràctica
professionals.
Suggeriments de treball amb els alumnes: Es proposen qüestions i activitats adreçades als estudiants, amb el propòsit que comprenguin el millor
possible el sentit i significat del mètode cooperatiu revisat.

2.3. Els continguts curriculars
La tercera de les “bigues” que forma el nostre entramat són els continguts curriculars, en base als quals la narració pren cos i els mètodes cooperatius troben el seu sentit i orientació. Tot seguit, oferim una breu síntesi dels
principals continguts distribuïts al llarg dels diferents capítols.
Capítol 1: Concepcions sobre ensenyar i aprendre. El poder dels iguals com
a recurs per a l’aprenentatge. Immigració i solidaritat.
Capítol 2: Comprendre un text a través de compartir una estratègia de lectura. L’anorèxia mental. Autoimatge, publicitat i estètica.
Capítol 3: El suport dels altres com a ajuda als problemes emocionals.
L’empatia i el perspectivisme afectiu. La mort com a contingut educatiu.
Capítol 4: Competència versus cooperació en el món del treball. El compromís amb l’equip i amb el propi aprenentatge. Les fonts d’energia. La
comunicació entre diferents generacions.
Capítol 5: Canviar les pròpies actituds mitjançant la dramatització. Homosexualitat, sexisme i homofòbia. Formes d’intolerància.
Capítol 6: La investigació com a forma de coneixement. Bon ús, mal ús i
abús de les drogues. Les drogues de síntesi. La frontera entre la legalitat
i la ilꞏlegalitat.
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Capítol 7: La colꞏlaboració entre diferents professionals. L’experiència com
a rutina o com a font d’aprenentatge. Prejudicis i estereotips enfront altres professions. El maltractament i la violència juvenil.
Capítol 8: Els efectes i els “afectes” del treball en grups naturals. La colꞏlaboració a través de xarxes telemàtiques. Aprendre de forma autònoma
(aprendre a aprendre).

3. NIVELLS D’ÚS D’AQUEST LLIBRE
Creiem que aquest llibre, tal com està estructurat, permet diferents nivells de lectura per part dels professionals de l’ensenyament que s’acostin a
les seves pàgines.
1. “Veure” des de la pràctica diferents mètodes d’aprenentatge cooperatiu i colꞏlaboratiu. Seria com anar-los a conèixer des de l’experiència d’un participant. La independència de cada narració permet
que el lector decideixi l’ordre i la quantitat de narracions que vol
llegir. Normalment, l’itinerari es construirà en funció dels mètodes
que es volen conèixer.
2. Lectura de les fitxes i resolució de les activitats. Quan la intenció sigui la formació per a la posada en pràctica de l’aprenentatge cooperatiu, serà recomanable completar la narració amb els continguts de
la fitxa per tal d’extreure’n els aspectes generalitzables.
3. Formació de professionals de l’assessorament. En aquests casos
caldrà fer un ús més deductiu, partint de la fitxa per identificar els
aspectes que més interessin de les narracions. A més, les referències
bibliogràfiques seran de gran utilitat.
Pot sorprendre que, malgrat que el destinatari d’aquest llibre és el professorat de secundària, a les fitxes tècniques s’incloguin també alguns suggeriments per treballar amb els alumnes. Cal precisar que, si bé no és un llibre
adreçat al treball a tutories, els temes que es plantegen i la mateixa estructura
narrativa poden fer-lo útil per introduir alguna temàtica curricular (anorèxia,
drogues de síntesi...) i, especialment, per obrir la reflexió entre l’alumnat
sobre els principis i les actituds que fan que el treball en equip resulti veritablement enriquidor i eficaç en l’aprenentatge i la resolució de problemes.
A l’hora de propiciar un determinat tipus de reflexió en els estudiants,
un aspecte que ens sembla especialment interessant és accedir a la lectura
d’alguns capítols, on es manifesta amb claredat la perspectiva dels professors
a l’hora d’enfrontar determinats conflictes personals i/o professionals. Sovint
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sembla que els professors, i els adults que envolten els joves, no passin per
crisis agudes, no experimentin determinades contradiccions o no trobin especials dificultats per treballar conjuntament amb d’altres persones. Per això, cal
fer visible el conflicte i les mesures que es prenen per resoldre’l, donat que
aquest canvi de perspectiva pot tenir un gran valor formatiu pels estudiants.
Per últim, indicar que, al final de l’obra, hem inclòs una bibliografia
comentada que aplega una selecció de libres en català i espanyol i pàgines
web, per tal que el lector que ho vulgui pugui endinsar-se més en la matèria.
Ens agradaria acabar aquesta introducció amb les paraules amb què
Mark Twain prologava el llibre Les aventures de Hucklebery Finn:
Les persones que intentin trobar un motiu en aquesta narració seran processades; les persones que intentin trobar una moralitat seran desterrades; les persones que intentin trobar-hi una trama seran executades.
Per ordre de l’autor.

Sàpiga el lector que en cap cas no complirem les amenaces i que ens
donarem per satisfets si algun professor troba que alguna de les idees que
s’exposen en el llibre –degudament ajustades– pot ser-li útil per millorar la
qualitat de l’ensenyament dels seus alumnes. Ni més ni menys.
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