
• Descobrir quins mecanismes tenim per
aconseguir que el grup classe es trobi
cohesionat.

• Com els diferents tipus de motivacions

afecten sobre aquesta unió i cohesió.

Grup motivat = grup cohesionat ??
Grup desmotivat = grup poc cohesionat ??
Grup poc motivat = cohesió inesperada ??

Idònia davant un grup ple de nouvinguts: barreja de diferents centres escolars. Primers cursos
d’ESO i batxillerat
Sempre pensant amb la tasca, adaptant-les al nivell dels alumnes i establint objectius realistes.
(Smoll i Smith ,1987; Weinberg i Guold, 1995; i Weiss 1991, 1993). Decàleg per a professors.

Motivació intrínseca = realitzar bé la tasca
Realitzem bé la tasca = augment de la cohesió grupal

Motivació intrínseca = augment de la cohesió grupal

Activitats i dinàmiques grupals tenint en compte les 4 fases de creació de grups.

• Actualment la societat fomenta l’individualisme. Hem de fomentar les relacions socials.
• Trobem relació entre la motivació i rendiment. La primera millora la segona.
•  Recursos per a desenvolupar la motivació cap on més ens interessa ---> motivació intrínseca
• Estris per valorar motivació i cohesió molt importants.
• Gran transversalitat amb altres assignatures. És una competència bàsica
• Fer els exercicis el més dinàmics possible (objectius alumnat, material,…)
• Saber quan i com canviar de fase. Permet evolucionar la motivació i la dinàmica grupal.
• Saber trobar els punts negatius i conflictes. Farà créixer la cohesió

Predisposició dels alumnes vers les tasques.

          Grup motivat per aconseguir objectius.
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Grup

Conjunt de persones que interactuen entre
elles i depenen una de l’altra. (Zander, a
Williams, J. 1991)

fases del grup
(Tuckman a Weinberg i Gould, 1996)

constitució                                        execució
                 conflicte      normalització

I un cop el grup està estructurat, quins poden
ser els seus objectius i motivacions que el
guiaran?
• Motivació intrínseca: basada en
la tasca i per objectius propis.

• Motivació extrinseca: basada en
motius externs com ser el millor o
aconseguir una bona nota

ajuda però no és idonia per la cohesió. No
interessa el “tot s’hi val per guanyar”. S’ha
de valorar i variar sempre que intervingui
incorrectament. Com?
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Qüestionaris Sociogrames
Finestra        
de johari

Dinàmiques 
grupals

Interaccions entre
iguals

Posada en comú de
les caract.propies

Fase de constitució Fase de conflicte
Fase de normalització i

execució

Coneix als teus iguals
La memòria perfecta.
Associa el meu nom

El mur
Expressa el que veus

Role playing
Finestra de Johari

Sociograma

El bot salvavides
Pilota de gas

Corda enverinada
La vida en un globus


