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Introducció 

  

Objectius 

- Analitzar la millora en la implicació de l’alumnat en les classes, 

que comporta la utilització de l’aprenentatge cooperatiu.  

- Analitzar la disminució de les conductes disruptives i dels 

conflictes utilitzant el treball cooperatiu. 

- Millorar la inclusió dels alumnes immigrants tant en la classe com 

en el context educatiu mitjançant el treball cooperatiu. 

Metodologia  
 

 

 

Instruments 

Escala PLOC 

· Estudiar la  

motivació 

extrínseca i 

intrínseca i la 

desmotivació. 

·  Goudas, 

Biddle i Fox 

(1994) 

Estudi 
qualitatiu 

 ·Analitzar les 
gravacions 
de les 12 
sessions 
d’un grup 
classe.   

Fitxa avaluació 

intragrupal.  

· Valorar 

l’efecte de 

l’aprenentatge 

cooperatiu en 

la inclusió 

educativa. 

· Velazquez 

(2013) 

Procediment 

Anàlisis de dades 

Conclusions 

L'aprenentatge cooperatiu afavoreix a la disminució de l'ego afavorint 

així que es produeixin un nombre menor de conflictes a l'aula 

(Capella et al. 2017).  
 

L'aprenentatge cooperatiu és una eina educativa amb un gran 

potencial, que hauria de ser més utilitzada pels docents i inclús més 

estudiada pels investigadors per poder explorar noves oportunitats 

que pot oferir. 

Articles citats.  

 

 

Dues unitats didàctiques de 12 sessions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos protocols diferents:  

En la disminució de conflictes filmació de les 12 sessions d’un grup  

en antecedents conflictius. 

Els dos ítems establerts per comprovar els altres objectius de l’estudi: 

 - Pretest format pels dos qüestionaris.  

    - 10 sessions corresponents a les unitats didàctiques  

  - Posttest, format pels dos qüestionaris del pretest. 
 

Autor: David Sanchez Medina  

Resultats i Discussió 

 Disminució en la desmotivació del grup experimental mentre que 

al grup control les dades es mantenen constants i estables 

(Fernández et al. 2018). 
 

 Diferències significatives pel que fa al grup experimental, respecte a 

l’augment de la motivació de l’alumnat, mentre que el grup control 

es va mantenir estable (Capella, Chiva i Valls, 2017).   
 

 Els alumnes mostren una major cohesió de grup i una millor 

inclusió de nous alumnes (Lleixà i Requena, 2017). 
 

 La millora en les habilitats socials de l’alumnat influiria en la millor 

inclusió de l’alumnat i de la creació d’un ambient de treball més 

adequat. 
 

 Creació d’un clima de reducció de l’ego dels alumnes que produeix 

un clima que afavoreix a la reducció de conflictes (Capella et al. 

2017).  
 

En els últims anys s'han utilitzat noves metodologies en el món de 

l'educació. L'aprenentatge cooperatiu és una d'aquestes. Aquest es 

una producció en comú que,per realitzar-se, ha necessitat la 

col·laboració de dues o més persones en interdependència (Johnson, 

Johnson i Holubec, 1999). La utilització d’aquest per a la resolució de 

conflictes i la inclusió educativa és l'eix principal de l'estudi.  

Grup Control:  
 

Metodologia tradicional  

 Paquet estadistic SPSS.22 per realitzar les seguents proves: 
 

 - Prova d’alfa de Cronbach. 

 - Test Shapiro-Wilk. 

 - Si es rebutja la normalitat de dades es faran proves no 

paramètriques: 

  Prova de rangs 

amb signe de 

Wilcoxon 

· Comparació 

pretest i 

posttest. 

· Comparació 

entre pretest- 

pretest i 

postest-

postest entre 

els dos grups 

Prova de U de 

mann-Withney 
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