
Dolors Oliver* Treball cooperatiu: una actitud, un servei 
i una manera competent d’aprendre

A propòsit de diverses reflexions entorn de la intro-
ducció del treball cooperatiu en una escola d’educa-
ció especial (centre Maregassa de Badalona), es va
dissenyar la seqüència d’activitat que avui compar-
tim amb els lectors i les lectores d’aquesta revista.
L’experiència que presentem s’ha dut a la pràctica i
ha reportat un alt grau de satisfacció entre el profes-
sorat que l’ha pilotada i que valora el fet de poder
concretar en accions educatives concretes els as-
pectes de formació inicial rebuts des d’un marc teò-
ric i conceptual.

Paraules clau: treball cooperatiu, educació especial, centre
Maregassa de Badalona, tutoria entre iguals, treball de la mo-
neda, matemàtica, comunicació, avaluació durant el procés.

Treballar des d’aquest marc pot fer
que l’activitat sigui més complexa,
però, en tant que l’amplia, ens obre el
camí i l’horitzó i ens permet treballar
amb més possibilitats

oral, juntament amb les habilitats socials
elementals, per exemple).

Després de pensar-hi una mica, des-
cobrim que, a més, si ens posicionem en
«formats» reals d’interacció i contextua-
lització dels aprenentatges bàsics, ens
trobarem amb determinats valors afegits
en el procés. Això passarà si tenim la ca-
pacitat de definir bé el projecte i atorgar
un paper rellevant a tot un seguit d’as-
pectes. Voldríem aconseguir el següent:
una implicació directa en l’activitat (no
reproduir situacions passives d’aprenent,
sinó dinamitzar un posicionament actiu
de l’alumnat), una mobilització ineludible
(cal fer coses, ja que estem implicats en
un projecte) i una funcionalitat associada
a l’activitat des del primer moment. 

Treballar des d’aquest marc pot fer
que l’activitat sigui més complexa, però,
en tant que l’amplia, ens obre el camí i
l’horitzó i ens permet treballar amb més

Ensenyar o aprendre 
amb les altres persones?

Inicialment, vam considerar que la
interacció amb les altres persones, a més
de ser un objectiu en si mateix en el
nostre context d’actuació, constitueix
una manera adequada de treballar en el
nostre àmbit (l’educació especial). Una
tasca situada en aquest enfocament pe-
dagògic podria ser especialment favora-

ble, ja que permetrà que puguin aflorar
conflictes cognitius que ens facilitaran
que aprenguem des de l’acció, des d’un
context «real» (amb les dificultats que
això pot tenir, però també amb els bene-
ficis i les oportunitats que comporta),
amb la qual cosa variarem una perspec-
tiva que, moltes vegades, ens torna a si-
tuar en un «més del mateix» i que només
ens ajuda a reproduir fracassos. La nostra
intuïció inicial era que calia modificar
maneres de fer i multiplicar recursos per
poder treballar de forma eficaç en la línia
que va desenvolupant el nou currículum
de treballar per fer ciutadans i ciutada-
nes capaços de desenvolupar-se adequa-
dament en la societat (a nivell personal i
social, com a prioritats assumides pel
centre des de sempre).

Una primera idea per intentar provar
maneres noves d’actuar ens va apropar a
variar formats per treballar objectius clàs-
sics mai acabats d’assolir de forma plena-
ment satisfactòria. 

Dit ras i curt: segur que hi ha unes
maneres diferents de treballar de les que
sempre utilitzem per poder tractar con-
tinguts bàsics (la moneda i la expressió
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Partim del fet que un grup d’alumnes
pot considerar-se expert en el conei-
xement i l’ús de la moneda i pot exer-
cir, en aquest àmbit, com a expert i
tutor de l’aprenentatge d’un altre grup

Imatge 1. Comuniquem i ens regulem

i els aprenents graduant l’ordre de més
coneixement a menys coneixement
quant a l’ús de la moneda, i vam intentar
aparellar nivells pròxims (el més expert
amb el que en sap més dels aprenents, i
així de forma gradual). Vam mirar d’afi-
nar en la relació que podrien establir i,
de vegades, vam retocar alguna parella,
perquè ens vam adonar que hi hauria di-
ficultats en els diferents estils. Volíem no
haver de canviar parelles i ajudar a tre-
ballar de forma creixent de bon comen-
çament.

Aprendre fent un servei i com-
prometent-se en un projecte!
En el nostre disseny de la seqüèn-

cia, vam imaginar que, en una primera
acció (primera sessió de la proposta que
es pretenia dur a la pràctica), es parlaria
amb el grup de tutors i aprenents triats i
se’ls explicaria el que s’esperava d’ells re-

possibilitats de definir objectius associats
a la tasca inicial que proposem. La idea
tenia bon caire, però calia que hi hagués
una bona planificació i una bona antici-
pació de les possibilitats per poder anar
seguint els processos individuals del nos-
tre alumnat amb certes garanties i no
perdre’ns al començament per haver tin-
gut només bones intencions.

Planificar acuradament 
per innovar

En el disseny de la nostra activitat
pilot, ens proposem partir de la tutoria
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entre iguals («Uf...! Amb les dificultats
que normalment comporta la relació amb
el nostre alumnat, però..., convertim-ho
en un nou objectiu i integrem-ho en el
pla!») creant parelles de relació asimè-
trica, on establirem tutors i tutorats (ex-
perts i aprenents) per treballar dos blocs
d’objectius i continguts de treball. La
nostra idea és que tothom ha de «guan-
yar» amb l’experiència i sentir que aprèn. 

Partim del fet que un grup d’alum-
nes pot considerar-se expert en el conei-
xement i l’ús de la moneda i pot exercir,
en aquest àmbit, com a expert i tutor de
l’aprenentatge d’un altre grup. En pa-
ral·lel (o de manera recíproca), un grup
d’alumnes pot considerar-se expert a
avaluar la manera com els seus com-
panys i companyes l’ajuden a dominar
una habilitat, veient com es comuni-
quen, quina cura i atenció posen a fer-
ho, etc. Es tracta de donar valor a cada
aprenentatge i a cada intervenció i, des
d’aquest valor personal, social i d’assoli-
ment de continguts, anar millorant el
procés seguit per cadascú. 

Per organitzar les parelles coopera-
tives, vam procedir a ordenar els experts



Voldrem utilitzar la reflexió sobre el
que ha succeït en la sessió com un
nou objectiu d’aprenentatge

reacció dels companys i les companyes
de parella, atenent els seus dubtes, res-
pectant el seu temps, oferint-los ajudes
i donant-los gratificacions (objectiu
dels experts en moneda i aprenents en
habilitats socials i comunicació). 
Cal deixar molt clar que, pel que res-
pecta al grup d’experts en matemàti-
ques, els objectius que se’ls avaluaran
estaran lligats a la millora de la comu-
nicació i de les habilitats socials i, per
tant, cal que vagin adquirint conscièn-
cia progressiva d’allò que cal treballar
per millorar el procés d’aprenentatge
dels seus tutorands.

. Els explicarem que confiem en les seves
possibilitats com a docents, ja que ells i
elles van aprendre fa menys temps, que
generacionalment són més propers i,
per tant, el llenguatge que utilitzen i els
seus referents culturals són més propers
i, potser, més directes i comprensibles.
També valorarem que l’atenció directa i
constant a un alumne o a una alumna
pot ser molt important en el procés
d’aprenentatge. Els farem saber que
creiem que aquesta manera de fer pro-
porciona més possibilitats (tal com ja

el nivell d’eficàcia de les accions de
cada escolar sessió per sessió («He fet
el que volia?», «Com he actuat segons
la mirada del meu company o de la
meva companya?», «He atès les seves
necessitats?»...), tant de l’aprenent de
moneda com de l’aprenent d’habilitats
i comunicació. 
Confegirem unes graelles d’avaluació i
control del procés que s’aniran omplint
sessió per sessió amb l’ajuda del mestre
o la mestra del grup, ja que voldrem
utilitzar la reflexió sobre el que ha suc-
ceït en la sessió com un nou objectiu
d’aprenentatge (prendre consciència
del propi nivell i del que cal continuar
treballant, així com del procés engegat
i del que cal seguir, potser com a ga-
rantia d’una implicació més gran).

. Els nois i noies disposaran d’una plani-
ficació i d’un material pautat (que ga-
ranteixi accions, manipulacions i
experiències) que hauran d’utilitzar de
forma efectiva mostrant-se atents a la

ferit a la tasca que se’ls encomanaria i a
l’aprenentatge del qual eren responsa-
bles, així com de l’avaluació que n’havien
de fer. Els punts que vàrem preveure per
compartir amb els alumnes i les alumnes
van ser els següents:
. Ha de quedar clar que són responsa-

bles que el seu company o la seva
companya aprengui en cada sessió allò
que ens proposem assolir i que tenim
planificat (rol de mestre en l’aprenen-
tatge de la moneda i d’habilitats so-
cials i comunicatives). Volem deixar
clar que els mestres i les mestres apor-
tem instruments amb la planificació i
el seguiment de l’activitat i que l’adap-
tarem a les possibilitats de cadascú
(respecte al punt d’arrencada, d’acord
amb el ritme i les necessitats que ma-
nifesta l’aprenent) al llarg del procés i
fent una avaluació formativa. 
Val a dir que els mestres i les mestres
aporten la seva experiència i la seva
tècnica a l’hora de dissenyar una se-
qüència graduada al mil·límetre que
només caldrà modificar quan es vegi
algun tret o alguna característica indi-
vidual que així ho recomani. S’avaluarà
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dues de relacionades amb el diners
(1. Identificació i comptatge de mo-
nedes i bitllets, i 2. Ús del diner) i una de
relacionada amb les habilitats comunica-
tives i socials que es dilatarà en el temps
(3. Habilitats comunicatives i socials).

. Els alumnes i les alumnes tutors dispo-
saran d’un material del qual seran res-
ponsables. Aquest material serà fàcil
de manipular i tindrà unes consignes
escrites que les tutores i els tutors
hauran de conèixer i que utilitzaran
per ordre, ajustant-se a les possibilitats
de l’alumne aprenent o a les indica-
cions que faci el mestre tutor sobre
aquest aspecte. La relació de material
prevista inicialment és:
– Caixa amb monedes i bitllets (activitat

de classificar per criteris perceptuals).
– Caixa de classificació de monedes

del banc (plàstic: anar-ne reconei-
xent el valor numèric progressivament
i agrupar-lo d’acord amb aquest).

– Caixa enregistradora amb monedes i
bitllets.

– Moneders i carteres amb diners.
– Fotografies de productes amb preu o

de màquines de venda automàtica.

tingui més fàcil..., ni perquè estigui més
descansat. Tindrà més feina que mai.
Vigilarà que tot es vagi desenvolupant
d’acord amb les expectatives i recollirà
idees per integrar-les en la seqüència.
Durant el procés de cooperació, mos-
trarà indicis que ensenyin camins nous
per comunicar-se millor o per posar en
marxa estratègies de «segmentació»,
factorialització, representació, etc. i al
final de l’activitat, durant la coavalua-
ció (element important, perquè sense
això no hi ha procés ni objectius vali-
dats!), que haurà de ser, al comença-
ment, supervisada i pautada i que
haurà d’anar progressant cap a una au-
tonomia cada cop millor.

. Organitzarem les sessions de forma
setmanal i la durada oscil·larà entre
vint i trenta minuts. Dedicarem un tri-
mestre a l’experiència i tindrem estruc-
turat un temps de cinc a deu minuts
dedicat a l’enregistrament de l’avalua-
ció compartida (una idea, dues, per
cada sessió, no són poques! Al cap del
trimestre, en podem tenir més de deu!).

. Organitzarem els processos en tres
unitats didàctiques d’aprenentatge:

hem apuntat més amunt) de pràctica
supervisada, que pot incloure activi-
tats més variades, que cada aprenent
pot fer totes les preguntes que vulgui
i que tindrà una resposta immediata o
una demostració, que, davant d’un
error, la correcció també pot ser im-
mediata (igual com, davant d’un en-
cert, la gratificació no es fa esperar) i,
amb tot, cada alumne i cada tutor
anirà adquirint una idea ajustada so-
bre allò que domina i el que encara li
resta per aprendre (metacognició). Per
tant, serà un protagonista «en propie-
tat» del procés que seguirà. 
Fer que l’alumnat entengui això ens
obre la porta a la fixació d’objectius re-
lacionats amb la comunicació, l’actitud
i la manera d’estar en una situació so-
cial i/o laboral molt propera a donar un
servei, a entendre que «mostrar camins»
i facilitar oportunitats millora la quali-
tat de la relació entre les persones.
Mostrem, amb la pràctica, valors que
no es compartirien des de la teoria.

. El paper de l’ensenyant tindrà dos mo-
ments formatius (aquesta activitat no
es farà perquè el mestre o la mestra ho



Imatges 2 i 3. Graella d’autoavaluació i
avaluació compartida

– Fotografies de preus exposats al carrer
(cine, menú, esmorzars, ofertes, etc.).

Les activitats per a les quals s’utilit-
zaran estan relacionades a la graella
d’enregistrament (avaluació del mo-
ment del procés). Les graelles són
considerades, també, un material ne-
cessari per desenvolupar les sessions.

. Per tal de poder anar reunint informació
i revisar el disseny de les unitats actuals,
es facilitarà una graella d’observació i
d’avaluació al mestre o a la mestra que
acompanyi el procés (imatges 2 i 3).
Així, la seqüència, els objectius i l’ac-
tivitat que cal anar fent s’expliciten
als alumnes i a les alumnes en funció
de les orientacions que se’ls donen
sobre com està organitzat el procés i
com han d’anar usant el material.
També se subratlla cada vegada que
l’avaluació té lloc al final de la sessió. 

Pilotatge i conclusions

L’experiència es va poder fer se-
guint tots els moments previstos. Prèvia-
ment, es van buscar espais de treball que
garantissin una certa independència i
que no generessin interferències, ja que
es va considerar que aquest era un dels
riscos més importants. 

Els alumnes i les alumnes van com-
prendre bé quina era la tasca que havien
de realitzar, els objectius que havien d’as-
solir i les accions que calia emprendre, i
van disposar-se a realitzar l’activitat molt
il·lusionats. 

En un primer moment, ja es va po-
der constatar que tots els nois i les noies
tenien un lloc a les graelles i, per tant,
tothom podia participar en l’activitat
fos quin fos el seu nivell. Això va perme-
tre que no es trenqués cap parella i que
es pogués realitzar una avaluació inicial
de cada escolar. Els alumnes i les alum-
nes que van assumir el rol d’experts van
estar molt orgullosos del nivell dels seus
tutorands. N’hi havia alguns que comen-
taven: «Ho ha fet molt ràpid i molt bé.
Ho ha trobat fàcil fins...».
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Pensem cedir el protagonisme a l’a-
lumnat en funció d’allò que pot apor-
tar al procés de cadascú, donar sentit
a l’aprenentatge, convertir-lo en un
servei i anar adquirint consciència del
procés dels altres i del propi
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HEM PARLAT DE:
. Aprenentatge entre iguals, tutoria

entre iguals.
. Aprenentatge cooperatiu.
. Educació especial.

Nota
* Hi col·laboren i realitzen l’experiència:
Mercè Torrents Mestres, Pilar Folch Fer-
nández i Jordi Saldrigas Forteza, professors
i professores del centre Maregassa. 

Dolors Oliver Agüera 
ICE. Universitat Autònoma de Barcelona

molive11@xtec.cat

Aquest article fou rebut a GUIX: ELEMENTS D’ACCIÓ EDUCATIVA

el mes de juliol de 2010 i acceptat el mes d’octubre de
2010 per ser-hi publicat.

cultat real i no sabien com podien reac-
cionar. Això els va ajudar a poder ser més
justos en l’avaluació i a ajustar-se al nivell
i al procés de cadascú, com també a en-
frontar-se a les pròpies limitacions a l’hora
de comunicar. A partir d’aquí, van comen-
çar a produir-se els primers canvis: la con-
ducta i el nivell de tolerància dels alumnes
i les alumnes amb més dificultats de con-
trol va millorar de forma evident.

Pensem cedir el protagonisme a l’a-
lumnat en funció d’allò que pot aportar
al procés de cadascú, donar sentit a l’a-
prenentatge, convertir-lo en un servei i
anar adquirint consciència del procés
dels altres i del propi és d’un interès edu-
catiu molt alt. 

El resultat assolit ha estat satisfac-
tori, tant per a l’alumnat com per al pro-
fessorat, que ha pogut comprovar com
tothom aprenia (cadascú en funció de
les seves possibilitats) i com s’anaven
treballant aspectes de relació que no te-
nen lloc en altres formats d’activitat ha-
bituals a l’aula.

Les primeres dificultats van sorgir
una mica més endavant, quan els experts i
les expertes es van encallar en alguna difi-
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