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RESUM 

En el present treball de final de màster s’ha avaluat l’aplicació de la 
metodologia del treball cooperatiu a la classe de ciències d’un grup de 1r 
d’ESO. L’estudi pretén fer una anàlisi de les opinions dels alumnes envers al 
treball cooperatiu i també una anàlisi del grau de cooperació observat en els 
diferents equips de treball. 

Aquesta metodologia s’ha aplicat en una classe de 18 alumnes de 1r d’ESO de 
l’Institut Milà i Fontanals, ubicat al barri del Raval de Barcelona. L’estudi s’ha 
realitzat durant el desenvolupament de la unitat didàctica del clima i el temps 
atmosfèric de l’assignatura de ciència integrada i concretament en el bloc del 
temps atmosfèric. En el disseny de les activitats d’aquesta unitat es va tenir en 
compte la gran diversitat cultural que presenten les aules d’aquest centre. 

Els resultats s’han extret de l’anàlisi de les dades recollides. Els instruments 
utilitzats han estat el diari de grup dels alumnes i la graella d’observació del 
treball en grup durant tota la intervenció i el qüestionari de les opinions dels 
alumnes realitzat al finalitzar la intervenció. 

Les conclusions d’aquesta anàlisi indiquen que la major part dels equips de 
treball han assolit un cert grau d’organització cooperativa si es tenen en compte 
els aspectes rellevants d’aquesta metodologia i que la valoració dels alumnes 
envers el treball en grup/cooperatiu ha estat molt positiva. Els alumnes han 
mostrat una clara preferència pel treball en grup en lloc del treball individual 
argumentant raons com, major col·laboració i ajuda entre els companys i major 
diversió, entre d'altres. 

Paraules clau: Aprenentatge cooperatiu, treball en grup, responsabilitat 
individual, col·laboració, cohesió de grup, opinió dels alumnes. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Situació del tema en la globalitat de l’especialització cursada 
 

Aquest estudi s’ha portat a terme a l’Institut Milà i Fontanals, en concret en un 
grup de 1r d’ESO a la classe de ciència integrada. El projecte es centra en 
l’estudi del treball cooperatiu i té com a objectius comprovar el funcionament 
dels grups de treball a la classe de ciències i l’anàlisi de les opinions dels 
alumnes. 

1.2 Justificació de les raons que han portat a escollir el tema 
 

Durant la primera etapa d'observació al centre vaig assistir majoritàriament a 
les classes de ciència integrada d’un grup de 1r d’ESO. En aquest grup vaig 
detectar que la motivació dels alumnes era molt variada. Hi havia un grup 
d’alumnes molt interessats i que feien moltes preguntes a classe, però la resta 
del grup no mostrava tant d’interès. Pel que fa a la participació vaig observar 
que els alumnes sovint participaven de manera caòtica i que no es respectaven 
els torns de paraula. Altres alumnes ni tan sols participaven, estaven al seu 
món i no mostraven ni interès ni ganes de treballar. D’altra banda en una de les 
classes que vaig assistir els alumnes havien de treballar en grups de 3 i fer una 
presentació PowerPoint sobre les dones astrònomes al llarg de la història. 
Durant el desenvolupament del treball els alumnes van treballar de manera 
individualista i amb poca interacció entre ells.  

Arrel d’aquestes observacions i realitzant una recerca bibliogràfica, se’m va 
acudir que seria interessant iniciar als alumnes en la metodologia del treball 
cooperatiu. Aquesta metodologia és una eina que permet millorar la 
convivència i el respecte entre els companys, facilitar la inclusió i la interacció 
de tot l’alumnat i millorar la participació i la implicació de tots els alumnes a la 
classe. (Pujolàs, 2008). 

1.3 Descripció de les necessitats o oportunitats que es perceben per 
fer innovació i recerca en el tema escollit. 

 

Davant d’una societat actual de consum i competitiva, que no afavoreix els 
valors de cooperació i solidaritat, crec que és una necessitat i un deure que 
l’escola fomenti el treball cooperatiu a l’aula. 

L’estructura cooperativa (Pujolàs 2008) a l’aula és una manera, la millor o 
possiblement l’única, que els nostres i les nostres alumnes desenvolupin 
competències bàsiques de l’àmbit de cultura i valors i competències 
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transversals de l’àmbit personal i social del currículum de secundària (Decret 
187/2015, de 28 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria). Algunes dels aspectes que es destaquen en el 
currículum en relació a aquestes competències serien “adquirir compromisos 
socials, desplegar capacitats creatives, impulsar projectes personals i 
col·laboratius que ajudin a l’alumne a construir models de vida personal, social i 
professional satisfactoris”. 

Fent una cerca exhaustiva de la bibliografia sobre el treball cooperatiu he trobat 
que la majoria d’articles et parlen dels beneficis, de la importància d’aplicar 
aquesta metodologia a les aules i de la teoria de com aplicar-la. En menys 
proporció, he trobat articles que realitzen estudis comparatius del treball 
cooperatiu a les classes de ciències per analitzar la millora dels alumnes en 
aspectes com l’aprenentatge, les habilitats socials i també estudis sobre la 
satisfacció dels alumnes envers aquest procediment. En aquest sentit, i davant 
la dificultat de poder fer un estudi comparatiu per qüestió de temps, mostra 
limitada i recursos, el present treball és una reflexió més de les opinions del 
alumnes envers al treball cooperatiu i una anàlisi del grau de cooperació 
observat en els diferents grups de treball. 

1.4 Relació del tema escollit amb el context de pràctiques. 
 

L’Institut Milà i Fontanals és un centre públic d’ensenyament secundari 
obligatori i batxillerat, situat entre el barri de Sant Antoni i el Raval. Aquest 
institut és un centre catalogat com de complexitat màxima, ja que es troba 
ubicat en un entorn socioeconòmic desafavorit. 

El centre té un alumnat d’una gran diversitat cultural (més de 20 països 
diferents) amb nivells d’aprenentatge i situacions econòmiques i socials molt 
diverses. Per fer front a aquesta diversitat s’utilitzen recursos com grups 
reduïts, aula d’acollida, desdoblaments, reforços...  

En concret l’estudi s’ha realitzat sobre la classe de ciències d’un grup de 1r 
d’ESO que té 18 alumnes dels quals el 44% són d’origen estranger. Serien 3 
línies d’ESO, però han optat per fer un desdoblament i formar 4 grups més 
reduïts per atendre millor la diversitat. Al centre es treballen especialment les 
competències i també sovint treballen interdisciplinàriament. En el nostre cas 
en concret, les ciències són integrades durant 1r, 2n i 3r d’ESO i pertanyen a 
un projecte curricular pilot anomenat “Competències de Pensament científic. 
Ciències 12-15” el qual neix a partir d’un conveni entre el Departament 
d’ensenyament i el Departament de Didàctica de les Ciències de la UAB. 
Aquest projecte està dirigit als tres primers cursos d’ESO i planteja una nova 
estructuració dels continguts de manera seqüenciada per tal de que permetin la 
construcció progressiva del coneixement (Izquierdo i Márquez, 2013). 
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Tenint en compte el context del centre i en concret de l’aula on trobem una gran 
diversitat cultural, socioeconòmica, d’aprenentatge i de motivació vaig escollir el 
treball cooperatiu com una eina per facilitar la inclusió i la interacció de tot 
l’alumnat. Tots els escolars, siguin quines siguin les seves característiques 
personals i les seves necessitats educatives, tenen el dret de ser acollits i 
degudament atesos, en la mateixa classe heterogènia, juntament amb els 
companys i companyes de la mateixa edat. Per tant, un centre que hagi optat 
per ser inclusiu ha de distribuir els escolars seguint criteris d’heterogeneïtat, i 
ha de desenvolupar en totes les aules una estructura d’ensenyament i 
aprenentatge de tipus cooperatiu (Pujolàs, 2008). 

1.5 Marc teòric 
 

Hi ha nombrosos estudis que demostren que l’organització cooperativa de 
l’aprenentatge a l’aula és molt superior, en molts aspectes, a l’organització 
individualista i l’organització competitiva (Pujolàs, 2008). Els grans avantatges 
de l’aprenentatge cooperatiu són: 

- Potencia l’aprenentatge de tots els alumnes: Dels que tenen més 
problemes per aprendre i també dels que estan més capacitats. 

- Major protagonisme i participació més activa de l’alumnat: Els membres 
d’un equip d’aprenentatge tenen una doble responsabilitat, aprendre el 
que el professor els ensenya i contribuir a fer que ho aprenguin també 
els companys d’equip. 

- Permet l’adquisició de les competències específiques de la disciplina a la 
vegada que fomenta l’adquisició de les competències bàsiques 
d’habilitat personal i social que assenyala el currículum de l’educació 
secundària obligatòria. 

- Facilita la inclusió i la interacció de tot l’alumnat, de manera que entre els 
alumnes es dóna una relació més intensa i de major qualitat.  

Un tret molt important i bàsic per utilitzar aquesta estratègia és saber 
diferenciar entre el treball en grup i el treball cooperatiu. En aquest sentit, 
Roger Johnson i David Johnson (1999) argumenten que els elements bàsics 
que fan que els equips de treball siguin realment cooperatius són: 

-  La interdependència positiva: L’èxit de cada membre de l’equip va lligat 
a l’èxit de tot l’equip degut a que han d’assolir tots junts un objectiu 
grupal. 

- La responsabilitat individual: Cada membre del grup és responsable de 
complir amb una part de la tasca i d’aquesta manera es fomenta una 
participació equitativa. 

- La interacció personal (interacció cara a cara): Els alumnes han de 
promoure l’èxit dels demés membres. Al realitzar una tasca 
conjuntament es generen dinàmiques, d’ajuda, suport i ànim entre ells. 



8 
 

- La integració social (habilitats interpersonals i d’equip): L’adquisició 
d’aquestes habilitats necessàries per funcionar com a part d’un grup, 
requereix d’un procés d’aprenentatge que el docent haurà de 
proporcionar. Els alumnes hauran d’aprendre a comunicar-se, resoldre 
conflictes, prendre decisions, entre d’altres. 

- L’avaluació grupal: Els membres del grup analitzen en quina mesura 
estan assolint els objectius i reflexionen de quina manera poden millorar 
la feina conjunta i l’eficàcia del grup. 

El docent és l’encarregat de posar i facilitar el funcionament d’aquests elements 
bàsics. (Johnson et al. 1999). 

Per poder aconseguir un treball cooperatiu a l’aula són necessaris 
desenvolupar i adaptar recursos didàctics (Pujolàs, 2008). Aquests recursos 
didàctics es poden inscriure en tres àmbits d’intervenció estretament 
relacionats. (veure figura 1) 

 

Figura 1: Àmbits d’intervenció per implementar l’aprenentatge cooperatiu. Extret de Pujolàs 
2008. 

Quan intervenim per cohesionar el grup (àmbit d’intervenció A), contribuïm a 
crear les condicions necessàries perquè els alumnes i les alumnes treballin en 
equip (àmbit d’intervenció B) i vulguin aprendre, i aprenguin, a treballar 
d’aquesta manera (àmbit d’intervenció C). Però quan utilitzem, en l’àmbit 
d’intervenció B, estructures cooperatives, en realitat també contribuïm a 



9 
 

cohesionar més el grup (àmbit d’intervenció A) i a fer que els estudiants 
aprenguin a treballar en equip (àmbit d’intervenció C). I alguna cosa semblant 
passa si l’èmfasi el posem a ensenyar a treballar en equip (àmbit d’intervenció 
C), ja que d’aquesta manera utilitzen millor les estructures cooperatives de 
l’àmbit d’intervenció B i contribuïm, a més, a cohesionar millor el grup (àmbit 
d’intervenció A). 

A la bibliografia també es troben articles que estudien els efectes de l’aplicació 
del treball cooperatiu a les classes de ciències. Un exemple és l’estudi dut a 
terme per Jones i Steinbrink (1991) a la classe de ciències d’estudiants de 
primària i secundària. Van aplicar el treball cooperatiu al laboratori i van 
observar que hi havia un notable augment dels resultats dels tests realitzats 
pels alumnes amb menys capacitats i que es mantenien o augmentaven 
lleugerament les puntuacions dels alumnes més potents. Un altre estudi 
interessant és el de Conwell et al. (1988) que va entrevistar a 28 estudiants que 
treballaven cooperativament en petits grups a la classe de ciències. D’aquestes 
entrevistes van extreure els següents resultats: els estudiants van percebre els 
seus progressos científics positivament, dos terços dels estudiants van 
qualificar d’alt el seu nivell d’autoestima, els estudiants blancs, sobretot les 
dones, es senten millor quan treballen en grup, tres quartes parts dels 
estudiants van gaudir de treballar en grup, els estudiants no tenien preferències 
racial o de sexe envers els seus companys de grup. No obstant això, la 
resposta global dels estudiants de raça negre no va ser tant positiva com la 
dels de raça blanca. (Blosser, 1993). En un altre estudi més recent Acar i 
Tarhan (2006) van investigar el grau d’efectivitat de l’aprenentatge cooperatiu 
envers el de l’aprenentatge tradicional en la comprensió de l’electroquímica. 
L’estudi va involucrar a 41 estudiants de batxillerat de dues classes de ciències 
amb el mateix mestre. El grup control amb una instrucció tradicional constava 
de 21 alumnes i el grup experimental d’aprenentatge cooperatiu constava de 20 
alumnes. El resultats de la prova final realitzada a tots dos grups va indicar que 
els estudiants amb aprenentatge cooperatiu van obtenir puntuacions 
significativament més altes. 

1.6 Objectius 
 

L’objectiu general d’aquest treball és analitzar la implementació del treball 
cooperatiu a la classe de ciències d’un grup de 1r d’ESO. Aquest estudi es dur 
a terme mitjançant els objectius concrets que es detallen a continuació: 

 Observar el funcionament i l’evolució del treball en grup al llarg de la 
unitat didàctica. 

 Analitzar les opinions dels alumnes sobre el treball en grup. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’OBSERVACIÓ A L’AULA 
 

2.1 Descripció de les característiques socioafectives i 
psicoevolutives del grup 
 

Tal i com he comentat anteriorment, el present estudi s’ha realitzar a l’Institut 
Milà i Fontanals que està classificat com a centre de màxima complexitat. 
Aquest centre engloba l’alumnat dels barris de Sant Antoni, Raval i Pobles Sec, 
per tant algunes de les famílies són d’origen estranger i d’un nivell 
socioeconòmic baix. 

En concret el perfil dels alumnes amb els que vam realitzar la intervenció i 
l’estudi és un grup de 18 alumnes entre 12 i 14 anys que cursen 1r d’ESO B. 
D’aquest grup 8 alumnes (44%) provenen de diferents països i cultures 
(Filipines, Marroc, Síria i Amèrica Llatina) ja siguin nouvinguts com de segona 
generació. En general no presentes grans problemes en parlar i entendre el 
català i el castellà, excepte dos alumnes en concret que fa pocs anys que viuen 
a Barcelona i presenten alguna dificultat de comprensió i comunicació en 
català. Aquest diversitat cultural pot evidenciar diferències de desenvolupament 
emocional i cognitiu en els alumnes, però no és l’únic factor. 

Aquests alumnes acaben d’entrar en un període de pubertat clarament marcat 
per els canvis físics. Però a part de l’àrea biològica, es produeixen canvis a 
nivell cognitiu. D’acord amb els plantejaments de Piaget, en el pas de la 
infància a l’adolescència es va produint l’evolució des del pensament concret 
cap al pensament formal. Aquest pensament s’expressa amb més capacitat de 
raonament abstracte, de pensament hipoteticodeductiu i d’interrelació de 
conceptes. Aquests canvis cognitius, com també passa en l’àmbit biològic o 
emocional, esdevenen amb una intensitat i un ritme diferent en cada individu. 
Cal dir també que l’entorn tindrà un paper molt determinant en el ritme i la 
intensitat d’aquests canvis. (Lopez i Vicente, 2009) 

A la classe, pel que fa a l’àmbit biològic trobem una gran diversitat. La gran part 
de les noies ja han patit els canvis físics típics de la pubertat, en canvi els nois, 
excepte 3, tots tenen un aspecte molt infantil. Això es reflectia en el 
comportament a la classe, ja que els nois eren més moguts i tenien, en general 
un caràcter més infantil. D’altra banda s’han observat diferències a nivell 
cognitiu. La gran part dels alumnes demostren un desenvolupament cognitiu 
força avançat i són capaços de realitzar raonaments abstractes, 
hipoteticodeductius i d’interrelació de conceptes. Destaquen alguns alumnes 
que demostren un nivell més elevat de comprensió i interrelació i per l’altra 
banda ens trobem uns quants alumnes que presenten un retard en el 
desenvolupament cognitiu i no mostren interès en les activitats que es duen a 
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terme a la classe. En general el grup tenia un bon comportament a l’aula, però 
aquest es veia alterat per alguns alumnes que presenten conductes disruptives. 
Normalment aquestes conductes anaven lligades a una falta de motivació pels 
estudis causada en alguns casos per factors de l’entorn dels alumnes com 
poden ser famílies desestructurades o situacions familiars complicades. 

Pel que fa a les característiques socioafectives, en general tots els alumnes 
estan en el procés de construir la seva identitat i la seva autoestima sense 
grans diferencies apreciables entre ells. Puntualment podríem destacar dues 
alumnes que presenten una major empatia i una major capacitat d’expressar 
les seves emocions i sentiments. Aquestes alumnes provenen de cultura llatina 
americana i pot ser que aquest tret cultural tingui certa influència. Per últim 
destacar que es tracta d’un grup amb un alt nivell d’empatia i solidaritat, 
respectuosos amb els companys i molt afectuós. 

2.2 Justificació del plantejament de la recerca 
 

Aquesta recerca té com a objectiu analitzar la implementació del treball 
cooperatiu a la classe de ciències d’un grup d’alumnes de 1r d’ESO. 

Per fer-ho, es va dur a terme el disseny i la impartició d’una unitat didàctica on 
a la majoria d’activitats els alumnes havien de treballar en grup de manera 
cooperativa per assolir un objectiu comú (informe, producte o presentació). En 
aquest sentit era molt important el disseny dels grups de treball. Per una banda 
els grups els vam dissenyar les professores i havien de ser heterogenis tenint 
en compte la diversitat de la classe. En el treball cooperatiu són preferibles els 
grups heterogenis perquè l’agrupament d’estudiants amb diferents rendiments i 
diversitat d’interessos permet que els alumnes tinguin una accés a diferents 
perspectives i mètodes de resolució de problemes que produeixen un major 
desequilibri cognitiu, necessari per estimular l’aprenentatge i el 
desenvolupament cognitiu dels alumnes. (Johnson et al. 1999). D’altra banda 
era necessari que els grups fossin sempre els mateixos per poder analitzar la 
seva evolució al llarg de les sessions i també perquè el fet de mantenir equips 
estables durant un període de temps llarg facilita la consolidació de les 
interaccions personals. (Grau, 2006).  

Un altre aspecte que es va tenir en compte en el disseny de les activitats per tal 
que hi hagués un aprenentatge cooperatiu, era la repartició de les tasques per 
fomentar la responsabilitat individual de cada alumne. Les activitats van ser 
dissenyades de tal manera que hi havia 3 tasques diferenciades que els 
membres del grup s’havien de repartir ja que gairebé tots els grups estaven 
formats per tres alumnes. Per tal de garantir la repartició de les tasques es va 
dissenyar un diari de grup on els alumnes havien d’escriure la repartició inicial 
de les tasques. 
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La unitat didàctica constava de dos blocs diferenciats que eren el clima i el 
temps atmosfèric. El present estudi només es va realitzar en el segon bloc 
(temps atmosfèric) ja que és on es complien els dos requisits necessaris que 
eren la repartició de tasques i els equips de treball estables. 

2.3 Descripció dels instruments de recollida de dades 
 

Per l’anàlisi de la proposta d’intervenció, es van utilitzar diferents instruments 
de recollida de dades que es poden consultar en detall en els annexos del 
present treball. La majoria d’instruments es van utilitzar durant la intervenció, 
excepte el qüestionari de les opinions dels alumnes que es va realitzar al final 
de tot de la intervenció. Es van utilitzar instruments que van proporcionar dades 
quantitatives (preguntes tancades del qüestionari) i qualitatives (diari de grup 
realitzat pels alumnes, graella d’observació de les professores i preguntes 
obertes del qüestionari). 

Graella d’observació del treball en grup 

A partir d’aquesta graella d’observació (veure annex 1) es va obtenir informació 
del funcionament del treball en grup. Els indicadors de la graella estaven 
relacionats amb aspectes necessaris per tal que hi hagi un treball cooperatiu: 
organització i responsabilitat de les tasques, col·laboració i interacció entre els 
membres del grup, respecte pels companys, participació i inclusió de tots els 
components. Per cada un dels indicadors els grups de treball han rebut una 
qualificació mitjançant l’aplicació de valors numèrics de l’1 al 3 i també 
s’afegien comentaris addicionals per cada grup. 

Aquesta graella la vam utilitzar en cada una de les sessions de treball en grup i 
és el resultat de l’observació conjunta de les dues professores. Les dades 
obtingudes de la graella estan dividides en dues parts. Per una banda s’han 
obtingut dades quantitatives que han permès fer una estadística de l’evolució 
dels grups de treball i per altra banda s’han obtingut dades qualitatives del 
funcionament general dels grups. Aquesta eina ha permès obtenir informació 
pel primer dels objectius de la recerca (Observar el funcionament i l’evolució del 
treball en grup al llarg de la unitat didàctica). 

Diari de grup 

Aquest instrument (veure annex 1) era un producció que els alumnes de cada 
grup de treball havien d’omplir durant la realització de les tres activitats 
principals del bloc del temps atmosfèric de la unitat. La intenció d’aquesta eina 
és que fos un regulació interna per part dels alumnes del funcionament de 
l’equip i també que els hi permetés fer una valoració de com han treballat 
identificant els aspectes a millorar. Els indicadors d’aquest diari eren els 
següents: 
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 Repartició de tasques inicial 

 Realització de les tasques per part del membres del grup (s’ha complert 
el que es va quedar inicialment) 

 Què hem fet bé? 

 Què hem de millorar 

Aquesta eina ha permès obtenir més informació de tipus qualitativa pel primer 
dels objectius de la recerca (Observar el funcionament i l’evolució del treball en 
grup al llarg de la unitat didàctica) des del punt de vista dels propis equips de 
treball. 

Qüestionari de les opinions dels alumnes sobre el treball en grup 

El qüestionari (veure annex 1) que s’ha utilitzat per analitzar les opinions dels 
alumnes envers al treball en grup estava dividit en dos tipus de preguntes. Per 
una banda tenim les preguntes obertes on els alumnes es podien esplaiar per 
respondre a la pregunta formulada i per altra banda tenim les preguntes 
tancades tipus test. Les preguntes formulades anaven dirigides a que els 
alumnes posessin de manifest la seva opinió sobre alguns aspectes destacats 
del treball cooperatiu (regulació d’aprenentatges, habilitats socials i 
funcionament del grup) i sobre com s’han sentit treballant en grup.  

A partir de les preguntes obertes del qüestionari s’ha pogut dur a terme una 
anàlisi qualitativa de les opinions dels alumnes. En canvi a partir de les 
preguntes tancades i també de les obertes s’ha pogut realitzar una anàlisi 
estadística. Això ha estat possible perquè les preguntes obertes contenien una 
primera part que es podia respondre bàsicament amb un sí, un no i/o una 
resposta intermèdia. 

Aquest instrument ha permès obtenir informació pel segon dels objectius de la 
recerca (Analitzar les opinions dels alumnes sobre el treball en grup). 
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3. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA DIDÀCTICA 
 

3.1 Descripció de la unitat didàctica 
 

La proposta didàctica que es va plantejar va consistir en el disseny d’una unitat 
didàctica centrada en el Clima i el Temps atmosfèric que es va incloure dins la 
matèria de Ciència integrada de 1r d’ESO de l’Institut Milà i Fontanals. 

Aquesta unitat didàctica es va dividir en dos blocs temàtics: per una banda el 
Clima i, per l’altra, el Temps atmosfèric. En el bloc temàtic dedicat al clima es 
va estudiar la diversitat climàtica del nostre planeta i, considerant el context de 
multiculturalitat de l’aula, es va focalitzar en el clima dels diferents països 
d’origen dels alumnes. Un dels objectius principals d’aquest bloc era que els 
alumnes sabessin elaborar i interpretar un climograma. Per fer-ho, els alumnes 
van utilitzar el mètode científic mitjançant el qual es va partir de la formulació 
inicial d’una hipòtesi sobre el tipus de clima d’un indret determinat i, 
posteriorment, l’anàlisi acurada del climograma va permetre validar o refutar les 
hipòtesis inicials. Finalment, es va realitzar un debat basat en un joc de rol amb 
l’objectiu de que els alumnes reflexionessin sobre el paper de l’home en el 
canvi climàtic i les diferents accions que podem portar a terme per mitigar-lo. 

A la part del Temps atmosfèric es va partir del context d’un grup d’amics que 
volien saber el temps que feia per poder anar d’excursió a la muntanya. La 
primera activitat era d’exploració d’idees prèvies i consistia en la visualització 
d’un programa del temps per conèixer les dades meteorològiques que 
permeten descriure el temps. Per finalitzar aquest bloc es va dissenyar una 
activitat d’aplicació on els alumnes havien de fer una presentació del temps 
d’una localitat propera a Barcelona. Per realitzar aquesta presentació, els 
alumnes havien de cercar i observar dades meteorològiques en temps real i 
havien d’aplicar tots els coneixements adquirits durant les sessions anteriors. 

En els dos blocs esmentats anteriorment (Clima i Temps atmosfèric) es van 
estructurar les sessions de manera que es completés un model progressiu de 
l’aprenentatge seguint el cicle de quatre fases: exploració d’idees prèvies, 
introducció de nous continguts, estructuració dels coneixements i per últim 
l’aplicació d’aquests en un nou context. 

Com s’ha comentat anteriorment, la metodologia del treball cooperatiu, que 
interessa estudiar en el present treball de recerca, només es va poder aplicar 
en el bloc del temps atmosfèric. D’aquest manera, la majoria d’activitats que es 
van dissenyar en aquest bloc eren en grup i s’havia de treballar 
cooperativament per tal d’assolir un objectiu comú (informe, producte o 
presentació). Els equips de treball eren estables i van ser dissenyats per les 
professores tenint en compte la diversitat de la classe. La intenció era millorar 
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la convivència i el respecte entre els companys, així com també afavorir la 
participació i la implicació de tots els alumnes a la classe de ciències. Les 
activitats que es van dur a terme en grup eren diverses i requerien el 
desenvolupament de diferents aptituds per tal que tots els alumnes es 
poguessin sentir motivats en algun aspecte de l’activitat. 

Finalment, l’avaluació de la unitat va ser formativa i es va dur a terme al llarg de 
tota la unitat didàctica. En aquesta avaluació es va donar més pes al treball en 
grup i a les tasques presentades per part del grup, però també es va tenir en 
compte l’actitud a les classes i les activitats individuals mitjançant la revisió del 
dossier dels alumnes. 

3.2 Visió general de les sessions, activitats, materials i recursos 
 

A continuació s’adjunta una taula (Taula 1) resum de la seqüència d’activitats 
que es van dur a terme durant el bloc del temps atmosfèric, que és on es va 
aplicar el treball cooperatiu. Per consultar la unitat didàctica completa veure 
l'annex 2. 

Sessió Seqüencia d’activitats 

Sessió 6: El 
temps 

atmosfèric 
(Classe 

desdoblada) 

 Descripció i fase del cicle: Exploració d’idees prèvies i introducció de 
nous continguts. 
Activitat 1: Introducció del context d’aprenentatge, veure un vídeo de la 
previsió del temps i els alumnes hauran de fer una llista dels paràmetres 
meteorològics que detectin. 
Activitat 2: Posada en comú de les idees dels alumnes i fer una llista 
conjunta de tots els paràmetres. Les professores explicarem la classificació 
dels paràmetres en els dos tipus: instrumentals (es poden recollir dades 
amb un instrument) i no instrumentals (observables) posant un exemple. 
Activitat 3: En grups de 3 els alumnes hauran de classificar els paràmetres 
identificats anteriorment segons si son instrumentals o observables. Per 
completar la llista de paràmetres hauran de consultar a internet (pàgines 
web concretes que els hi direm nosaltres) i en el cas dels paràmetres 
instrumentals hauran de buscar a Internet els seus instruments de mesura. 
Els alumnes tindran un document Word que hauran d’omplir per entregar el 
seu treball. En aquest treball en grup, els alumnes hauran d’omplir un diari 
de grup que els hi entregarem al començar el treball i ens l’hauran de tornar 
omplert quan finalitzin la tasca. 

 Materials i recursos: Dossier pels alumnes, ordinador i projector. (vídeo 
del temps que les professores projectarem), pissarra, plantilla Word que 
hauran d’omplir per la tasca grupal i continuaran el dia següent, 2 
ordinadors o tablet per grup de 3 alumnes. 

Sessió 7: 
Informe 

sobre les 
dades del 

temps 

 Descripció i fase del cicle: Estructuració del coneixement. 
Activitat 3 (continuació): Acabar la tasca grupal i resolució de dubtes que 
els hi hagin sorgit. Els alumnes tindran un document Word que hauran 
d’omplir per entregar el seu treball. També hauran d’entregar el diari de 
grup d’aquest treball. 
Activitat 4: Cada grup de treball omplirà un mapa conceptual sobre les 
dades meteorològiques. Posada en comú de tota la classe del mapa 
conceptual fent intervenir a cadascun del grups de treball. 

 Materials i recursos: Dossier pels alumnes, ordinador, pissarra, 2 
ordinadors o tablet per grup de 3 alumnes. 
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Sessió 8: 
Construïm 
els nostres 
instruments 

 Descripció i fase del cicle: Introducció de nous continguts i estructuració 
del coneixement. 
Activitat 5: En grups de 3 farem una pràctica per construir un anemòmetre i 
un pluviòmetre casolans. Cada grup haurà de construir tots dos instruments 
seguint unes instruccions que els hi donarem i amb el nostre suport. El 
pluviòmetre és molt més fàcil i ràpid de construir per tant un del grup es pot 
encarregar de fer aquest instrument i els altres dos que facin l’anemòmetre. 
En aquest treball en grup els alumnes hauran d’omplir el diari de grup que 
els hi entregarem al començar el treball i ens l’hauran de tornar omplert 
quan finalitzin la tasca. 
Activitat 6: Al acabar els diferents grups explicaran l’instrument que han fet i 
com funciona. Com a deures cada grup haurà de contestar unes preguntes 
del dossier i utilitzar els seus instruments. 

 Materials i recursos: Dossier pels alumnes, ordinador, pissarra, material 
per construir el pluviòmetre i l’anemòmetre. 

Sessió 9 i 
10: La 

presentació 
del temps 

(classe 
desdoblada) 

 Descripció i fase del cicle: Aplicació. 
Activitat 7: Treballarem també en grups de 3 i cada grup haurà de buscar 
les dades meteorològiques instrumentals de diferents poblacions de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. (Els hi facilitarem la pàgina web de les 
estacions meteorològiques). D’altra banda hauran d’observar el cel per les 
dades meteorològiques observables. En aquest cas farem l’aproximació de 
que totes les poblacions tenen el mateix cel que podem observar al barri del 
Raval ja que al tractar-se de poblacions molt properes no hauria de ser 
gaire diferent. Per últim comparar les dades del temps actual amb les 
normals per l’època amb l’ajuda del climograma de cada una de les 
poblacions d’estudi que els hi facilitarem. Hauran de preparar un programa 
del temps amb les dades treballades anteriorment. Els hi proporcionarem 
una base d’orientació per tal de realitzar el programa del temps mitjançant 
una presentació PowerPoint. Repartiment de tasques dins del grup: A 
busca les dades de l’estació, B observa l’estat del cel, tipus de núvol, 
fenòmens meteorològics i busca fotos, C estructura la presentació 
PowerPoint. En aquest treball en grup els alumnes hauran d’omplir un diari 
de grup que els hi entregarem al començar el treball i ens l’hauran de tornar 
omplert quan finalitzin la tasca. 
Activitat 8: Escenificació del programa del temps amb les dades treballades 
anteriorment. Tots els membres del grup han de participar a la presentació. 
Activitat 9 (Regulació): Al final de la classe els alumnes hauran d’omplir una 
graella d’autoavaluació i de coavaluació del treball en grup, ja que hauran 
treballat durant tota la unitat en els mateixos grups. 

 Materials i recursos: Dossier pels alumnes, ordinador i projector, pissarra, 
presentació PowerPoint amb indicacions amb els passos a seguir, 2 
ordinadors o tablet per grup de 3 alumnes, graella d’autoavaluació i 
coavaluació del treball en grup. 

 

Taula 1: Seqüencia d’activitats del bloc del temps atmosfèric de la unitat didàctica. 

Quan es va dissenyar la unitat didàctica es va proposar una sola sessió per 
realitzar l’activitat de la presentació del temps, però durant la intervenció van 
ser necessàries dues sessions per poder completar-la. Aquestes dues sessions 
són la nou i la deu. 

  



17 
 

3.3 Planificació temporal 
 

Dilluns 5/03 Dimarts 6/03 Dimecres 7/03 Dijous 8/03 Divendres 9/03 
  8:55-9:50 

Classe 
ordinària 
(1a classe 

desdoblada) 
Sessió 6 

  
8:55-9:50 

Classe 
ordinària 

(Tota la classe) 
Sessió 7 

9:50-10:45 
Classe 

ordinària 
(2a classe 

desdoblada) 
Sessió 6 

Dilluns 12/03 Dimarts 13/03 Dimecres 14/03 Dijous 15/03 Divendres 16/03 

 
12:40-13:35 

Aula ordinària 
(Tota la classe) 

Sessió 8 

 8:55-9:50 
Aula ordinària 

(1a classe 
desdoblada) 

Sessió 9 

  

9:50-10:45 
Aula ordinària 

(2a classe 
desdoblada) 

Sessió 9 

Dilluns 19/03 Dimarts 20/03 Dimecres 21/03 Dijous 22/03 Divendres 23/03 
  8:55-9:50 

Aula ordinària 
(1a classe 

desdoblada) 
Sessió 10 

  

9:50-10:45 
Aula ordinària 

(2a classe 
desdoblada) 

Sessió 10 
 

Taula 2: Planificació temporal de la intervenció didàctica del bloc del temps atmosfèric, amb 
l’horari, l’aula on s’impartia la sessió i si era una classe desdoblada o amb tot el grup classe. 

Com es pot observar a la taula, la última sessió es va haver de fer una setmana 
més tard. En aquesta sessió els alumnes havien de fer les presentacions del 
temps i si ho fèiem amb tota la classe no donava temps, per això es va decidir 
fer-ho a la pròxima classe desdoblada que sempre eren els dimecres. 
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3.4 Descripció dels resultats obtinguts 
 

Objectiu 1: Observar el funcionament i l’evolució del treball en grup al 
llarg de la unitat didàctica 

Per observar l’evolució del treball en grup de cada un dels equips de treball 
s’ha partit de les qualificacions numèriques (de l’1 al 3) que els vam assignar 
les professores en cada un dels indicadors de la graella d’observació (annex 1). 
Els indicadors de la graella estan relacionats amb aspectes necessaris per tal 
que hi hagi treball cooperatiu com són l’organització i la responsabilitat de les 
tasques, la col·laboració i la interacció entre els membres del grup, el respecte 
pels companys, la participació i la inclusió de tots els components. 

D’aquesta manera s’ha obtingut una puntuació total de cada grup en cada una 
de les sessions on es va aplicar el treball cooperatiu. La representació gràfica 
dels resultats de cada grup en cada una de les sessions ens permet veure la 
seva evolució al llarg de les sessions (Gràfic 1). 

 

Gràfic 1: Evolució del funcionament del treball grupal de cadascun dels equips.  

Observant el gràfic podem veure que hi ha 3 grups (grup 1, grup 4 i grup 6) que 
ja des del principi van funcionar molt bé com a grup i van treballar de forma 
força cooperativa. També observem uns altres dos grups (grup 2 i grup 3) que 
no van funcionar massa bé, però que al final van tenir una evolució positiva. 
Per últim observem que el grup 5 va tenir un inici i un final satisfactori, però un 
funcionament més irregular al llarg de les sessions. 

D’altra banda, durant el període d’intervenció a part de l’observació de les 
professores (graella d’observació) del funcionament dels equips de treball, 
també s’ha obtingut informació de l’observació dels propis alumnes mitjançant 
el diari de grup (annex 1). El resultat general d’aquestes dues observacions 
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respecte el funcionament dels grups, seguint els indicadors de la graella 
d’observació i tenint en compte les respostes del alumnes al diari de grup, són 
els següents: 

1. S’organitzen les tasques? La majoria de grups s’han repartit les tasques 
inicialment tal i com les professores els vam demanar i degut a què havien 
d’escriure aquesta repartició en el diari de grup. Tot i així, més de la meitat 
dels grups han preferit treballar conjuntament totes les tasques. 

2. Participen activament i es responsabilitzen de les tasques assignades? 
Quatre dels sis grups han tingut una participació i responsabilitat de les 
tasques assignades molt bona durant totes les sessions. En canvi hi ha 
hagut un grup que no ha funcionat i la seva participació ha estat mínima en 
les primeres sessions. Un altre grup ha tingut una participació i 
responsabilitat més irregular. Segons la sessió o tipus d’activitat uns 
membres del grup participaven més que uns altres. 

3. Col·laboren i s’ajuden els uns als altres? En la majoria dels grups s’ha 
observat una bona col·laboració i que els membres del grup s’ajudaven els 
uns als altres. Com a comentari es podria dir que en el grup format per 4 
alumnes, a vegades es va observar que es formaven dos parelles que 
treballaven i col·laboraven més entre elles. 

4. Opinen i escolten les opinions dels altres? En la meitat dels grups s’ha 
observat que els membres opinaven i s’escoltaven els uns als altres, però 
en l’altre meitat també s’han observat actituds més individualistes i de no 
tenir en compte l’opinió de tots els membres del grup. 

5. Estan centrats en el treball i compleixen els terminis d’entrega? La majoria 
de grups han estats centrats en el treball, excepte dos grups. Un d’ells s’ha 
centrat en el treball de manera irregular, però sempre ha complert amb el 
termini d’entrega. En canvi a l’altre grup els hi va costar molt estar centrats 
en el treball i fins i tot una vegada no van entregar el treball a temps i de fet 
només una persona del grup el va entregar fet per ella individualment. 

6. Es respecten els uns als altres i no exclouen a ningú? En general hi ha 
hagut una actitud de respecte entre els membres del grup, tot i que de 
vegades s’ha observat algun conflicte o discussió. En tres dels sis grups hi 
ha hagut un component del grup que no ha participat o ha participat molt 
poc en el treball del grup. En aquest cas no ha estat perquè el grup els 
exclogués, sinó que ha estat causa del seu poc interès. Aquests 3 alumnes 
ja tenien un comportament similar a les classes amb la mentora i el fet de 
treballar en grup ha millorat una mica la participació de dos d’ells, però no 
ha tingut cap efecte en un d’ells. 
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Objectiu 2: Analitzar les opinions dels alumnes sobre el treball en grup 

A continuació veurem l’anàlisi de les opinions del alumnes envers al treball en 
grup a partir del qüestionari que es va realitzar al finalitzar la intervenció. Les 
preguntes formulades anaven dirigides a que els alumnes posessin de manifest 
la seva opinió sobre alguns aspectes destacats del treball cooperatiu (regulació 
d’aprenentatges, habilitats socials, funcionament del grup) i sobre com s’han 
sentit treballant en grup. 

Primer de tot s’ha realitzat una anàlisi qualitativa a partir de les respostes dels 
alumnes a les preguntes obertes del qüestionari (veure annex 1). Les 
preguntes del qüestionari que s’han analitzat són les següents: 

 Pregunta 5: Durant l’activitat en grup, has ajudat a un company 
/companya a realitzar l’activitat o a entendre algun concepte? Si és així 
posa un exemple. 

 Pregunta 6: Algun company/companya de grup t’ha ajudat quan no 
entenies alguna activitat? Si és així posa un exemple. 

 Pregunta 9: Creus que en algun moment tu has fet tota la feina del grup? 
Si és així posa un exemple. 

 Pregunta 10: T’hagués agradat més fer totes les activitats 
individualment, en lloc de fer-les en grup? Si és així, explica perquè. 

 Pregunta 11: Els grups els hem fet les professores. Per tant has hagut 
de treballar amb companys/companyes que potser no coneixies gaire. 
Aquesta experiència t’ha servit per fer nous amics? 

 Pregunta 12: Has tingut alguna discussió o problema amb algun membre 
del grup? Si és així, explicar un exemple del que va passar. 

 Pregunta 13: Creus que heu treballat conjuntament per realitzar el treball 
o bé cadascú treballava sol i després heu unit la feina? 
 

Totes les respostes dels alumnes s’han classificat en 4 grans categories. A 
cada categoria hi ha el recull de les respostes principals dels alumnes (Taula 
3). 
Descripció de les categories: 

 Funcionament del grup: L’actitud dels alumnes en el treball en grup, com 
s’han gestionat les tasques, si ha estat un treball cooperatiu o una suma 
de tasques individuals. 

 Regulació i aprenentatge: Interacció d’un alumne amb un altre per a 
explicar allò que ha après. L’alumne, a més a més de desenvolupar 
habilitats comunicatives, es veu obligat a organitzar les seves idees, 
afina el seu coneixement i és capaç de percebre les seves errades i 
buits.  

 Habilitats socials: la tasca d'un equip de treball cooperatiu implica, entre 
d'altres, molta interacció entre els membres del grup. Aquesta major 
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interacció pot desencadenar conflictes, però també una major 
coneixença entre els alumnes. 

 Satisfacció: Valoració dels alumnes sobre el fet de treballar en grup 
envers a treballar individualment. 

Categories Respostes alumnes 1r d’ESO 

Funcionament 
del treball en 
grup 

-Algun cop he fet jo tota la feina i he enviat a la profe per correu 
els deures fets 
-Cadascú ha fet lo seu i ens hem ajudat entre tots. 
-No he hecho nunca todo el trabajo del grupo, porque teníamos 
que decir las opiniones de uno a uno. 
-Ens ajudàvem entre tots. 
-Alguna vegada ens repartíem les tasques i altres ho fèiem 
conjuntament. 
-No he fet la feina tota sola, ens ho repartíem tot. Alguna vegada 
un company no hi era i no ho podíem fer, però jo i l’altre 
companya vam aconseguir repartir-nos el treball. 
-Hem treballat conjuntament, alguna vegada no, però 
normalment si. 
-He fet jo sola el dossier de les temperatures i les precipitacions, 
quan ningú volia fer res. 
-Poques vegades he fet jo tot el treball, quan els companys feien 
veure que treballaven, però només estaven mirant. 
-Ho hem fet bastant junts, però alguna vegada els companys es 
desentenien del treball. 
-En el primer grup vaig fer jo tota la feina. 
-Hem treballat tot conjuntament. 
-Cadascú treballava sol. 

Regulació i 
aprenentatge 

-Quan els demés em necessitaven, jo els ajudava, clar, perquè 
no? 
-Qui m’ha ajudat més ha sigut la profe. 
-Un company em va ajudar quan havíem de fer alguna activitat 
amb els ordinadors i jo no el tenia. 
-He ajudat a algun company, però la pregunta era molt difícil. 
-No he demanat ajuda a un company, perquè ho he entès tot. 
-Si a vegades no entenia algo, la meva companya m’ho 
explicava. 
-Un company no entenia lo del anemòmetre, ni el que calia fer i li 
vaig explicar i ajudar. 
-Vaig faltar tres dies de la setmana a l’escola i la meva 
companya em ajudar quan no sabia el que calia fer i m’ho va 
explicar. 
-He ajudat a un company a explicar-li alguna cosa que les profes 
havien dit, però que la persona no ho havia entès. 
-Quan no entenien una cosa, jo els ho intentava explicar. 
-No he ajudat a ningú perquè tots sabíem el que havíem de fer. 
-He demanat ajuda a un company quan no entenia l’activitat. 
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Habilitats socials 

Amistat Conflictes 
-No em va caure bé un 
company 
-No he fet nous amics, 
perquè ja era amic de tota la 
classe. 
-Una companya i jo érem 
amigues, però no anàvem 
tant, ara ens hem fet més 
amigues. 
-No he fet nous amics perquè 
ja els coneixia a tots. 
-Treballar en grup no m’ha 
servit molt per fer nous 
amics. 

-Dos companys de grup em 
donaven tota la culpa en a mi. 
-No hemos discutido porque 
todos somos familia o amigos. 
-Algun cop no ens posàvem 
d’acord de què feia cadascú. 
 

Satisfacció 

-M’agrada més treballar en grup perquè acabes més ràpid i 
aprens més a treballar 
-Individual mai, és millor en grup 
-Me gustan más los grupos porque todos se ayudan. 
-Prefereixo en grup perquè m’ha agradat treballar amb els meus 
companys. 
-En grup és més divertit. 
-No hagués preferit fer les activitats individualment perquè si hi 
ha coses que no sé, els meus companys m’ajuden. 
-Prefereixo treballar en grup perquè pots tindre opinions i 
consells. 
-M’agrada més treballar en grup perquè així no m’avorreixo. 

 
Taula 3: Categorització de les respostes dels alumnes a les preguntes obertes del qüestionari. 

A partir de la taula anterior s’ha realitzat una representació gràfica amb les 4 
categories i la síntesi de les idees principals de cada una d’elles (Gràfic 2).
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Gràfic 2: Representació gràfica de la categorització i la síntesi de les respostes dels alumnes. 
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En segon lloc s’ha realitzat l’anàlisi estadística de les preguntes tancades i 
obertes del qüestionari (veure annex 1). Com hem comentat anteriorment 
l’anàlisi quantitativa de les preguntes obertes ha estat possible ja que aquestes 
contenien una primera part que es podia respondre bàsicament amb un sí, un 
no i/o una resposta intermèdia. Els valors estan expressats sobre un total de 17 
qüestionaris ja que un alumne no estava present quan els van contestar. 

 Preguntes 1 i 2: “Amb quina freqüència havies treballat en grup a la 
classe de ciències quan anaves a primària?” i “Amb quina 
freqüència has treballat en grup a la classe de ciències de 1r d’ESO 
abans de les sessions que has fet amb la Carol i la Laura?” 
 

  
Gràfic 3: Respostes a les preguntes “Amb quina freqüència havies treballat en grup a la classe 

de ciències quan anaves a primària?” i “Amb quina freqüència has treballat en grup a la classe 

de ciències de 1r d’ESO abans de les sessions que has fet amb la Carol i la Laura?” 

Al gràfic 3 podem observar que un 53% dels alumnes consideren que han 
treballat sovint en grup a la classe de ciències a secundària enfront de només 
un 41% a primària. 
 
 Pregunta 3: “Creus que treballant en grup has participat més a 

l’activitat que quan treballes individualment?” 

 
Gràfic 4: Respostes a la pregunta “Creus que treballant en grup has participat més a l’activitat 

que quan treballes individualment?” 

Al gràfic 4 podem observar que un 59% dels alumnes creuen que han participat 
més treballant en grup. 
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 Pregunta 4: “Creus que aprens més quan treballes en grup?” 

 
Gràfic 5: Respostes a la pregunta “Creus que aprens més quan treballes en grup?” 

Al gràfic 5 podem observar que un 56% dels alumnes creuen que aprenen més 
en grup segons quins són els membres del grup i un 44% consideren que 
sempre aprenen més en grup. 
 
 Pregunta 5: “Durant l’activitat en grup, has ajudat a un 

company/companya a realitzar l’activitat o a entendre algun 
concepte?” 

 
Gràfic 6: Respostes a la pregunta “Durant l’activitat en grup, has ajudat a un 
company/companya a realitzar l’activitat o a entendre algun concepte?” 
 
Al gràfic 6 podem observar que el 82% dels alumnes opinen que han ajudat als 
companys durant l’activitat en grup. 
 
 Pregunta 6: “Algun company/companya de grup t’ha ajudat quan no 

entenies alguna activitat?” 

 
Gràfic 7: Respostes a la pregunta “Algun company/companya de grup t’ha ajudat quan no 
entenies alguna activitat?” 
 
Al gràfic 7 podem observar que el 70% dels alumnes opinen que algun 
company els ha ajudat durant l’activitat en grup. 
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 Pregunta 7: “Has escoltat les opinions de tots els membres del teu 
grup?” 

 
Gràfic 8: Respostes a la pregunta “Has escoltat les opinions de tots els membres del teu 
grup?” 
 
Al gràfic 8 podem observar que el 88% dels alumnes consideren que han 
escoltat les opinions de tots els membres del grup. 
 
 Pregunta 8: “T’has sentit exclòs durant el treball en grup?” 

 
Gràfic 9: Respostes a la pregunta “T’has sentit exclòs durant el treball en equip?” 

Al gràfic 9 podem observar que el 82% dels alumnes no s’han sentit mai, o molt 
pocs cops, exclosos durant el treball en grup. 
 
 Pregunta 9: “Creus que en algun moment tu has fet tota la feina del 

grup?” 

 
Gràfic 10: Respostes a la pregunta “Creus que en algun moment tu has fet tota la feina del 
grup?” 
 
Al gràfic 10 podem observar que només el 35% dels alumnes consideren que 
en algun moment han fet tota la feina del grup. 
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 Pregunta 10: “T’hagués agradat més fer totes les activitats 
individualment, en lloc de fer-les en grup?” 

 
Gràfic 11: Respostes a la pregunta “T’hagués agradat més fer totes les activitats 
individualment, en lloc de fer-les en grup?” 
 
Al gràfic 11 podem observar que el 100% dels alumnes han preferit treballar en 
grup. 
 
 Pregunta 11: “Els grups els hem fet les professores. Per tant has 

hagut de treballar amb companys/companyes que potser no 
coneixies gaire. Aquesta experiència t’ha servit per fer nous 
amics?” 

 
Gràfic 12: Respostes a la pregunta “Els grups els hem fet les professores. Per tant has hagut 
de treballar amb companys/companyes que potser no coneixies gaire. Aquesta experiència t’ha 
servit per fer nous amics?” 
 
Al gràfic 12 podem observar que el 41% dels alumnes han fet nous amics 
durant el treball en grup. 
 
 Pregunta 12: “Has tingut alguna discussió o problema amb algun 

membre del grup?” 

 
Gràfic 13: Respostes a la pregunta “Has tingut alguna discussió o problema amb algun 
membre del grup?” 
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Al gràfic 13 podem observar que el 24% dels alumnes han tingut algun conflicte 
o discussió durant el treball en grup. 
 
 Pregunta 13: “Creus que heu treballat conjuntament per realitzar el 

treball o bé cadascú treballava sol i després heu unit la feina?” 

 
Gràfic 14: Respostes a la pregunta “Creus que heu treballat conjuntament per realitzar el 
treball o bé cadascú treballava sol i després heu unit la feina?” 
 
Al gràfic 14 podem observar que el 59% dels alumnes opinen que han realitzat 
les tasques del grup de manera conjunta. 
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4. CONCLUSIONS 
 

4.1 Discussió dels resultats amb el marc teòric 
 

A continuació es presenta la discussió dels resultats de la present recerca en 
relació als objectius marcats i al marc teòric. Recordem que els resultats 
obtinguts i les conclusions que es poden extreure d’aquests corresponen a una 
situació concreta d’alumnes i a un context determinat. 

Partint de l’objectiu general del present treball que era analitzar la 
implementació del treball cooperatiu a la classe de ciències d’un grup de 1r 
d’ESO, se’n van concretar dos objectius específics que consistien en observar 
el funcionament del treball en grup a llarg de la unitat didàctica i analitzar les 
opinions del alumnes sobre el treball en grup.  

En el primer dels objectius s’ha realitzat una anàlisi del grau de cooperació 
observat en els diferents equips de treball. En aquesta observació s’han tingut 
en compte indicadors relacionats amb aspectes necessaris per tal que hi hagi 
treball cooperatiu com són l’organització i la responsabilitat de les tasques, la 
col·laboració i la interacció entre els membres del grup, el respecte pels 
companys, la participació i la inclusió de tots els components. Els resultats 
principals extrets de l’observació són: 

 La majoria de grups han après a cooperar entre ells encara que no fos 
durant totes les sessions tal i com s’ha pogut veure en el gràfic de 
l’evolució del funcionament del treball en grup (gràfic 1). Tot i que les 
activitats es van dissenyar per tal que hi hagués una repartició de 
tasques i així treballar la responsabilitat individual, en molt dels casos 
els alumnes han preferit fer totes les tasques conjuntament. Aquest fet 
ha quedat palès a la graella d’observació de les professores i en el diari 
de grup dels alumnes. A les activitats dissenyades hi havia una clara 
diferenciació de la repartició de tasques i hi havia el perill que el treball 
final es convertís en la suma de les tasques individuals de cada alumne 
i minvés la interacció entre els alumnes. El fet que moltes activitats 
fossin en ordinador i que no tots els alumnes el portessin va propiciar 
que moltes de les tasques les fessin conjuntament. D’aquesta manera, 
una limitació dels recursos va acabar sent un aspecte positiu que va 
fomentar la interacció entre els alumnes. Per tal que un equip 
d’aprenentatge sigui realment cooperatiu hi ha d’haver, d’una banda, 
interacció entre els seus components i, de l’altra, treball i responsabilitat 
individual: tothom hi ha de fer alguna cosa, però amb interacció entre 
tots els components (Pujolàs, 2008). 

 La participació activa i la responsabilitat de les tasques ha estat 
desigual en els diferent grups de treball tal i com hem observat les 
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professores a la graella del treball en grup i han manifestat els alumnes 
en el diari de grup. Hi ha hagut grups que han funcionat molt bé des del 
principi i d’altres que han tingut una participació i una implicació molt 
baixa. En aquest sentit Pujolàs (2008) argumenta la necessitat 
d’intervenir en l’àmbit de la cohesió de grup ja que s’observa que 
l’aprenentatge cooperatiu funciona molt bé en alguns grups i, en uns 
altres, en canvi no tan bé i fins i tot malament. En el primer cas es tracta 
de grups molt cohesionats i en el segon cas de grups molt dispersos. 
Segons Johnson et al. (1999) l’aprenentatge requereix la participació 
directa i activa dels estudiants; ningú pot aprendre per un altre. 
L’aprenentatge no és un espectacle esportiu al qual hom pot assistir 
com a simple espectador. I, per un altre costat, la cooperació, l’ajuda 
mútua, si es donen de forma correcta, ens permeten arribar a cotes més 
altes en l’aprenentatge. D’altra banda en aquest aspecte hi ha hagut 
altres factors que han influït, un d’ells seria el tipus d’activitat. La última 
activitat que era la presentació del temps va motivar molt als alumnes i 
fins i tot en els equips que pitjor funcionaven hi va haver una gran 
implicació i participació de tots els membres del grup. 

 En la majoria dels grups, mitjançant la graella del treball en grup, s’ha 
observat una bona col·laboració i que els membres del grup s’ajudaven 
els uns als altres. Tot i que en alguns equips també s’han observat 
actituds més individualistes i de no tenir en compte l’opinió dels 
companys. Resultats molt similars es poden observar en els gràfics 6, 7 
i 8 extrets de l’anàlisi dels qüestionaris de les opinions dels alumnes. 
S’ha demostrat que quan un alumne interacciona amb un altre per 
explicar allò que ha après, a més a més de desenvolupar habilitats 
comunicatives, es veu obligat a organitzar les seves idees, afina el seu 
coneixement i és capaç de percebre les seves errades i buits. Aquests 
processos cognitius afavoreixen sens dubte el seu aprenentatge (Grau, 
2006). 

 La convivència dins dels grups de treball en general ha estat positiva, 
tot i que han aparegut alguns conflictes interns, també ha servit perquè 
es coneguessin més entre ells. Aquest resultats s’han extret de la 
graella d’observació de les professores i també del diari de grup dels 
alumnes on a vegades manifestaven si havien tingut alguna discussió. 
Un dels principals avantatges del treball cooperatiu és que facilita la 
inclusió de tot l’alumnat i es dona una relació més intensa i de major 
qualitat. Poc a poc, el funcionament dels equips va millorant perquè van 
consolidant les habilitats socials relacionades amb el treball en equip i 
les relacions entre els alumnes es fan més positives perquè es coneixen 
més, es respecten més i són més amics (Pujolàs, 2008). 
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Pel que fa al segon objectiu s’han analitzat les opinions del alumnes sobre el 
treball en grup a partir del qüestionari de preguntes tancades i obertes. El 
resultat de la satisfacció dels alumnes envers al treball cooperatiu ha estat molt 
positiu. Tots els alumnes han manifestat que han preferit treballar en grup en 
lloc d'individualment per diferents raons. Les raons principals han estat: 
col·laboració i ajuda entre companys, major diversió, major aprenentatge i 
amplitud de consell i opinions. Aquest fet m'ha sorprès molt, ja que esperava 
que algun alumne hagués preferit treballar individualment, però sembla ser que 
els avantatges que veuen en el treball en grup superen els desavantatges i 
també és un indicatiu de que es tractava d’un grup cohesionat. Conwell et al. 
(1988) van obtenir un resultats similars en un estudi on van entrevistar a 28 
estudiants que treballaven cooperativament i un dels resultats extrets va ser 
que tres quartes parts dels estudiants van gaudir de treballar en grup. 
 
També de les opinions dels alumnes s’han extret resultats que mostren 
aspectes destacats del treball cooperatiu (regulació d’aprenentatges, habilitats 
socials i funcionament del grup). Sobre l’aprenentatge la majoria dels alumnes 
han opinat que s’han ajudat mútuament i que normalment aprenien més en 
grup, però en gran part depenia de qui fossin els membre del grup. Estudis com 
els de Jones i Steinbrink (1991) i Acar i Tarhan (2006) van evidenciar que 
aplicant el treball cooperatiu a les classe de ciències s’obtenien puntuacions 
significativament més altes. 
 
Pel que fa a les habilitats socials en relació al funcionament del grup la gran 
majoria s’ha sentit inclosa en el seu grup de treball i fins i tot dues cinquenes 
parts dels alumnes consideren que gràcies al treball en equip han fet una nova 
amistat. Arrel de nombroses investigacions existents, sabem que la cooperació, 
comparada amb els mètodes competitiu i individualista, dona lloc a relacions 
més positives entre els alumnes: això inclou un increment de l’esperit d’equip, 
relacions solidaries i compromeses, recolzament personal i escolar, valoració 
de la diversitat i cohesió de grup. (Johnson, 1999). Tal i com diu Pujolàs (2008) 
aquesta metodologia és una eina que permet millorar la convivència i el 
respecte entre els companys i facilitar la inclusió i la interacció de tot l’alumnat.  

4.2 Conclusions del treball 
 
A partir dels resultats obtinguts i de la discussió amb el marc teòric es poden 
extreure les següents conclusions: 

 En la major part dels grups s’ha observat un cert grau d’organització 
cooperativa si es tenen en compte els aspectes rellevants d’aquesta 
metodologia. Tot i així es requereix molt més temps per poder fer una 
aplicació correcta d’aquesta metodologia i aconseguir que els alumnes 
treballin cooperativament. 
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 L’opinió dels alumnes envers el treball en grup/cooperatiu ha estat molt 
positiva i també ha reflectit una millora de les relacions personals dels 
alumnes i una predisposició a ajudar-se i a col·laborar entre tots. 

 Per tal que hi hagi un treball cooperatiu és necessari fomentar la cohesió 
del grup i dissenyar l’estructura de la classe (activitats i gestió d’aula) per 
tal que hi hagi treball i responsabilitat individual de cada alumne i una 
interacció entre tots els membres del grup. 

 

4.3 Limitacions i valoració del procés 

La limitació principal d’aquest estudi ha estat la falta de temps. Com que era 
necessari que els grups fossin sempre els mateixos, al final l’estudi s’ha centrat 
només en 5 sessions. El treball cooperatiu és una metodologia que requereix 
molt de temps d’aplicació i fins i tot es poden requerir anys per aconseguir 
assolir una organització cooperativa. 

Una altra limitació va ser que en el disseny de les activitats es va tenir molt en 
compte la responsabilitat individual de les tasques, però es va donar menys 
importància a les activitats que permetessin una major interacció entre els 
alumnes. Per facilitar la interacció entre els alumnes es podrien haver introduït 
tècniques cooperatives com el Jigsaw (trencaclosques) o els grups 
d’investigació. 

Un altre factor limitant ha estat l’observació dels grups de treball. A vegades 
estava tan ocupada gestionant els dubtes del alumnes i gestionant la classe 
que no tenia prou temps per dedicar i aprofundir en les observacions. 

Per una altra banda, hagués estat interessant donar més espai i importància al 
diari de grup dels alumnes. Aquest diari és una eina de reflexió per part dels 
equips de treball que permet als alumnes fer una valoració de com està 
funcionant el grup i també ser conscients de quins aspectes han de millorar. 
Malauradament aquesta eina no ha funcionat gaire bé en els alumnes i tampoc 
s’ha pogut extreure molta informació. 

Una altra limitació que cal tenir en compte en els resultats de les opinions dels 
alumnes és que en alguns casos l’enquestat diu allò que l’enquestador vol 
sentir i aquest efecte es potencia quan es tracta d’una relació entre alumnat i 
professor. 

4.4 Temes relacionats i propostes de futur 
 

En els propers treballs seria interessant estudiar si el treball cooperatiu millora 
aspectes com la participació i la implicació dels alumnes a la classe de 
ciències. Per fer-ho és necessari tenir dades comparables de la participació i la 
implicació dels alumnes abans de la intervenció i durant l’aplicació del treball 
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cooperatiu. Malauradament en el present estudi no va ser possible obtenir 
dades comparables en aquests aspectes ja que, abans de la intervenció, les 
puntuacions dels alumnes provenien del criteri d’una altra professora i aquestes 
dades no eren específiques de participació i implicació. Per aquesta raó el 
present estudi es va centrar en una reflexió de les opinions del alumnes envers 
al treball cooperatiu i una anàlisi del grau de cooperació observat en els 
diferents grups de treball. 

També per continuar la recerca, seria bo portar a terme aquest estudi a 
alumnes de diferent escoles, de diferents barris i també de cursos diferents. 
Aquest fet ens permetria conèixer millor el funcionament i l’opinió que tenen els 
alumnes del treball cooperatiu. 

Una proposta de millora relacionada amb la present recerca seria la formació 
prèvia del professorat en la metodologia del treball cooperatiu. Aquest fet és 
important ja que el docent és l’encarregat de dissenyar i posar en funcionament 
els elements bàsics necessaris que fan que els equips de treball siguin 
realment cooperatius (Johnson et al. 1999). 

En relació a altres temes més generals podríem dir que sent el treball 
cooperatiu una de les principals competències del brain worker o treballador del 
coneixement, no sorprèn que el món empresarial cada dia hi estigui més 
interessat, no solament com a capacitat necessària en els treballadors, sinó 
també com a mecanisme interempresarial. Evidentment aprendre a cooperar és 
un aprenentatge funcional per a la societat actual (Duran i Blanch, 2008). 
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Annex 1. Instruments de recollida de dades 
 

Graella d’observació del treball en grup 

Rang d’ompliment: Sí (3), Puntualment(2) o No(1)       Sessió nº: 

 Grup 1:  Grup 2: Grup 3: Grup 4: Grup 5: Grup 6: 

S’organitzen les tasques       

Participen activament i es 
responsabilitzen de les 
tasques assignades 

      

Col·laboren i s’ajuden els 
uns als altres 

      

Opinen i escolten les 
opinions dels altres 

      

Estan centrats en el 
treball i compleixen els 
terminis d’entrega 

      

Es respecten els uns als 
altres i no exclouen a 
ningú 

      

Comentaris addicionals 
dels grups de treball 
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Al finalitzar la intervenció, es va modificar la graella anterior per poder obtenir una nova graella per cada grup amb la puntuació 
total de cada una de les sessions. D’aquesta manera es va poder observar l’evolució del treball en grup de cadascun dels equips al 
llarg de les sessions. A continuació s’adjunta un exemple de la graella de les puntuacions totals obtingudes pel grup 2 en totes les 
sessions: 

Rang d’ompliment: Sí (3), Puntualment(2) o No(1)       Grup nº: 2  

 Sessió 1: Sessió 2: Sessió 3: Sessió 4: Sessió 5: 

S’organitzen les tasques 1 2 3 3 3 

Participen activament i es 
responsabilitzen de les 
tasques assignades 

2 3 2 2 2 

Col·laboren i s’ajuden els uns 
als altres 

3 3 2 2 3 

Opinen i escolten les opinions 
dels altres 

3 2 2 2 3 

Estan centrats en el treball i 
compleixen els terminis 
d’entrega 

2 2 2 2 2 

Es respecten els uns als altres 
i no exclouen a ningú 

2 2 2 2 3 

Total 13 12 12 12 16 
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Diari de grup 

 

Repartició Inicial de les tasques 

Encarregat Tasques a desenvolupar 

  

  

  

Quines tasques ha fet cadascú al final 

Membre del grup Tasques desenvolupades 
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S’ha complert la repartició de tasques inicials? Sinó és així, expliqueu el perquè 

 

Què és el que hem fet especialment bé? 

 

Què hem de millorar? 
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Qüestionari de les opinions dels alumnes sobre el treball en grup 

 

1. Amb quina freqüència havies treballat en grup a la classe de ciències quan 
anaves a primària? 

a. Mai 
b. Poques vegades 
c. Sovint 

 
2. Amb quina freqüència has treballat en grup a la classe de ciències de 1r d’ESO 

abans de les sessions que has fet amb la Carol i la Laura? 
a. Mai 
b. Poques vegades 
c. Sovint 

 
3. Creus que treballant en grup has participat més a l’activitat que quan treballes 

individualment? 
a. He participat més 
b. He participat igual 
c. He participat menys 

 
4. Creus que aprens més quan treballes en grup? 

a. Si 
b. No 

Depèn dels membres del grup 
 

5. Durant l’activitat en grup, has ajudat a un company/companya a realitzar 
l’activitat o a entendre algun concepte? Si és així posa un exemple. 

 

 

6. Algun company/companya de grup t’ha ajudat quan no entenies alguna 
activitat? Si és així posa un exemple. 

 

 

7. Has escoltat les opinions de tots els membres del teu grup? 
a. Mai 
b. Poques vegades 
c. Sovint 

 
8. T’has sentit exclòs durant el treball en grup? 

a. Mai 
b. Poques vegades 
c. Sovint 
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9. Creus que en algun moment tu has fet tota la feina del grup? Si és així posa un 

exemple. 

 

 

10. T’hagués agradat més fer totes les activitats individualment, en lloc de fer-les 
en grup? Si és així, explica perquè. 

 

 

11. Els grups els hem fet les professores. Per tant has hagut de treballar amb 
companys/companyes que potser no coneixies gaire. Aquesta experiència t’ha 
servit per fer nous amics? 

 

 

12. Has tingut alguna discussió o problema amb algun membre del grup? Si és 
així, explicar un exemple del que va passar. 

 

 

13. Creus que heu treballat conjuntament per realitzar el treball o bé cadascú 
treballava sol i després heu unit la feina? 
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Annex 2. Unitat didàctica 
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