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Annex 1: Recull d’informació: “Experiments” 

Contingut 

 

En aquest annex s’adjunten les taules resum elaborades dels estudis experimentals 
consultats i referenciats en el Treball Final de Màster: “El treball en grup”. 

Totes les taules presenten el mateix esquema a fi de facilitar la comparació entre un 
experiment i altre. Cada un dels experiment  conté aquella premissa que ha conduït al seu 
estudi. 
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EXPERIMENT 1 

Premissa: per la seva naturalesa tots els equips tenen un nivell de diversitat intrínsec. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Font: APODACA, Theresa, BERMAN, Marshall, GRIEGO, Carlos, JANSMA, Roxana, 
LEATHERWOOD, Marsha, LOVATO, Linda, SANCHEZ, Anthony. Teamwork and Diversity: A Survey at 
Sandia National Laboratories. SAND952427 UC-900, November 1995. 

Objectiu de l’estudi  Identificar maneres de potenciar l’èxit de l’equip a través de la diversitat. 

Font Informe. 

Àmbit d’estudi Professional /Organització. 

Mostra 
N = 52 voluntaris  del Diversity Action Team (DAT) - Sandia’s Corporate 

Diversity Team. 

Descripció Realització d’una enquesta.  

Paràmetres avaluats 

- Enquesta basada en 6 aspectes essencials per a l’alta actuació de l’equip: 

· Selecció de l’equip i composició 

· Dinàmica de  l’equip 

· L’atribució de poders dins l’equip 

· Valors de la corporació 

· Compliment de l’equip 

· Recompensa i reconeixement de l’equip 

- Avaluació de la puntuació obtinguda en diferents preguntes. 

Resultats 

- El treball en equip ha estat productiu i ha complert els propòsits de l’equip 

(puntuació de 4,4.). 

- Els membres de l’equip també estan d’acord que la diversitat contribueix a 

l’èxit de l’equip (puntuació de 4,0.). 

- Reconeixement de l’equip de que l’entrenament en la resolució de conflictes 

pot ser d’ajuda (puntuació de 3,4.). Encara que no recolzar un entrenament 

addicional de l’equip. 

- Identificació d’elements importants per a l’èxit de l’equip: 

· Una missió ben definida, decisiva, important i suportada pel director.  

·  Diversitat de procedències i nivells de treball aporten una barreja de 

diferents punts de vista i perspectives que poden resoldre problemes 

difícils.  

· Voluntat dels membres de l’equip per treballar amb els altres: respecte 

mutu, voluntat intercanviar idees i llibertat per explorar nous camins. 

- Identificació de diferents factors poden dificultar  l’èxit de l’equip. 

· La falta de decisió entre els membres de l’equip. 

· La falta de suport del líder. 

· La falta de claredat en els objectius i la missió de l’equip. 

· La intolerància de diferents membres. 
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EXPERIMENT 2 

Premissa: relació que s’estableix entre el comportament del líder i els altres membres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: McCLOUGH C. Anita, ROGELBERG G. Steven. Selection in teams: an Exploration of the 
Teamwork Knowledge, Skills and Ability Test. International Journal of Selection and Assessment, 
Volume 11, number 1, March 2003.  
 

Objectiu de l’estudi  
Demostrar la utilitat del KSA test ( Teamwork Knowlege,Sskills and Ablity 

Test) per a la selecció de personal. 

Font Estudi publicat en una revista. 

Àmbit d’estudi Acadèmic. 

Mostra 
N = 227 no graduats (40% homes i 60% dones) en una classe Introductòria 

de Sociologia. 

Descripció 

Formació de 57 equips de diferents dimensions (16 equips de tres persones, 

26 equips de 4 membres i 15 equips de 5 persones) tots ells basats en la 

mútua capacitat dels participants per designar dates i temps experimentals.  

Resposta d’una enquesta amb 35 respostes multi-opció. 

Paràmetres avaluats 

Formulació de tres hipòtesis que permeten relacionar el KSA test amb  

comportament del treball en equip :  

H1  Altes puntuacions en el KSA test estan relacionades amb una millor 

efectivitat individual dins l’equip. 

H2  Altes puntuacions en el KSA test són relacionades amb una millor 

efectivitat entre companys dins l’equip. 

H3  Existència d’una interacció entre els alts nivells d’eficàcia dels individus 

d’un equip i altes puntuacions en el KSA. 

 

Avaluació de tres paràmetres: 

- Pròpia eficàcia de l’equip. 

- Actuació individual dins l’equip de treball i avaluació independent. 

- Actuació individual dins l’equip de treball i índexs dels companys. 

Resultats 

- Importància del KSA per a la confecció d’equips. 

- Relacions moderades entre la puntuació obtinguda en el KSA test i 

l’actuació dels membres dins l’equip tant, pel que fa a la relació amb els 

companys com els resultats obtinguts. 

- No relació entre l’efectivitat de l’equip  i la puntuació obtinguda en el KSA 

test. 

- No relació entre l’actuació del líder dins l’equip i la puntuació obtinguda en el 

KSA test. 
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EXPERIMENT 3 

Premissa: treballar individualment o en grup? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: ESTAPÉ DUBREUIL, Glòria. Aprendre matemàtiques: treballar individualment o en grup? una 
experiència de treball cooperatiu a l’assignatura de matemàtiques aplicades a l’empresa. Escola 
Universitària d’Estudis Empresarials - Departament d’Economia de l’Empresa (UAB), II Jornada de 
campus d’Innovació docent, Barcelona, 2005.  

Objectiu de l’estudi  Aplicar una pràctica de treball cooperatiu 

Font Estudi comparatiu. 

Àmbit d’estudi Acadèmic. 

Mostra 

Dos grups classe: 

- Grup 60 on s’aplica una metodologia de treball cooperatiu. 

- Grup 50 on s’aplica una metodologia de treball individual. 

Descripció 

Aplicació de la pràctica de treball cooperatiu en l’assignatura de 

“Matemàtiques aplicades a l’empresa” (troncal i anual) de primer curs de la 

Diplomatura de Ciències Empresarials a l’UAB. Curs 2004-2005. 

Paràmetres avaluats Comparar nivells d’aprenentatge i resultats obtinguts en un grup i l’altre. 

Resultats 

- Total d’alumnes que superen l’assignatura no presenta diferències 

significatives entre el grup 60 i el grup 50. 

- Diferència significativa en el volum de feina feta, tan pel professorat com pel 

propi alumnat, essent major en el grup 60. 

- Diferència significativa en la qualitat mitjana dels exercicis presentats pels 

estudiants durant el curs, essent notablement més alta en el cas dels 

alumnes del grup 60. 

- El 84% dels estudiants considera que el treball en grup l’ha ajudat i ha après 

més del que hauria fet pel seu compte. Només una persona confessa que 

hauria preferit treballar de forma individual. 
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EXPERIMENT 4 

Premissa: alguns educadors de tecnologia diuen que la resolució de problemes tecnològics en grup 

incrementa les habilitats de treball en equip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: SPRINGSTON, Mark R. Teamwork Exercises and Technological Problem Solving with First-Year 
Engineering Students: An Experimental Study. Degree of Doctor of Philosophy in Curriculum and 
Instruction. Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg (Virginia), 2005.  
 

Objectiu de l’estudi  
Investigar si el treball en equip promou la resolució de problemes tecnològics 

o no. 

Font Estudi experimental. 

Àmbit d’estudi Acadèmic. 

Mostra N = 294 estudiants de primer any d’enginyeria. 

Descripció 

- Investigar la utilitat d’exercicis de treball en equip i problemes d’estructures 

per promoure la resolució de problemes tecnològics en un context d’equip 

d’estudiants 

- Assignació aleatòria de tres nivell de dimensió d’equip (2, 3 i 4 membres). 

- Especificació de tres variables independents: el gènere, el temperament i 

l’orientació de l’equip. 

Paràmetres avaluats 

Resultats obtinguts de la realització de dues activitats:  

- Act.1. Disseny d’un pont per ordinador . 

- Act. 2. Modelatge d’una estructura. 

Resultats 

- Act. 1. Per baixes carregues de feina, major puntuació per equips més 

petits. A altes càrregues de feina, major puntuació per equips grans. 

Diferència significativa entre equips de 2 i 3 membres. 

- Act.1. A més proves realitzades, més puntuació. 

- Act. 2. Puntuació mitjana de l’eficiència entre els equip de 2 i 4 membres era 

més alta que els de 3. 

- Act. 2. Puntuacions més baixes en tots els nivells que l’act.1. 

- No una significant interacció entre els exercicis de treball en grup i el 

temperament de l’equip en la resolució de problemes tecnològics. 

- Significant interacció entre els exercicis de treball en equip i el gènere de 

l’equip en la resolució de problemes tecnològics. 

- No relació entre la mitjana de l’equip en l’escala d’orientació i la puntuació 

obtinguda en la resolució de problemes tecnològics tant en els treball d’equip 

d’exercicis o l’equip de control d’aquests. 
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EXPERIMENT 5 

Premissa: El treball en grup és un tret de moltes activitats professionals. El treball en equip fa 
l’especialització possible i també permet als membres de l’equip unir forces i dur a terme projectes 
massa extensos per un sol individu. També augmenta la producció. Tant els guanys com els costos del 
treball en equip estan connectats a l’heterogeneïtat dels membres de l’equip, Mentre els beneficis de 
l’heterogeneïtat deuen dependre de la naturalesa de l’activitat, els costos de coordinació són típicament 
entesos que incrementen amb l’heterogeneïtat dels membres de l’equip. Un potencial important de 
l’heterogeneïtat és el gènere. La composició de gènere en els equips afecta la productivitat de l’equip i, 
en particular, troben que les dones actuen pitjor en equips de gèneres barrejats. 
 
Per contra, s’estan destinant moltes forces a anular les diferències de gènere en l’elecció de les 
carreres i la persistent segregació de gènere en l’ocupació. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: BOSCHINI, Anne, SJÖGREN, Anna. Is Team Formation Gender Neutral? Evidence from 
Coauthorship Patterns. Working Paper No. 658 IUI, The Research Institute of Industrial Economics, 
Stockholm (Sweden), 2006.  

Objectiu de l’estudi  
Obtenir resultats que demostrin si el gènere juga un paper important en la 

formació voluntària d’equips. 

Font Paper . 

Àmbit d’estudi Acadèmic - Autoria en articles sobre economia. 

Mostra 

N = 5308 autors ( 3090 articles) publicats, entre el 1991 i 2002, en tres 

revistes d’economia: 

- American Economic Review. 

- Journal of Political Economy. 

- Quarterly Journal of Economics. 

Descripció 

Anàlisi de les dades dels autors dels articles consultats per investigar 

empíricament si en l’autoria resultant de la formació voluntària en l’entorn 

acadèmic del món de l’economia és neutral en quant al gènere. 

Paràmetres avaluats - Gènere i dimensió de l’equip. 

Resultats 

- Existència d’una elecció de gènere en la formació d’equips en els subnivells 

de l’economia. Les dones economistes més joves tenen més tendència a 

escollir una altra dona com a coautora, que no pas les economistes sènior. 

- Tots els equips de dones tendeixen tenir una distancia de col·laboració més 

llarga que no els equips mixtos. 

- Les dones doblen als homes en la preferència de treballar amb dones 

coautores, però les diferències en les autories individuals són menors. 

- Majors nombre de dones autores que treballen individualment, que no pas 

homes. 
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EXPERIMENT 6 

Premissa: L’habilitat de treballar en equip és un atribut altament valorat pels caps en aquelles feines 
que sol·liciten haver realitzats una formació en Informació Tecnològica (IT).  
 

 

 

 

Font: HAMLYN-HARRIS, James H., HURST, Barbara J., VON BAGGO, Karola, BAYLEY, Anthony J. 
Predictors of Team Work Satisfaction, Faculty of Information and Communications Technology. 
Swinburne University of Technology, Journal of Information Technology Education Volume 5, 
Melbourne, AustraliA, 2006.  

Objectiu de l’estudi  

Obtenir predictors de satisfacció amb el treball en equip que permetin als 

educadors ser capaços de planificar intervencions que millorin l’experiència 

de l’estudiant. 

Font Article. 

Àmbit d’estudi Acadèmic. 

Mostra 

Agrupada en dos grups d’estudiants: 

- N= 236 no graduats i 34 graduats2. Grup DB1 270: estudiants que treballen 

en equips de 3-4 persones en projectes de petita durada (5 setmanes). Es 

troben als primers anys de carrera i amb inexperiència pel que fa al treball en 

equip.  

- N = 122 estudiants. Grup SEP: estudiants d’últim curs  que treballen en un 

projecte més llarg (8 mesos) en grups de 5 a 8 persones. Projecte 

d’enginyeria de software. 

Descripció 

- Explorar aquells estudiants universitaris que estan involucrats en el treball 

en equip de forma obligatòria i conèixer si estan satisfets o no amb 

l’experiència a través de la realització d’activitats de diferent durada i la 

resposta d’una enquesta on es puntuen els diferents nivells de satisfacció. 

Paràmetres avaluats 

Formulació de quatre hipòtesis: 

H1 L’alt bagatge d’experiència prèvia amb el treball en equip està associat 

amb altes satisfaccions dels estudiants amb el present treball en equip. 

H2 Els estudiants que perceben l’entrenament de l’equip com a útil estaran 

més satisfets amb el seu treball en equip que no pas aquells que no. 

H3 Els estudiant que treballen amb persones amb les que han treballat 

anteriorment estaran més satisfetes amb el treball en equip que no pas 

aquelles que no. 

H4 Els participants que formen part d’equips amb representació dels dos 

gèneres tenen majors graus de satisfacció amb el treball en equip que no pas 

aquells estudiants que treballen en equips d’un sol gènere. 

Resultats 

- No correlació entre l’entrenament de treball en equip i satisfacció (resultats 

obtinguts del grup DB1 270). 

- Petita però significant correlació entre l’entrenament de treball en equip i 

satisfacció (resultats obtinguts del grup SEP). 

- No es pot demostrar que la influència de treballar amb companys influenciï 

en el grau de satisfacció. 

- En equips mixtos en quan a gènere, els equips que treballen  en projectes 

de llarga durada tenen índex de satisfacció més altes que aquells que 

treballaven en activitats de curta.  
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EXPERIMENT 7 

Premissa: cap recerca anterior s’ha centrat en l’impacte dels processos d’equip en l’efectivitat 

d’aquest.   

 

 

 

 

 

 

Font: PINEDA Rodley C., LERNER Linda D. Goal attainment, satisfaction and learning from teamwork. 
Team Performance Management, Vol. 12 No. 5/6, pp. 182-191, Emerald Group Publishing Limited, 
Tennessee Technological University - Department of Decision Sciences and Management, Cookeville, 
Tennessee, (EEUU), 2006.  

Objectiu de l’estudi  
Estudiar quin procés d’equip està relacionat amb  cadascuna de les diferents 

dimensions d’actuació de l’equip. 

Font Paper. 

Àmbit d’estudi Acadèmic. 

Mostra 
N = 159 estudiants de negocis (senior-level) que van escollir el curs 

d’estratègia final (capstone) de negocis. 

Descripció Realització d’una enquesta. 

Paràmetres avaluats 

Formulació de tres hipòtesis: 

· H1  la percepció que té un membre de l’equip de si l’acompliment 

d’un objectiu està associat amb aquells aspectes que condueixen als 

processos de transició, acció i interpersonals. 

· H2  el nivell de satisfacció que té un membre de l’equip amb 

l’experiència és positivament associat amb aquells aspectes que 

condueixen als processos de transició, acció i interpersonals. 

· H3  la percepció que té un membre de l’equip de que les seves 

habilitats i coneixements del treball en equip han millorat positivament 

associats amb aquells aspectes que condueixen als processos de 

transició, acció i interpersonals. 

Resultats 

- Els estudiants involucrats en processos transitius i/o d’acció perceben que 

es seus objectius eren complerts a través del treball en equip.  

-  Els estudiants involucrats en tasques transitives i interpersonals 

desenvolupen una actitud més positiva envers el treball en grup i noten que 

aprenen significativament de la seva experiència de treball en equip. 

- Relació entre el procés de l’equip i varies dimensions de l’actuació de 

l’equip, podent especificar que processos particulars d’activitats estan 

associats amb objectius específics d’equip. 

- Importància de l’especificació i planificació dels objectius per la seva 

associació amb una millor satisfacció per part dels membres de  l’equip i un 

millor coneixement i aprenentatge sobre el treball en equip.  

- Rol significant de l’instructor en la millora dels resultats de l’equip.  
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EXPERIMENT 8 

Premissa: L’aprenentatge cooperatiu és un mètode extremadament efectiu en l’àmbit pedagògic per 
animar i mantenir l’interès dels estudiants en una gran varietat de matèries, ja que és ben sabut que els 
estudiants retenen més coneixement quan participen activament en el procés d’aprenentatge. 
 
En general els estudiants graduats prefereixen treballar sols. Volem encoratjar als estudiants de tots els 
nivells  d’ajudar-se entre ells per aprendre el material dels nostres cursos. 
 

Objectiu de l’estudi  

Revisar les experiències d’aprenentatge cooperatiu a nivell de graduats i 

aportar resultats sobre la reacció dels estudiants en experiències de 

cooperació formals i informals. 

Font Paper. 

Àmbit d’estudi Acadèmic – Recent graduats que participen en cursos d’estadístics, 2007. 

Mostra 

Està composta per dos grups: 

- N = 43 estudiants  de APMA 643 “Estadístiques per Enginyers i Científics”. 

· 12 graduats en Enginyeria Elèctrica. 

· 9 graduats en Mecànica  Aeroespacial. 

· 9 graduats en Enginyeria Civil. 

· 5 graduats en Enginyeria de Sistemes. 

· 2 graduats en Farmàcia. 

· 6 persones provinents d’estudis Biomèdics, Ciència de Materials, 

Química, Economia i Enginyeria per a l’Ordinador i Ciències de 

l’Ordinador. 

- N = 23 estudiants del grup STAT 513/SYS 613 “Aplicació d’Estadístiques 

Multivariades”. 

· 6 graduats en Enginyeria. 

· 4  estudiants d’Art i Ciències del Comerç. 

· La resta són graduats en Estadística. 

Descripció 

- L’experiment es duu a terme durant el període de 2 semestres.  

- Cada grup desenvolupa un metodologia diferent: 

· APMA 643 activitats estudiants agrupats en grups opcionals o 

individuals per a solucionar problemes presentats a la sessió de classe i 

activitats on els alumnes estaven assignats en grups de 4 persones per 

solucionar problemes i completar una enquesta. 

·STAT 513/SYS 613  organitzant periòdicament la classe en grups 

preassignats per a revisar material. 

- Durant el Segon semestre es posen a la pràctica dues estratègies: 

· L’opcional auto-assignació de parelles de treball a l’aula 

· L’assignació programada de parelles de treball.  

Paràmetres avaluats 
Enquesta a finals de semestre sobre l’opinió dels estudiants participants 

respecte l’experiència d’aprenentatge cooperatiu.  

Resultats 

- Major acceptació per part dels estudiants a treballar en grup quan són ells 

que fan la pròpia assignació de parelles.  

- Els estudiants del STAT 513/SYS 613 han obtingut valors més alts en:  

 · Agradar l’experiència de participar de participar a l’experiment 

· Increment de l’aprenentatge al treballar en equips assignats per l’instructor. 

- Menys atribució de valors a l’aprenentatge cooperatiu a la classe per part 

dels estudiant de sexe femení que els de sexe masculí. 

- Respostes sobre les dues últimes preguntes formulades en l’enquesta sobre 

la postura dels estudiants envers l’equip:  

· P1 “m’agrada treballar en grup perquè..”   exposar als altres idees i 

perspectives, aprendre a través del debat/discussió,  compartir i 
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Font: DONOHUE, Susan K., RICHARDS, Larry G. Work in Progress - Encouraging Cooperative 
Learning in Graduate Engineering Statistics Courses. University of Virginia Charlottesville, Milwaukee, 
October  2007.  

ensenyar, entendre millor i interactuar amb noves persones. 

· P2 “ no m’agrada treballar en grup perquè...”  no equilibri entre la 

càrrega de treball i que no tothom de l’equip té el mateix nivell. 2 

habilitats socials: dos persones van respondre ser massa tímides per 

interactuar en grup, una va citar la falta de adequades habilitats 

comunicatives. 

 

(P1 completada per 17 estudiants, P2 resposta per  9 persones, 2 alumnes 

can contestar  les P1 i P2 i 4 persones no van contestar cap de les dues). 
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EXPERIMENT 9 

Premissa: el treball en equip s’ha desenvolupat com una nova forma d’organitzar el treballar on entren 

en consideració el context i la nacionalitat de l’empresa. 

 
Font: EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING 
CONDITIONS. Teamwork and High Performance Work Organisation, Ireland, 2007.  

 

Objectiu de l’estudi  
Analitzar com el treball en equip contribueix a la qualitat del treball dels 

treballadors. 

Font Qüestionari  European Working Condition Survey (EWCS). Any 2000-2001. 

Àmbit d’estudi Empresa. 

Mostra 

N = 16 països; Àustria, Bulgària, República Txeca, Dinamarca, Estònia, 

Finlàndia, França, Alemanya, Hongria, Itàlia, Holanda, Portugal, Romania, 

Espanya, Suïssa, Regne Unit. 

Descripció 

Resultats obtinguts de dues enquestes: 

- EU15 als primers 15 països components de la UE. Any 2000. 

- ACC12 enquesta aplicada als 10 nou estats membres i Bulgària i Romania 

(candidats a accedir a ser membres de la UE). Any 2001. 

Paràmetres avaluats 

- Incidència del treball en equip  sector. 

- Treball en equip i autonomia. 

- Impacte del treball en equip en l’ambient d’aprenentatge. 

- Satisfacció en el treball. 

- Conseqüències negatives del treball en equip. 

- Ambient de l’organització. 

Resultats 

- Probabilitat de treballar en equip: 

· Treballar en un equip s’associa normalment amb ambients on és 

comuna la possibilitat d’aprendre coses noves i ampliació d’atributs en el 

treball. 

· Treball en equip contribueix a una major efectivitat de la distribució del 

temps de treball i conseqüentment els treballadors no noten la pressió 

de tenir insuficient temps per fer la feina. 

- Indicadors de la incidència del treball en equip:  

· Contextos històrics de la introducció de noves formes d’organització del 

treball. 

· La organització del treball en equip és particularment característic pel 

sector manufacturer. 

· La dimensió de la companyia: el treball en equip es troba 

predominantment en grans empreses amb 250 treballadors o més. 

· En temps de gendre, el treball en equip és més característic en 

treballadors homes (especialment en països mediterranis). 

- Indicadors de la qualitat de vida del treball: 

· La possibilitat d’aprendre noves coses. Es pot afirmar que el treball en 

equip contribueix al creixement personal i professional dels treballadors. 

· La satisfacció amb les condicions de treball no té una dependència 

directa amb el treball en equip o individual. 

- Aspectes negatius del treball en equip: 

· Treballar en equip generalment significa un elevat ritme de treball i 

treballar sota estrets “deadlines”, cosa que repercuteix a la salut del 

treballadors. També està demostrat que el treball en equip interfereix 

més en les seves vides privades. 
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EXPERIMENT 10 

Premissa: Moltes teories sobre educació donen suport a la idea que els estudiants aprenen de manera 
més efectiva a través de la interacció amb els altres. Moltes recerques empíriques han comparat 
l’eficàcia relativa de l’aprenentatge cooperatiu, competitiu i individualista, mostrant que el treball 
cooperatiu aporta guanys significatius  per a l’èxit escolar, la qualitat de les interaccions amb tots els 
companys de classe i actituds envers l’experiència de l’escola. 
 

 
 
 
Font: OAKLEY, Barbara A.,HANNA, Darrin M., KUZMYN, Zenon, FELDER, Richard M. Best Practices 
Involving Teamwork in the Classroom: Results From a Survey of 6435 Engineering Student 
Respondents. IEEE Transactions on Education, VOL. 50, NO. 3, August 2007.  

Objectiu de l’estudi  
Identificar les condicions òptimes per al treball en equip en un entorn 

acadèmic. 

Font Paper. 

Àmbit d’estudi Acadèmic. 

Mostra 
N = 6435 estudiants de 533 cursos d’Enginyeria i Informàtica (nivell per sobre 

del 2 curs). Oakland University.  contestada per un 68% (4349 alumnes). 

Descripció 

Enquesta (on-line) de final de curs on es demana als estudiants que puntuïn 

l’efectivitat del professor i en quin grau noten que han complert els objectius 

del curs, entre altres ítems. 

Paràmetres avaluats 

- Grau de satisfacció dels estudiants amb l’experiència del treball en equip. 

- La presència del seguiment de l’instructor relacionada amb el treball en 

equip. 

- La presència de mandrosos (persones que fan una baixa contribució al 

grup) a l’equip. 

Resultats 

- No hi ha diferència significativa en el grau de satisfacció entre els diferents 

grups. 

- El nivell de guiatge de  l’instructor afecta el grau de satisfacció de l’estudiant 

amb l’equip. 

- No hi ha diferències significatives amb els resultats obtinguts en cada una 

de les disciplines. 

- Vàries correlacions suggereixen que els estudiants que han tingut bones 

experiències amb l’equip són capaços d’aportar al curs elevades 

qualificacions que els estudiants que han tingut experiències d’equip 

negatives. 

- Baixes correlacions entre el grau de satisfacció de l’equip i la selecció 

d’aquest per part de l’instructor. 

- Baixes correlacions entre la selecció de l’equip per part de l’instructor i la 

presència de persones no productives.  

- Feble correlació però positiva entre la formació de grups per part de 

l’instructor i les qualificacions del curs per part dels estudiants com a 

experiència d’aprenentatge. 

- La mitjana del nivell de satisfacció creix monòtonament amb el nivell del 

curs.  

- Els estudiats tendeixen a percebre que un curs ha estat efectiu si estan 

satisfets amb l’equip, si tenen guiatge del treball en equip per part de 

l’instructor, si no tenen mandrosos a l’equip i si l’equip inclou com a mínim 

tres o quatre persones enlloc de consistir només en una parella. 
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EXPERIMENT 11 

Premissa: agrupar persones per treballar juntes no produeix, necessàriament, un treball en equip 

efectiu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: RYAN, David. Team Training and Development Services Regional Geriatric Program of Toronto. 
Regional Geriatric Program Toronto affiliated with Univertity of Toronto, 2007. 

Objectiu de l’estudi  Avaluar la cultura de l’equip  

Font Enquesta - Dimension of Teamwork Survey (DTEAM). 

Àmbit d’estudi Assistència Sanitaria. 

Mostra N = 116 treballadors del Regional Geriatric Program of Toronto. 

Resultats 

Procés de revisió de la cultura de l’equip a través de: 

- Realització d’una enquesta que compren 56 ítems entorn 7 dimensions del 

treball en equip: 

· Clients i problemes entre els equips 

· Fortaleses i habilitats dels membres de l’equip 

· Comunicació i habilitats de gestió de la conflictes 

· Rols de l’equip i interdependència 

· Claredat en els objectius de l’equip 

· Pressa de decisions i lideratge 

· Suport organitzacional 

- Subministrament de diferents recursos per al manteniment d’una bona 

cultura d’equip.  

- Workshop de reflexió. 

Paràmetres avaluats Qüestionari d’avaluació de la utilitat de l’enquesta i el Workshop. 

Conclusions - El 100% dels enquestats recomanarien aquesta pràctica a altres equips. 
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EXPERIMENT 12 

Premissa: creença de que problemes amb la comunicació oral comporta l’aparició de conflictes i 

malentesos / situacions poc clares dins l’equip. 

Objectiu de l’estudi  
Determinar la satisfacció de l’equip envers la comunicació i gestió de 

conflictes  

Font Article. 

Àmbit d’estudi 
Atenció Sanitària -  Equip de salut del Centre for Blind and Poor-sighted 

(CSS). 

Mostra N = 48 persones (46 treballadors del centre i 2 col·laboradors externs). 

Descripció 

Distribució de dos qüestionaris.  

· Q1  distribuït a tota la plantilla d’Atenció Sanitària. 

· Q2  distribuït als residents del centre que eren capaços de cooperar. 

Característiques dels qüestionaris: 

· Secció general amb informació sobre el sexe, edat, nivell d’estudis, 

experiència laboral, etc. de l’estudiant. 

· Secció d’opinió sobre cooperació mútua i comunicació entre l’equip. 

Paràmetres avaluats 
Característiques de l’equip i la percepció que tenen els membres d’aquest  

sobre la comunicació i els conflictes dins l’equip. 

Resultats 

- Equip  format majoritàriament per  dones majors de 30 anys de les quals: 

· 16,1% amb estudis d’educació primària. 

· 61,3% estudis d’educació secundària. 

· 16,1% estudis de grau mig. 

· 6,5% estudis universitaris. 

- Satisfacció dels membres de l’equip amb les seves relacions mútues. La 

freqüència de comunicació mútua és elevada: 

· 45,2 % respon que la comunicació entre l’equip té lloc molt sovint 

· 51,6 % creu que es comuniquen sovint (cada dia). 

· 3,2 % contesta que es comuniquen moderadament. 

- L’escolta i mediació de les respostes són habilitats comunicatives més 

febles que les habilitats verbals i escrites i no verbals.  

- Els malentesos tenen lloc majoritàriament en la comunicació verbal que no 

pas en la forma escrita. 

· 100% dels participants creuen que els malentesos en la comunicació 

verbal són presents. 

· 6,9% noten que els malentesos en la forma escrita mai hi són presents. 

· 37,9% consideren que quasi mai són presents en la forma escrita. 

· 55,2 % noten que els malentesos també són presents en la forma 

escrita. 

- La principal causa dels conflictes són: no haver estat informat, diferències 

en com aconseguir els objectius i la dependència mútua. 

-  Maneres de solucionar els conflictes: 

· 96,8% amb la discussió i conversació. 

· 96,7% fent un pacte/acord - renunciant part del seu objectiu. 

· 80% adaptant-se – satisfent l’altre. 

· 56,7% abandonant. 

· 23,3 % predominant – volen aconseguir els seus objectius sigui com 

sigui, també a la força. 

- La majoria pensen que tenen un problema de comunicació quan estan 

nerviosos. Les notificacions són una manera d’entendre als altres, el principal 

problema és la falta de coneixement darrera els problemes. 

Font: RUPAR, Barbka. Importance of Teamwork for nonprofit 
organizarions. University of Maribor, Faculty of Organisational Sciences, 

Slovenija, 2008. 
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EXPERIMENT 13 

Premissa: els instructors es troben amb nombrosos obstacles quan han d’avaluar un individu dins el 
treball en equip. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: JOHNSTON, Michael, KARAGEORGIS, Stavros N. Advancing the Pedagogy of Student 
Teamwork: Development and Assessment of the TEAM Rubric. MountainRise, the International Journal 
of the Scholarship of Teaching and Learning, 2009 

Objectiu de l’estudi  
Debatre l’aplicació i naturalesa de la TEAM (Team Evaluation and 

Assessment Matrix) durant en el procés d’avaluació del treball en equip. 

Font Article. 

Àmbit d’estudi Acadèmic. 

Mostra 

N = 40 estudiants (majoritàriament menors de 25 anys, dones i blanques ) de 

dues classes d’Introducció a la Sociòloga. Del semestre tardor 2004 al 

semestre de primavera  2005.  

Descripció 
- Realització de 4 activitats individuals (enquestes de diferents tipus: multi-

opció, V/F, etc.) i elaboració de 3 papers en equip. 

Paràmetres avaluats 
Avaluar la puntuació obtinguda dels papers fets individualment i dels fets en 

grup i buscar l’existència d’una correlació entre aquests. 

Resultats 

- Els estudiants consideren que el TEAM és una rúbrica útil per facilitar i 

millorar en el seu domini del contingut, lideratge i habilitats escrites. 

- La implantació de lla TEAM permet als estudiants negociar les carregues de 

feina amb els seus interessos acadèmics. 

- Molts estudiants no tenen una definició del que és “ser un bon membre de 

l’equip”. La rúbrica TEAM és dissenyada precisament per adreçar-se a 

especificar la dimensió del rol dels membres de l’equip d’estudiants. 

- La rúbrica TEAM permet que els estudiants sàpiguen per avançat que 

juguen un rol important dins l’equip i traça les línies a través de les quals ells 

avaluaran i seran avaluats pels seus companys.  

- Algunes de les limitacions d’aquesta rúbrica són: que no permeten als 

estudiants expressar la seva opinió entre d’altres, és susceptible a ser 

modificada per l’instructor, entre d’altres. 
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EXPERIMENT 14 

Premissa: la creació de grups pot estar feta per l’instructor o pels propis estudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: MATTA, Vic, LUCE, Thom, CIAVARRO, Gin. Exploring Impact of Self-selected Student Teams 
and Academic Potential on Satisfaction. ISECON Proceedings, Vol 27 n1304. MIS Department, College 
of Business, Ohio University Athens (EEUU), 2010. 

 

Objectiu de l’estudi  
Estudiar l’efecte que tenen les tècniques de formació de grups en la 

satisfacció de l’estudiant durant el treball en grup 

Font Paper. 

Àmbit d’estudi Acadèmic. 

Mostra N = 92 estudiants. 

Descripció Realització d’una enquesta. 

Paràmetres avaluats 
- El rendiment acadèmic previ dels estudiants en la mateixa especialitat  

- La conformitat amb les preferències dels estudiants per els seus companys. 

Resultats 

- La satisfacció de l’equip augmenta quan els equips es fan seguint les 

preferències dels estudiants més que de manera aleatòria amb un 14% de 

variació de la seva satisfacció. 

- El rendiment acadèmic previ dels estudiants en la mateixa especialitat 

esdevé un indicador significatiu però no essencial.  

- Els resultats confirmen que el rendiment acadèmic és un clar indicador de la 

satisfacció de l’estudiant; no obstant el fet de que els estudiants escullin els 

seus companys d’equip té un impacte molt petit en el nivell de satisfacció de 

l’equip. 
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EXPERIMENT 15 

Premissa: conèixer aquells paràmetres/aspectes d’un equip que permeten atraure aquells  individus 

més talentosos enlloc dels menys capaços. 

 
Font: STRIBECK, Agnes,  PULL Kerstin. Self-selection into teamwork: A Theoretical and Experimental 
Analysis. University of Tuebingen, 2010.  
 

Objectiu de l’estudi  

Investigar els efectes del tipus de tasca, les habilitats individuals de treball en 

equip, les expectatives envers el talent del companys com a factors 

determinants en l’elecció de treballar en equip o no. 

Font Experiment. 

Àmbit d’estudi Acadèmic. 

Mostra 

N = 99 estudiants de diferents facultats: 

· Estudis d’Economia i Negocis (N=17). 

· Estudis de Llengua Alemana i Literatura (N=10). 

· Estudis de Psicologia (N=9). 

· Estudis de Ciències Educatives (N=7). 

· Estudis de Retòrica (N=7).  

Descripció 

- Experiment realitzat en 3 sessions: 1 sessió on els estudiants havien de 

treballar en una tasca compensatòria i 2 sessions on els era assignada una 

tasca additiva. 

- Els participants havien d’assistir a una d’aquestes sessions i e respondre un 

qüestionari de forma individual o en equip. 

- Cada participant cobrava 8,94 euros. 

Paràmetres avaluats 

Formulació de sis hipòtesis a estudiar: 

· H1  el talent més baix d’una persona, més tendència tindrà per 

seleccionar el treball en equip. 

· H2  en tasques additives un empleat té més tendència a escollir el 

treball en equip que no pas en una tasca compensatòria. 

· H3  quan millors siguin les habilitats d’una persona en el treball en 

equip, més tendència tindrà a escollir el treball en equip. 

· H4  Quan millors siguin les expectatives d’una persona coma el talent 

potencial dels seus companys, més tendència tindrà a seleccionar el 

treball en equip. 

· H5  Quan majors siguin les expectatives d’una persona coma el 

talent potencial dels seus companys, més tendència tindrà a seleccionar 

el treball en equip. 

· H6  quan millors siguin les expectatives de beneficis no econòmics 

per treballar en un equip, més tendència tindrà a escollir el treball en 

equip. 

Resultats 

- No importància del gènere o edat en la decisió de treballar en grup o no. 

- Importància de la nacionalitat en l’elecció del treball en equip. 

- Treballadors amb un talent per sobre la mitjana tendeixen a escollir el treball 

individual. 

- Correlació positiva entre el talent potencial dels companys i la probabilitat 

d’escollir el treball en equip. 

- Correlacions negatives entre la pròpia avaluació del talent i la probabilitat 

d’escollir el treball en equip. 

- Correlació positiva entre la pròpia avaluació de les habilitats de l’equip i la 

probabilitat de triar el treball en equip. 

- Correlació entre el tipus de tasca i la pròpia selecció dins de l’equip. 
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EXPERIMENT 16 

Premissa: moltes companyies confien amb el treball en equip per incrementar la producció. La 

comunicació entre els equips membres esdevé un factor important. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: SUTTER, Matthias, STRASSMAIR, Christina. Experimental Evidence on the pros and Cos of 
Teamwork and Comunication Companies, Communication, Cooperation and Collusion in Team 
Tournaments. Royal Economic Society’s Annual Conference, University of Nottingham, “3 March 2010. 
 

Objectiu de l’estudi  
Estudiar l’efectivitat de la comunicació en les companyies que utilitzen 

competicions internes entres entre equips. 

Font Paper. 

Àmbit d’estudi Laboral. 

Mostra N = 6 participants agrupats en dos equips de tres membres cadascun. 

Descripció 

Examinar els efectes de la cooperació entre equips. Es van realitzar 3 

experiments: 

-  Experiment 1: els participants només podien enviar-se missatges entre els 

membres del mateix equip (INTRA-tractament). 

-  Experiment 2: els participants podien intercanviar-se missatges entre els 

membres de l’equip competidor (INTER-tractament).  

- Experiment 3: els participants no podien intercanviar cap missatge amb 

ningú (CONTROL-tractament). 

Paràmetres avaluats Majors resultats comunicació dins de l’equip. 

Resultats 

- Els resultats dins del INTRA-tractament són al voltant del 20% més alts que 

els del INTER-tractament, i aquests en el INTER-tractament són un 25% més 

alts que en el CONTROL-tractament. El resultat mostra que la comunicació 

(INTER o INTRA) incrementa els esforços. 

- Quan la comunicació és només possible entre membres d’un mateix equip 

(INTRA), s’observa un major grau de cooperació i d’esforç. Però si els 

membres de l’equip es poden comunicar amb membres de l’equip competidor 

(INTER), els enfrontaments emergeixen i l’esforç decreix. 


