
Sobre l’aprenentatge cooperatiu

L’enfocament de l’educació actual porta, sens dubte, a la integració del treball 
cooperatiu en el procés d’aprenentatge. El treball cooperatiu és una forma d’es-
tructurar les diferents activitats formatives de les diverses àrees del currículum 
que afavoreix la interacció entre els participants. 

La necessitat d’aquest tipus de treball es basa en la constatació que els apre-
nents construeixen coneixement i fan aprenentatges significatius no solament 
sols, sinó també de forma col·legiada: tothom suma i tothom és necessari. Si 
volem una escola inclusiva, a més, és fonamental enfocar el treball a l’escola 
des d’aquesta perspectiva. 

Els nens i les nenes cooperen entre ells per aprendre, en comptes de competir 
per obtenir una nota determinada. La consecució dels objectius d’aprenentatge 
depèn de la col·laboració efectiva entre els alumnes. L’èxit del treball depèn de 
la contribució de tots els integrants del grup a un objectiu comú. Si l’aprenentat-
ge cooperatiu està ben plantejat, tot el grup se’n surt; si no ho està, s’enfonsa. 
I aquesta és la raó per la qual es creen vincles d’interdependència entre els 
seus components. 

Aprenentatge cooperatiu o treball en equip?

“Segons Johnson i Johnson (1992), perquè hi hagi cooperació dins d’un grup 
petit s’han de donar uns elements bàsics, que són els que distingeixen coope-
ració i treball en equip:

1   Interdependència positiva. Es produeix quan l’aprenentatge dels diferents 
membres del grup depèn de les accions que faci cadascun d’ells. 

2   Interacció cara a cara. Es refereix al fet que els membres d’un grup han de 
treballar de manera conjunta cara a cara en algun moment del procés. Això 
pot afavorir que els estudiants s’esforcin més per tenir relacions compro-
meses dins del grup i, també, pot millorar la seva adaptació i la seva com-
petència social. 

Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar.
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