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Objectius:

Desenvolupament:

Marc teòric:

•La Declaració de Bolonya va establir les bases per a la constr ucció d’un Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES)
•Els diferents llibres blancs de les titulacions recullen la s competències que s’han d’assolir un cop finalitzada la tit ulació.
•Aquestes es classifiquen entre las genèriques que s’han de t reballar transversalment en totes les àrees i les específiq ues de cada
disciplina.
•Jonhson i Jonhson (1999) defineixen l’aprenentatge cooper atiu com aquella situació d’aprenentatge en la qual els objectiu s dels
participants estan estretament vinculats, de tal manera qu e cada un d’ells “només pot aconseguir els seus objectius si i només si els
altres aconsegueixen els seus“.
•Aquest treball se centra, fonamentalment, en mostrar l’apl icació de diferents activitats per a la introducció a les com petències de
treball cooperatiu per a estudiants universitaris de l’ass ignatura Fonaments de Cognició Humana del Grau en Informaci ó i
Documentació de la Universitat de Barcelona.

•Introduir  les bases del treball cooperatiu a estud iants universitaris.
•Desenvolupar diferents actituds favorables respecte  al treball en equip.
•Fomentar la interacció social com a font per a gene rar aprenentatge.
•Desenvolupar habilitats de comunicació interpersona l.
•Usar el conflicte como una oportunitat per a aprend re.

IntroduccióIntroducció a la a la competènciacompetència de de treballtreball en en 
equipequip en en estudiantsestudiants universitarisuniversitaris..

Construïm ponts

En aquesta dinàmica, els alumnes s’organitzen
en grups de cinc membres als quals se’ls
reparteixen deu periòdics i una cinta adhesiva .

El quadres esquerdats

En aquesta dinàmica els alumnes s’organitzen en
grups de cinc persones. Un cop asseguts al
voltant de la taula se’ls reparteixen cinc sobres

El joc dels colors

En aquesta dinàmica se’ls col·loca a tots els
alumnes un gomet de diferents colors al front i
se’ls demana que es distribueixin en grups per

Per tal de mostrar diferents aspectes clau del treball en equ ip com la formació de grups, l’assignació i el repartiment de rols i la distribució de tasques i
responsabilitats es van realitzar tres dinàmiques de grup. Aquestes dinàmiques tenen com a objectiu fer aflorar difere nts actituds i inèrcies que les persones
presentem quan treballen en grup i poder així combatre-les o treballar-les. Les tres activitats que vam portar a terme va n ser:

º

Conclusions:

•L’aplicació d’experiències educatives basades en l’apren entatge cooperatiu són d’un alt grau formatiu per a l’alumnat.
•Aquestes dinàmiques permeten mostrar les dificultats que p resenten les activitats d'aprenentatge cooperatiu d’una manera lúdica.
•Amb aquesta sessió es prevenen moltes dificultats que el treball en grups cooperatius comporta
•La metodologia participativa adoptada implica un gran esfo rç dinamitzador per part del professorat però els resultats formatius dels
alumnes compensen aquest treball.
•En una institució universitària cada cop més centrada en la p roductivitat s’ha d’oferir una bona qualitat d’ensenyamen t a l’alumnat,
doncs és la verdadera base per a una formació tant personal co m acadèmica.
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reparteixen deu periòdics i una cinta adhesiva .
Amb aquestos materials, l’equip tindrà cinc
minuts per poder realitzar un pont que sigui
capaç de suportar un llibre de gran tamany posat
a sobre i que permeti que aquest llibre pugui
passar per sota. En aquest sentit, cal que els
participants s’organitzin bé, és a dir que
planifiquin com construir el pont abans de
començar i que un cop traçat el pla reparteixin
diferents tasques a cada membre. Amb aquesta
activitat es va treballar el repartiment de rols.
Només si tots els membres del grup participen
podran aconseguir fer el pont a temps. És per
això que, es necessari que abans de començar,
es consensuï com van a fer el pont i la tasca que
farà cada integrant.

voltant de la taula se’ls reparteixen cinc sobres
numerats que contenen les diferents peces amb
les quals es pot construir cinc quadrats. Ara bé
les peces estan repartides entre els cinc sobres
de manera que amb les peces que hi ha a cada
sobre no es pot construir un quadrat (per això la
dinàmica es coneix com els quadrats
esquerdats). Cada membre del grup agafa un
sobre i treu les peces que hi conté. Com que amb
la suma de totes les peces que tenen tots els
membres del grup poden formar els cinc
quadrats, la dinàmica consistirà en que els
integrants del grup es passin les peces. Per tal
d’organitzar aquest intercanvi de peces, es
designa un timoner que decidirà cap a quin
costat es passaran les peces. A més a més, cada
persona haurà de decidir quina peça vol passar.
D’aquesta manera, un cop començada la
dinàmica, el professor anirà dient “canvi!” cada
10 segons. En aquest període cada membre del
grup decidirà quin peça vol passar i el timoner
decidirà cap a quina direcció passaran les peces
(dreta o esquerra). D’aquesta forma, a partir de
l’encert de moltes decisions individuals i dels
encerts del timoner, guanya l’equip que abans
completa tots els quadrants.

se’ls demana que es distribueixin en grups per
l’aula. Generalment els alumnes tendeixen a
agrupar-se per colors. Aquesta tendència a la
homogeneïtat és utilitzada per mostrar que són
més eficaços els grups heterogenis (Johnson i
col., 1984) i que els alumnes entenguin que quan
més heterogenis són els grups mes
s’enriqueixen els seus participants.
L’heterogeneïtat aporta més punts de vista,
moltes maneres de fer, diferents competències i
destreses i fruit d’aquesta diversitat en genera
més aprenentatge. Fins i tot, la discrepància que
és més present en aquest tipus de grups és més
formadora que la homogeneïtat.


