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• Preocupació per l’aprenentatge basat en la 
cooperació. 
 
• Trencar amb l’Educació Física tradicional 
(selecció natural). 
 
• Que l’Educació Física representi un impacte 
emocional positiu en l’etapa d’aprenentatge. 
 
• Transferència a la vida quotidiana.  
 
L’assoliment depèn “de nosaltres” i no 
exclusivament “de mi”, ja que sempre és el 
producte de molts caps i moltes mans.  

J. W. Atkinson   

La nostra recompensa es troba en l'esforç i no 
en el resultat. Un esforç total és una victòria 
completa.  

Mahatma Gandhi 
 

 

 

 

 

 

 

  

1. Estructura general de l’aprenentatge 

(a) Competitiva. Interdependència negativa de 

finalitats. 

(b) Individualista. No hi ha interdependència 

de finalitats. 

(c) Cooperativa. Interdependència positiva de 

finalitats. 

2. Aprenentatge cooperatiu 

“Metodologia educativa que es basa en el 

treball en petits grups, generalment 

heterogenis, en què els alumnes treballen 

junts per millorar el seu propi aprenentatge i 

el dels altres” (Velázquez, 2004).  

3. Capacitats treballades en l’aprenentatge 

cooperatiu 

1. Objectius principals 

• Constatar els beneficis que aporten els 

aprenentatges cooperatius. 

• Constatar els beneficis que aporten els 

aprenentatges cooperatius enfront els 

competitius.  

2. Contextos 

• INS Narcís Monturiol (context formal i 

d’educació obligatòria). 

• EsportCamp Flaçà (context informal i 

totalment voluntari). 

3. Mostra 

• 1r ESO (12-14 anys). 

• 4t de primària fins a 2n d’ESO ( 10-14 anys). 

4. Plantejament pedagògic 

• Estil de resolució de problemes. El 

descobriment guiat.  

5. Instruments 

Full d’observació. 

 

 

   

 

 

• Motriument els participants responen en un 

grau similar. 

• Potenciació de les capacitats socials en 

activitats cooperatives. 

• Incidir en el procés més que no pas el 

resultat. 

• Cada aprenentatge  et permet treballar unes 

determinades capacitats, el cooperatiu no és 

la única metodologia vàlida. 

Màster en formació del professorat 
Curs 2011-2012 
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EDUCACIÓ 
COOPERATIVA 

Capacitats 

motrius 

 Capacitats 

cognitives 

 Capacitats 

condicionals 

Capacitats 

perceptives 

 Capacitats 

socials 

Capacitats 

afectives 

Participació 

durant el 

joc 

Participa activament 60% 60% 
Participa amb el seu 
grup d’amics 

25% 25% 

Participa ocasionalment 15% 15% 

Respecte 

envers els 

companys 

Respecta i entén les 
accions dels companys 

70% 30% 

Respecta les accions 
dels companys però no 
hi està d’acord 

25% 55% 

No respecta els 
companys 

5% 15% 

Cooperació 

amb els 

companys 

Interactua amb els 
companys per afavorir 
l’equip 

65% 20% 

Escolta els companys 
però actua de forma 
individual 

35% 70% 

Actua de forma 
individual sense tenir 
en compte els 
companys 

0% 10% 

Acceptació 

de les 

normes 

Acata les normes 65% 15% 
Acata les normes però 
s’enfada 

35% 85% 

No acata les normes 
0% 0% 

Actitud 

reflexiva 

Opina sobre el resultat 
obtingut del joc i aporta 
propostes de millora 

45% 30% 

Opina sobre el resultat 
obtingut del joc 

40% 45% 

Li costa opinar davant 
la resta de companys 

15% 25% 

Model full d’observació 

Planificar i 
dissenyar 

Observar i 
anotar 

Revisar i 
reflexionar 

Feedback 

Excel proposta intervenció.xlsx

