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1. INTRODUCCIÓ 

En moltes de les sessions del Màster en Formació de Professorat per a l’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, s’ha posat èmfasi en la importància del treball en grup dins de l’aula, justificant-
ho amb que aquesta pràctica contribueix al desenvolupament d’un gran nombre d’habilitats i destreses 
relacionades amb el desenvolupament de les competències transversals de l’alumne i amb 
l’enumeració d’un seguit de beneficis d’aprenentatge associats. 

Existeix un gran volum d’informació diversa i de vegades contradictòria sobre l’aplicació i la importància 
del treball en grup o equip: diversitat de metodologies per al treball en grup dins de l’aula, l’ús de 
diferents termes referits a un mateix concepte. La percepció d’un aflorament creixent de l’interès per 
aquesta pràctica, i la poca exposició pública de dades empíriques que demostrin els beneficis de 
l’aplicació del treball en grup o equip, entre d’altres, és el que m’ha conduït a desenvolupar aquest 
treball. 

Així doncs, aquest treball té com a propòsit fonamental cercar i ordenar resultats experimentals 
publicats, qualitatius i/o quantitatius, de la seva  pràctica, comparant les diferències més significatives i 
intentant contraposar opinions i punts d’afinitat entre teoria i resultats empírics. És un primer pas en 
aquest sentit. 

La informació de caire experimental i no experimental, que tracta sobre l’aplicació del treball en equip 
en diferents contextos/àmbits, és la tipologia d’informació que finalment s’ha fet servir per documentar 
el treball.  

L’intent de concretat la pràctica del treball en equip, el seu abast i l’exposició d’aquells paràmetres que 
incideixen en l’assoliment o no de l’èxit de la seva pràctica, són els principals aspectes tractats en 
aquest treball.  
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2. DEFINICIÓ  I CONTEXT DEL PROBLEMA: Treball en grup / treball en equip 

Sovint les expressions com ara  “treball en grup”, “treball en equip”, “equip de treball” es consideren 
sinònims i s’utilitzen per a descriure una mateixa pràctica. És realment així?  Quines diferències hi ha 
entre els diferents termes? Per què es parla de treball en grup? Quina importància té la seva pràctica? 
 
Aquestes són les preguntes que permeten caracteritzar i contextualitzar la problemàtica d’estudi. La 
voluntat de trobar-hi una resposta condueix a emprendre la recerca, clarificació i organització de la 
informació trobada al respecte. 
 

 
2.1. Definició de conceptes 
 
Tal com s’ha exposat en formular la problemàtica d’estudi, la primera incongruència es troba en  la 
denominació dels termes. Malgrat que hi ha articles que engloben els diferents termes dins d’un mateix 
sac; utilitzant indistintament “treball en equip” o “treball en grup”: 

“La definició general del treball en equip o treball en grup és un grup d’individus que es veuen a ells 
mateixos, i són vistos pels altres, com una entitat social, perquè són interdependent per la tasca que 
realitzen com a membres del grup, perquè estan involucrats en un sistema social més gran i també 
perquè realitzen tasques que afecten als altres.” (VAN MIERLO, Helen. Self-managing teamwork 
and psychological well-being). 

 
D’altres, com el cas de l’estudi experimental del treball en equip en projectes d’enginyeria 
(SPRINGSTON, 2005), només parlen del terme equip i variants (equip d’estudiants, equip de treball) i 
només fan esment en el terme “grup” de la següent manera: 
 

“Els equips professionals tenen un gran varietat de noms en el món laboral, com treball en grup, 
treball en equip o disseny d’equip”. 

Per altra banda, però, són molts els articles que consideren la clara distinció entre els termes “grup” i 
“equip” indispensable per comprendre els diferents estudis o teories que tracten sobre la seva aplicació 
pràctica. L’especificació dels termes en diferents contextos sovint comporta la distinció de diferents 
graus/nivells de generalització/globalitat dels mateixos termes.  

L’ordre seguit per exposar les diferents definicions en aquest treball es basa en la classificació de la 
informació trobada sota dos grans blocs “grup” i “equip”. Paral·lelament s’especifiquen diferents 
conceptes associats. Degut a que la majoria d’informació consultada és en anglès, també s’ha cregut 
oportú, presentar al llarg de tot el treball aquella terminologia que fa referència als conceptes claus per 
a l’estudi de la problemàtica exposada.  
 

2.1.1. Definició del terme “grup” (group)  

En l’article “Building Successful Student Teams in the Engineering Classroom” (ADAMS, 2003). 
té lloc una comparativa entre grup i equip que conclou de la següent manera: 
 

“De forma similar, un grup consisteix en dos o més persones que interactuen amb el propòsit de 
compartir informació i prendre decisions sobre una tasca de responsabilitat donada. Els membres 
d’un grup poden o no ser independents uns dels altres.[...] Els membres d’un grup poden tenir un 
objectiu comú però no estan subjectes a aquest de la mateixa manera que ho està un membre d’un 
equip. [...] Els grups simplement participen en el treball col·lectiu que produeix resultats que no 
tenen perquè ser millors que la suma de la contribució de cada un dels membres” 

 
En el paper sobre “Predictors of Team Work Satisfaction” es defineix grup: 
 

“Nosaltres definim els grups com un conjunt de persones amb uns atributs comuns però no amb un 
objectiu comú que requereix de la seva cooperació.” (HAMLYN-HARRIS, 2006). 
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Clarament diferent és la definició que apareix en “Aportacions de la psicologia dinàmica als grups: la 
seva utilitat en el treball amb equips educatius” (OSCUNA, M., RODRÍGUEZ, J., Educació Social 27) 
sobre el “grup de treball”: 
 
“El grup de treball requereix dels participants capacitat de cooperació i esforç. S’aconsegueix per la 
maduresa i entrenament per participar-hi. Implica contacte amb la realitat, tolerància a la frustració i 
control de les emocions.”  

 

2.1.2. Definició del terme “equip” (team)  

Els articles consultats defineixen “equip” de les següents maneres: 
 

“... un col·lectiu d’individus facultats per tenir responsabilitats per planificar, prendre decisions i dur a 
terme la tasca assignada. A més a més, un equip consisteix en dues o més persones amb el 
propòsit d’aconseguir les habilitats necessàries per dur a terme la tasca, que possiblement no pot 
ser aconseguida per una persona sola. [...] Els membres d’un equip són interdependents els uns 
dels altres i han de dependre entre ells per aconseguir els objectius de l’equip. Cal afegir que els 
membres de l’equip necessiten treballar cap a un objectiu compartit de forma rigorosa. [...] Els 
equips normalment mostren una sinergia que els fa aptes per a nivells d’actuació més alts que el 
que podrien aconseguir de la suma de contribucions individuals.” (ADAMS, 2003). 
 

En “Predictors of Team Work Satisfaction” (HAMLYN-HARRIS, 2006) s’ha optat per definir  “equip” de 
la següent manera:  
 

“ Hem decidit definir equip com un grup de persones que: 
- Treballen cap a un objectiu comú. 
- Cohesionats – i.e. informats els uns als altres de les habilitats i tasques de cadascú. 
- Cooperen per obtenir un objectiu comú 
- Comparteixen recursos”   

 
Altres definicions del terme són: 

 
“Un equip és un grup de persones que duen a terme un treball de manera col·lectiva” (RUPAR, 
2008).  
 
“... un distingit conjunt de dues o més persones que interactuen, de forma dinàmica, interdependent i 
adaptant-se cap a un objectiu/missió valuosa i comuna, per la qual cadascú li ha estat assignat un 
rol o funció específica per dur a terme i té una limitada dimensió.” (SPRINGSTON, 2005). 

Conceptes associats al terme “equip” poden ser: projecte d’equip / equip d’estudiants / equip de treball. 
Mentre que hi ha articles que no mostren una diferència de significat, d’altres sí. 

“Aquesta definició també serveix per als equips d’estudiants als qui se’ls atribueix una tasca 
comuna.” (HAMLYN-HARRIS, 2006). 
 
“ Un projecte d’equip (Team Project) és definit com una col·lecció d’individus que són 
interdependents en les tasques que duen a terme i que comparteixen unes responsabilitats i 
resultats.” (PINEDA, 2006).  
 
“Equip d’estudiants (Student Teams): dos o més estudiants que estan assignats a un projecte i dels 
quals s’espera que contribueixin a col·laborar amb el producte o disseny final. L’objectiu educacional 
és aprendre/descobrir/inventar continguts de coneixement, resolució de problemes i habilitats de 
treball en equip.” (SPRINGSTON, 2005). 
 
 “Equip de treball (Teamwork): Equip els processos del qual estan dirigits a facilitar la interacció 
entre els membres de l’equip amb l’objectiu de promoure l’èxit de completar una tasca.” 

(SPRINGSTON, 2005). 
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En les diferents definicions analitzades es fa referència a un conjunt/col·lectiu de persones, però, es 
posa en evidència l’existència de diferents tipus d’interaccions i/o relacions que s’estableixen entre 
aquestes a l’hora de dur a terme una activitat. 

Per una banda, es descriuen relacions associades als termes: “compartir”,  “comprendre” i “respectar”, 
unes relacions necessàries per a la realització d’una tasca que requereix més d’una persona; sovint 
degut al seu abast (comunament designades pel terme “grup”). I per altra banda, relacions que 
requereixen: “cooperació”, “interdependència”, “objectiu comú” per a la realització d’una activitat que 
forçosament requereix de més d’una persona per poder-se dur a terme de manera satisfactòria 
(majoritàriament designades amb el terme “equip”). És a dir, en una el factor de conjunt és 
indispensable i en l’altra és d’ajut.   

Així doncs, els termes “grup”, “equip” i associats (equip d’estudiants, equip de treball, etc.) estan lligats 
amb les característiques de l’activitat a dur a terme i al context on es du a terme la seva actuació.  
 
La descentralització de la importància en com designar el col·lectiu per si sol (conjunt de persones) en 
relació a les característiques a les que es vol fer referència la seva posada en pràctica, pot ser una de 
les raons per les quals molts autors utilitzen un o altre terme indistintament.  
 
Tenint en compte, per altra banda, que la majoria de textos, articles i experiments consultats parlen de 
“teamwork”, s’interpreta, que el principal objectiu d’estudi és tractar les relacions cooperatives en 
diferents àmbits d’aplicació i que, per tant, el terme “grup” significa “equip” en els diferents contextos 
d’estudi.  
 
El terme “equip” i associats (equip d’estudiants, equip de treball, etc.), es faran servir, a partir d’ara, per 
desenvolupar els diferents apartats d’aquest Treball Final de Màster.  

 
 
 
2.2. Per què es parla de treball en equip? 
 
La constant aparició dels termes anteriorment descrits en diferents mitjans/àmbits del nostre entorn 
(notícies, articles, escola, etc.), fa pensar que darrera de la seva aplicació hi ha d’haver un seguit de 
raons que comportin la seva pràctica.  
 
De la recerca feta s’observa com diferents focus d’argumentació, principalment sobre l’àmbit d’aplicació 
del treball en equip en l’entorn professional i/o acadèmic, s’alimenten entre ells i s’ajuden dels 
arguments aportats per estudis sociològics, els quals també esdevenen arguments per si sols. 

 
Començant des del més genèric, des del punt de vista social, “Aportacions de la psicologia dinàmica 
als grups: la seva utilitat en el treball amb equips educatius” (OSCUNA, M., RODRÍGUEZ, J., Educació 
Social 27) apunta que: 
 

“Està demostrat que l’ésser humà és, per si mateix, un ésser social. L’home no pot ser pensat sense 
pertànyer a un grup: família, amics, escola, treball, etc. Encara que a un primer cop d’ull estigui o se 
senti aïllat, pertany al grup social d’on treu els valors i la cultura. De fet, en aquest moment actual en 
que sembla haver-hi un moviment cap a la individualitat, és quan es produeix un increment de 
l’associacionisme i el boom de la comunitat virtual (el xat, Messenger, etc.).” 

 
Connectant aquesta hipòtesi amb la importància creixent que té el treball en equip en els 
desenvolupament industrial, s’observa que alguns estudis fan esment a aquests principis sociològics 
com a justificació del seus estudis. Exemple: 
 

 “Tal com ja sabeu, l’ésser humà ha estat operant en equip o en grup, des del seu inici i això li ha 
estat sempre útil per a sobreviure i per al seu desenvolupament personal. Una persona sola sense 
cap ajuda mai serà capaç de sobreviure. El treball en equip a les organitzacions és  important, ja 
que vivim la major part del nostre temps en interacció mútua tant en grups formals com informals” 
(RUPAR, 2008)  
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Per altra banda, i ja entrant en l’àmbit professional, trobem nombroses referències al treball en equip 
com a tret característic a moltes activitats professionals i  com a vehicle d’actuació creixent en el món 
laboral. Es relaciona amb la productivitat i les noves formes d’organització i es considera element 
indispensable per fer possible l’especialització. El fet de permetre als membres de l’equip unir forces, fa 
possible dur a terme projectes que serien massa extensos per un sol individu. En alguns casos, també 
s’associa amb un augment de la producció. (BOSCHINI, 2006)  
En l’àmbit acadèmic i prenent com a referència l’Educació Secundària Obligatòria, en ser considerada 
bàsica i indispensable per tota persona escolaritzada a l’Estat Espanyol, constata a través del 
currículum: 
 

“Entenem per currículum de l'educació secundària obligatòria els objectius, competències bàsiques, 
continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació d'aquest ensenyament.” (CURRÍCULUM I 
ORGANITZACIÓ. Departament d’Ensenyament Generalitat de Catalunya).    

 
Que l’objectiu principal de l’educació és formar éssers capaços de desenvolupar-se com a persones 
dins el context social i tecnològic que els toca viure. Cosa que inevitablement sembla implicar la 
incorporació de l’alumne/a en el món laboral. Així doncs, connectant-ho amb l’àmbit professional, la 
pràctica d’habilitats de treball en equip dins l’entorn acadèmic esdevé fonamental, ja que aquestes són 
un atribut altament valorat per les empreses.  
 

“Als treballadors en moltes de les feines se’ls demana formar part d’un equip i l’experiència en 
equips és normalment un criteri de selecció per les agències o persones del departament de 
recursos humans.” (HAMLYN-HARRIS, 2006) 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA: Aplicació del treball en equip 

Quan es fa recerca sobre l’aplicació del treball en equip en un context concret, la terminologia que 
s’utilitza per designar  l’acció /activitat desenvolupada i percebuda per tots i cada un dels membres de 
l’equip, va associada als conceptes: 
 

Èxit de l’equip 
(team successful) 

Efectivitat de l’equip 
(team effectiveness) 

Satisfacció de l’equip 
(team satisfaction) 

 
Però, exactament a què fan referència aquests termes? Quins conceptes porten associats o es 
relacionen amb cadascun d’ells? 
 
Consultant el Diccionari de la Llengua Catalana (Institut d’Estudis Catalans. Segona Edició) s’observen 
diferents entrades per cadascun del mots. Seguidament es presenta aquella definició o definicions que 
es consideren més adient per a la comprensió del terme en aquest context d’estudi. El criteri seguit per 
a la selecció de definicions s’ha fet tenint en compte aquelles paraules associades a aquest en els 
diferents papers consultats.  

 
- Èxit de l’equip: Manera bona o dolenta de sortir d’algun afer, alguna empresa, actuació, etc./ 

Bon resultat, manera favorable de sortir d’un negoci, empresa, etc. (Paraules associades: 
aconseguir). 
 

- Efectivitat de l’equip: qualitat d’efectiu; que produeix el que hom n’espera. (Paraules 
associades: rendiment / utilitat / omplir la mesura). 
 

- Satisfacció de l’equip: fer content (a algú) acomplint allò que desitja o espera. (Paraules 
associades: valorar, sentir-se bé, etc.). 

 

 
3.1. Finalitat. L’èxit de l’equip. 

Per tal d’organitzar la informació, s’ha cregut oportú establir un guió que permeti exposar i establir 
connexions entre les diferents tipologies de dades recopilades. De les definicions anteriors, i de les 
possibles relacions (causa-conseqüència) que es poden establir entre elles, es conclou que: 

“La finalitat de tot treball en equip és aconseguir l’èxit de la tasca encomanada i els diferents 
graus de “satisfacció” i “efectivitat” assolits durant o en finalitzar el procés d’execució 
d’aquesta, esdevenen indicadors d’aquest.” 

Aquesta afirmació es pren com a punt de partida i fil conductor del desenvolupament de l’apartat 3: 
“Aplicació del treball en equip”. 
 

 
3.2. Abast. Dimensions de l’equip. 
 
En l’esquema següent, es pot observar que un equip de treball està connectat per buscar unes idees, 
solucionar uns conflictes i donar resposta a uns problemes. Aquests factors són recíprocament 
connectats i dependents entre ells. La comunicació i cooperació mútua són presents a tot arreu. 
(RUPAR, 2008).  
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Així doncs tots aquests aspectes que tenen lloc dins l’equip en realitzar una tasca encomanada, són els 
que s’engloben comunament en el terme “dimensió de l’equip” (team dimensions). Algunes de les 
enquestes / experiments de validació de l’efectivitat/satisfacció/èxit de l’equip consultat esmenten les 
següents dimensions de l’equip: 

7 DIMENSIONS DEL TREBALL EN EQUIP  
“Team Training and Development Services Regional Geriatric Program of 
Toronto” (RYAN, 2007). 

Clients i problemes entre els equips 

Fortaleses i habilitats dels membres de l’equip 

Comunicació i habilitats de gestió dels conflictes 

Rols de l’equip i interdependència 

Claredat en els objectius de l’equip 

Presa de decisions i lideratge 

 

6 ASPECTES ESSENCIALS PER A L’ALTA ACCIÓ DE L’EQUIP 
“Teamwork and Diversity: A Survey at Sandia National Laboratories” 
(APODACA, 1995).    

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 

 

Figura 1:Factors que 

estan inevitablement 

connectats amb l’equip 

de treball. (RUPAR, 

2008). 

COOPERACIÓ MUTUA 

COMUNICACIÓ 

Idees 

EQUIP DE TREBALL 

Conflictes Resolució de problemes 



   10/33 
         TFM: “El treball en grup” 

Com a síntesi i per a facilitar l’exposició de la documentació trobada al respecte s’ha decidit estructurar 
la informació recopilada sota 4 paràmetres o “dimensions d’equip”: 
 

DIMENSIONS DE L’EQUIP 

1 TASCA (task)  o activitat a dur a terme 

2 COMPOSICIÓ DE L’EQUIP 

3 COMUNICACIÓ 

4 MÚTUA COOPERACIÓ 

 
La informació no experimental recopilada ens permet definir els termes, mentre que la informació 
experimental ens aporta informació sobre el context d’aplicació i dades quantitatives en quant a graus 
d’incidència (que hi ha) i les relacions que s’estableixen entre variables. La definició de cada una de les 
4 dimensions de l’equip, es fa simplement apuntant els conceptes bàsics necessaris per a comprendre 
la resta del treball (deixant de banda descripcions exhaustives  basades en teories fetes per experts en 
la matèria). 

 
3.2.1. Característiques de la tasca 
 

- Temàtica: compren l’àmbit o naturalesa de l’activitat de l’equip. 
 

- Tipologia: basada en la distinció realitzada en el “Self-selection into teamwork: A Theoretical 
and Experimental Analysis” (STRIBECK, 2010) on es diferencien les tasques segons el grau 
d’interacció requerit: 

 
o Tasca additiva: la qual requereix un baix nivell d’interacció 
o Tasca compensatòria: aquella que requereix un alt nivell d’interacció 

 
- Dimensió de la tasca: volum o quantitat de feina; nombre d’activitats a realitzar. 

 
- Freqüència de la tasca: nombre de vegades que es duu a terme una mateixa tasca. 

 
 

3.2.2. Característiques de la composició de l’equip  
 

- Dimensió de l’equip: nombre de membres que conformen el grup.  
 

- Formació de grups: acció d’agrupar/seleccionar els membres d’un equip. Es distingeixen 
diferents tècniques: (ADAMS, Stephanie G) 

 
o Pròpia selecció dels equips: quan membres tenen llibertat d’escollir els seus propis 

companys d’equip. Moltes vegades respon a criteris d’afinitat o coneixença.  
 

o Selecció dels membres per part de l’instructor: l’agrupació és assignada per una 
persona externa a l’equip. (MATTA, 2010) 

 
o Per atzar: inclou mètodes d’enumerar, assignar grups per color de la samarreta, data 

d’aniversari, etc.  
 

- Diversitat: permet distingir dues tipologies d’equip: (SPRINGSTON, 2005) 
 

o Equips homogenis: els membres que componen l’equip tenen tots les mateixes 
característiques (edat, gènere, personalitat, habilitats, etc.). 
 

o Equips heterogenis: els membres que el formen no tenen les mateixes 
característiques en comú (gènere, personalitat, interessos, etc.). 
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3.2.3. La comunicació 
 

- Tipologia de comunicació: verbal, escrita, no verbal. 
 

- Context: tres tipologies en funció de l’estructura d’objectius que defineix cada una d’elles. 
(COLOMINA, R., ONRUBIA, J., Desarrollo psicológico y educación) 

 
o Situació cooperativa: els objectius que persegueixen els participants estan 

estretament vinculats entre si, de manera que cada un d’ells pot aconseguir el seus 
objectius si, i només si, els altres aconsegueixen els seus. Els resultats que persegueix 
cada membre del grup són igualment beneficiosos per la resta de membres amb els qui 
estan interactuant. 

 
o Situació competitiva: cada individu només pot aconseguir els seus objectius si els 

altres no aconsegueixen els seus; el que defineix una competició és que no tots poden 
guanyar i que perquè un guanyi els altres han de perdre. 

 
o Situació individualista: cada membre persegueix i obté els seus propis resultats, 

sense que hi hagi relació entre aquests i els que obtinguin els altres alumnes.  
 

 
3.2.4. Mútua-cooperació 
  

- Organització de l’estructura social: fa referència als rols que adquireixen els diferents 
membres de l’equip; el paper que desenvolupa cada un d’ells. En els diferents escrits es dóna 
rellevància a la figura de l’instructor o líder. 

 
- Claredat en els objectius de l’equip: fa referència al grau d’acord, claredat i definició de 

l’objectiu a aconseguir per part de totes les persones que prenen part del procés. 
 

- Equilibri d’habilitats i participació total: fa referència al conjunt i gestió d’habilitats 
complementàries entre els membres d’un equip. (VAN MATRE, 1996) 

 
 

 
3.3. Indicadors d’èxit. Efectivitat i satisfacció. 
 
Conèixer les causes del perquè uns equips tenen èxit mentre d’altres fallen, ha esdevingut un dels 
temes de debat més comuns.  
 

“El màxim èxit s’aconsegueix quan triem un bon equip de treball. Dirigir-se cap al mateix objectiu és 
molt important per l’èxit. El camí seguit cap a l’objectiu, es pot canviar però no l’objectiu en si. És 
necessari escollir individus capaços, intel·ligents i comunicatius, que coneguin el problema i vulguin 
cooperar per treballar en equip. És necessari sincronitzar i dirigir la gent cap al mateix objectiu. Tot 
el grup aconsegueix l’objectiu en aquest tipus de sincronització i no només el líder. Aquest és el 
camí correcte per aconseguir l’èxit tant en els esports, economia, polítiques i qualsevol altra.” 
(RUPAR, 2008). 

 
 
Aquesta enumeració de bones pràctiques a seguir, comunament acceptades, es suposa que poden ser 
formulades perquè anteriorment la seva posada en pràctica ha demostrat que funcionen en un o varis 
contextos. De les dades obtingudes de l’enquesta realitzada als “Sandia National Laboratories” 
(APODACA, 1995), es poden afirmar, contrastar i ampliar algunes d’aquestes pràctiques. Exemple: 
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A continuació es pretén sintetitzar tota la informació capaç de quantificar la incidència de les variables o 
dimensions de l’equip desenvolupades anteriorment, tant en la globalitat del treball en equip, com en la 
seva afectació als diferents indicadors d’èxit. 

 
3.3.1. Raons per escollir el treball en equip. 
 
Normalment, en un context de selecció, les decisions són preses a un nivell individual i afecten al 
candidat de manera directa. Però també poden ser condicionades per un seguit de variables no 
individuals, com la situació o context on l’individu s’ha d’adaptar.  Així doncs, la recerca d’indicadors 
que permetin aportar informació sobre allò que comporta l’elecció del treball en equip esdevé interès 
d’estudi, ja que de l’encert en l’elecció prèvia del treball en equip, respecte al treball individual, en 
depèn l’efectivitat de la pràctica.  
 
La informació trobada referent a les raons que condueixen a escollir la metodologia de treball en equip 
en els seus diferents entorns d’aplicació, es poden diferenciar en dos grans blocs.  
 

- Variables individuals: Principalment depèn de les decisions personals de qualsevol persona 
potencial a ser membre d’un equip qualsevol. Afecten de forma genèrica a diferents àmbits 
d’intervenció. 
 

- Variables no individuals: L’elecció és fomentada pels requeriments de la pròpia situació i no 
pas per la voluntat de la persona a integrar-se en aquest; la persona pel sol fet de participar de 
la situació, treballa en equip perquè li ve donat (àmbit acadèmic i/o empresarial). Afecten de 
forma específica a una situació o context donat. 

 
 

3.3.1.1. Variables individuals 

Afirmacions com les següents: 
 

“El talent individual, els efectes de la tasca de l’equip, les habilitats individuals del treball en equip i 
les expectatives concentrades en el talent i habilitats del companys potencials de l’equip són factors 
determinants del procés d’auto-selecció” (STRIBECK, 2010) 
 
“El gènere importa en la formació de grups. El gènere és important i no neutral. Hi ha una selecció 
de gènere intrínseca en la formació d’equips.” (BOSCHINI, 2006). 

 
Juntament amb el conjunt de paraules utilitzades per designar aquest procés de “pròpia selecció” (self-
selection) i “auto-eficàcia” (self-eficacy) han permès definir com variables potencials en el procés de 
selecció d’un equip per part d’un individu les característiques de: talent individual, gènere, procedència i 
ambició d’aquest.  
 

 El talent individual 
 

L’experiment 15 *veure annex 1 (STRIBECK, 2010) realitzat està expressament dissenyat per estudiar 
com el tipus de tasca i altres característiques personals a part del talent, afecten a l’elecció del treball 

QÜESTIÓ 24: En la teva opinió, què és necessari per a l’èxit de l’equip? 

“Les respostes diuen que hi ha d’haver una missió ben definida i que l’equip noti que és decisiva, 
important i suportada pel director. Els membres de l’equip s’han de sentir els propis propietaris de la 
missió i ser animats a complir els objectius individuals i de l’equip. Els membres de l’equip han de ser 
tècnicament competents  en una varietat d’habilitats i coneixements complementaris que satisfacin la 
missió dels objectius.” 
 
“Diferents factors poden dificultar  l’èxit de l’equip. Els quatre més comuns són: 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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en equip o individual. També es recullen dades sobre aquells factors que poden compensar els efectes 
del talent. Les conclusions d’aquest demostren que: 
 

- Els treballadors amb un talent per sobre de la mitjana normalment es senten menys atrets per 
treballar en equip perquè creuen que cobraran menys del que podrien. No obstant, aquest 
efecte negatiu pot ser a la pràctica compensat per: 

 
o La capacitat de la persona pel treball en equip. 
o La seva extraversió com a mesura del no benefici econòmic que deriva al treball en 

equip. 
o Les seves expectatives pel que fa al potencial dels companys amb el seu interès per 

ajuntar-se a ells. 
 

- És el menys talentós qui troba en el treball en equip atractiu però les habilitats individuals del 
treball en equip i les expectatives centrades en el talent dels companys potencials ha d’estar 
compensada per aquest efecte advers.  
 

- Es necessita elevar les  expectatives potencials dels companys d’equip per atraure treballadors 
per sobre la mitjana, per compensar l’efecte advers del talent en la selecció del treball en equip. 

 
 
Una altra mostra d’aquesta selecció en funció del talent i les habilitats de relació en grup, es troba en 
l’experiment 8 *veure annex 1 (DONOHUE, 2007) on s’assegura que en general els estudiants 
graduats prefereixen treballar sols. De l’enquesta formulada a aquest se’n pot extreure la següent 
informació: 
 

- “M’agrada treballar en grup perquè..”  permet exposar als altres idees i perspectives, 
aprendre a través del debat/discussió, compartir i ensenyar, entendre millor i interactuar amb 
noves persones. 
 

-  “No m’agrada treballar en grup perquè...”  la falta d’equilibri entre la càrrega de treball i 
que no tothom de l’equip té el mateix nivell.  Dues habilitats socials també són mencionades: 
ser massa tímides per interactuar en grup i la falta de adequades habilitats comunicatives.  

 
Una observació realitzada al llarg de la lectura de diferents papers referents al talent de l’individu com a 
factor de pròpia selecció (self-selection) és que sovint fa referència al concepte “eficàcia personal”  
(self-eficacy). Consultant al mateix Diccionari de la Llengua Catalana (l’Institut d’Estudis Catalans. 
Segona Edició): 
 

- Eficàcia: Eficaç. Que té la virtut de produir l’efecte volgut. 
 
Es comprova, tot i la semblança de conceptes, que la diferència de mots té una raó destacada, ja que 
“eficàcia” implica la realització d’un esforç per assolir una fita; es refereix al procés. Mentre que 
“efectivitat” (que produeix el que hom n’espera) només es refereix al resultat final. És comprensible, per 
tant, que “eficàcia” s’associï amb el nivell de competència/utilitat personal dins el procés de treball en 
equip. 
 

 El gènere 
 

Per altra banda, el paper sobre “Is Team Formation Gender Neutral?” (BOSCHINI, 2006) afirma que el 
gènere és important i no neutral i que hi ha una selecció de gènere intrínseca en la formació d’equips. 
 

“La selecció de gènere en la formació d’equips dirigida per algunes formes de preferències de 
gènere poden ser l’explicació del perquè observem una persistència en la segregació d’aquest en el 
mercat laboral.[...].El que passa amb les preferències de gènere en el moment en que la presència 
de dones augmenta, es pot especular però, no obstant, hi poden haver efectes d’aprenentatge 
associats.”  
 
“El patró de gènere en la formació d’equips sembla ser produït per diferències de gènere en quan a 
afiliació o experiència.” 
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L’experiment realitzat afirma que: 
 

- Tots els equips de dones tendeixen a tenir una major distància de col·laboració que no pas els 
equips mixtos. 

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

 
- Comparat amb els homes autors, les dones estan més disposades a treballar amb altres dones 

(coautors) quan tenen poques publicacions. Les dones economistes més joves tenen més 
tendència a escollir una altra dona com a coautora, que no pas les economistes sènior. 

 
- Hi ha més dones autores que treballen soles que no pas homes. 

 
L’”European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions”, per la seva banda 
assegura que: 
 

“El treball en equip és més característic en treballadors homes (especialment en països 
mediterranis).”  

 

 La procedència 
 

Segons el mateix estudi anterior (European Foundation, 2007): 
 

- La nacionalitat, és altament significant en la correlació de la probabilitat d’escollir el treball en 
equip degut a un efecte cultural, més que no pas la llengua.  
 

 L’ambició 
 

Aquest (European Foundation, 2007) també afirma i demostra que la probabilitat de treballar en equip 
s’associa normalment amb ambients on és comuna la possibilitat d’aprendre coses noves i ampliació 
d’atributs en el treball i on els treballadors poden també participar en certes extensions de discussions 
sobre l’organització del treball.  
 

3.3.1.2. Variables no individuals 

Aquells aspectes no individuals que es poden considerar factors claus i determinants de la presència 
del treball en equip en un context determinat són: el context empresarial i el context docent. Ambdós 
determinats pel factor cultural. 
 

 Factor cultural 
 

Segons  el “Teamwork and High Performance Work Organisation” (European Foundation, 2007): 
 

“Diferents experiències històriques emergeixen en els països de l’est i oest de la UE. Els països de 
l’oest, en particular, els països del nord d’Europa com Suïssa, Dinamarca i Holanda, el concepte de 
l’equip de treball ha estat implementat durant dècades, experimentant una emergència entre el 1980 
i el 1990. Contràriament, als països de l’est d’Europa, noves formes d’organitzar el treball i la seva 
influència en l’eficiència de la companyia ha estat considerat a partir de l’inici del 1990, de manera 
que el seu desenvolupament és encara curt.” 

Així doncs, exposen la influència de l’experiència històrica en el treball en equip dins del context cultural 
d’un país un factor determinant de la seva aplicació.  
 

 Context empresarial 
 

El mateix estudi (European Foundation, 2007) exposa que les persones que treballen en equips sovint 
treballen sota curtes dates límits, i ho relacionen amb que segurament el treball en equip contribueix a 
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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.  Altres indicadors de la incidència del treball en equip 
són:  

- 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. 
 

 Context acadèmic 
 

Segons R. COLOMINA i J. ONRUBIA, en “Desarrollo psicológico y educación”, en funció dels objectius 
formatius cercats, es pot fer ús del treball en equip a través de l’aplicació de diferents mecanismes 
interpsicològics que es produeixen en la construcció del coneixement entre els alumnes. En aquests 
l’aprenentatge s’aconsegueix a través de: 
 

- El conflicte entre punts de vista moderadament divergents. 
- La regulació mútua a través de la parla. 
- El recolzament mutu relacionat amb els aspectes afectius i motivadors. 

 

 

3.3.2. Paràmetres a conèixer abans d’iniciar una tasca de treball en equip. 

Moltes vegades abans d’iniciar una tasca cal documentar-se per saber què s’ha fet fins al moment 
(estudis de mercat). L’objectiu perseguit no és cap altre que conèixer allò a què ens afrontem i quina és 
la magnitud del repte. Es busca reduir els errors i maximitzar l’èxit de l’activitat que es durà a terme 
prenent com a referència allò que altres ja han estudiat o experimentat. 
 
En aquest treball també s’ha cregut oportú dedicar un apartat a exposar aquella informació, calculada 
empíricament o fonamentada teòricament, que pot ser d’interès de conèixer abans de començar una 
activitat de treball en equip. 
 

 Àmbit d’estudi del treball en equip 
 

Pel que fa a la temàtica de l’activitat no es disposa d’informació que demostra que l’aplicació del treball 
en equip és més adequada per una tipologia d’activitat que per una altra. Ara bé, sí que es pot afirmar 
que en l’àmbit acadèmic són les àrees de ciències i tecnologia, juntament amb economia aquelles que 
han realitzat més estudis experimentals que comproven la seva “efectivitat”.  
 
En l’àmbit professional, només s’han analitzat quatre articles de l’àmbit de l’atenció sanitària i 
organitzacions (activitats amb una vessant social) i de competició entre empreses. No s’han trobat 
dades empíriques que assegurin que la variable “tipologia de tasca”  per si sola afecti a cap dels tres 
camps estudiats. 
 

 Comunicació en el treball en equip 
 

Segons “Importance of Teamwork for nonprofit organizarions” (RUPAR, 2008) la freqüència de 
comunicació mútua entre els membres de l’equip estudiat és elevada, cosa que es mostra en els 
percentatges de les respostes: 
 

% FREQÜÈNCIA DE LA COMUNICACIÓ MÚTUA 

45,2 La comunicació té lloc molt sovint 

51,6 Es comuniquen sovint (cada dia) 

3,2 Es comuniquen moderadament 

0 La comunicació passa rarament o molt poc sovint 
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Assegura que el tipus de comunicació que té major percentatge és la comunicació verbal, però que és 
també la que porta més conflictes. Relacionat amb les habilitats comunicatives molts creuen que la 
capacitat de diàleg és més feble que les habilitats verbals, escrites i de comunicació no verbal dels 
membres. 
 
Per altra banda, en “Building Successful Student Teams in the Engineering Classroom” (ADAMS, 
2003), s’esmenta la dimensió de l’equip com un factor que incideix en la comunicació de l’equip perquè 
el nombre de relacions que existeix incrementa a mesura que augmenta el nombre de membres de 
l’equip. Aquest aspecte també afecta la pròpia consciència i al comportament de l’individu en l’equip: 
 

- En equips petits existeixen poques relacions, cosa que permet als equips treballar de manera 
més ràpida i que la gestió de l’equip sigui més fàcil. 

 
- En equips grans, la comunicació entre membres esdevé més difícil i el contacte íntim 

pràcticament no existeix. Conseqüentment, la gestió de l’equip és més difícil a mesura que més 
estructura és requerida.  

 

 Gestió de conflictes en treball en equip 
 

En el mateix paper sobre “Importance of Teamwork for nonprofit organizarions” (RUPAR, 2008) es 
tracta el tema dels conflictes. Els participants en l’experiment també creuen que els malentesos passen 
majoritàriament en la comunicació verbal que no pas en la forma escrita: 
 

% PRESÈNCIA DE MALENTESOS 

100 Els malentesos en la comunicació verbal són presents. 

6,9 Els malentesos en la comunicació escrita mai hi són presents. 

37,9 Els malentesos en la comunicació escrita quasi mai hi són presents. 

55,2 Els malentesos també són presents en la forma escrita 

 
I determinen com a causes principals dels conflictes: 
 

- No haver estat informat. 
- Diferències en com aconseguir els objectius. 
- La dependència mútua. 

 
La majoria pensen que tenen un problema de comunicació quan estan nerviosos i consideren que les 
notificacions són una manera d’entendre als altres, però que el rerefons del problema és la falta de 
coneixement d’aquest. Per altra banda, tots els participants tenen la sensació de que els problemes i 
els malentesos amb la comprensió verbal es produeixen dins l’equip i que aquests s’accentuen en 
discussions no planificades.  
 
L’estudi considera que la falta de comunicació i, conseqüentment, d’increment de conflictes dins l’equip 
va associada a la confiança de cada individu: 
 

- Quan una persona té més confiança en ella mateixa té menys problemes per comunicar-se.  
 
Un altre aspecte que també comporta l’aparició de problemes és no haver estat informat. En quant a la 
resolució dels conflictes, les maneres més satisfactòries de solucionar-los són les següents: 
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% RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

96,8 Amb el diàleg i conversació 

96,8 Fent un pacte o acord (renunciant a 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) 

 
 
Alguns dels efectes positius que es considera que pot comportar l’aparició de conflictes dins l’equip 
són: 
 

- Es mostra la presència de desitjos personals. Aquests desitjos són un tipus d’energia que cal 
ser calmada i reconduïda. 
 

- Els conflictes es produeixen per diferents interessos  i això ens dóna l’oportunitat de seleccionar 
el millor interès per al nostre objectiu i intentar d’assolir-lo. 

 
- L’aparició de problemes ens permet guanyar capacitat de comprensió. 

 
- Els conflictes sempre demanen solucions. Els conflictes poden ser superats, però no ignorats 

perquè passen cada dia en una forma o altra. Això és la raó per la qual sempre ens hem de 
repensar com ho solucionarem i no com els ignorarem. 

 
En l’àmbit de la docència els beneficis associats a l’aparició de conflictes dins l’equip són: 
 

“L’existència entre els participants de punts de vista divergents amb la tasca o situació objecte 
d’interacció pot afavorir l’aparició de conflictes que comportin la revisió i reestructuració de punts de 
vista propis i, amb ells, l’aprenentatge i l’avanç intel·lectual”  (COLOMINA, R., ONRUBIA, J., 
Psicología de la educación escolar). 

 

 Tipologies de treball en grup a la docència  
 

En “Psicología de la educación escolar” de COLOMINA, R. i ONRUBIA, J. en es reconeixen una 
diversitat de formes concretes d’organitzar les activitats cooperatives dins de l’aula: 
 

- Tutoria entre iguals 
- Aprenentatge cooperatiu 
- Col·laboració entre iguals 

 
Que es diferencien en dos dimensions bàsiques: 
 

- Igualtat: el grau de simetria entre els rols desenvolupats pels participants en l’activitat grupal). 
- Mutualitat: el grau de connexió, profunditat i bidireccionalitat dels intercanvis comunicatius 

entre els participants. 
 
S’apunta però que “la potencialitat de les situacions cooperatives per a millorar l’aprenentatge dels 
alumnes no s’actualitza de manera automàtica pel sol fet de plantejar un treball en grup; pel contrari, es 
concreta realment només en determinades situacions”. 
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Degut a l’extensió de material i teories relacionades amb la pràctica del treball cooperatiu a l’aula, 
aquest treball es limita a apuntar possibles punts a indagar en cas de tenir interès per la seva posada 
en pràctica. 
 
Només es considera oportú fer  una breu referència a les diferències entre aprenentatge “cooperatiu” i 
“col·laboratiu” esmentades en l’annex 1 “Diferències entre aprenentatge col·laboratiu, cooperatiu, 
individualista i competitiu” de Joan Domingo (material subministrat en la classe d’Aprenentatge i 
ensenyament de la Tecnologia II, Màster en Formació de Professorat en ESO i Batxillerat, curs 2010-
11), ja que malgrat que generalment s’engloben en una mateixa idea, s’ha constatat que la majoria de 
material sobre el “treball en equip” es refereix únicament al primer. A tall de resum, l’annex exposa que: 
 
“Tots dos operen en petits grups d’estudiants que participen activament en l’elaboració d’una tasca 
específica i inherentment donen suport a l’aprenentatge basat en la descoberta. […] No obstant, hi ha 
diferències que val la pena posar de manifest [...]” 

Ara bé, presenten algunes diferències significatives que apareixen a la taula següent: 

Aprenentatge 
col·laboratiu 

- Es requereix dels estudiants unes certes habilitats de treball en grup. 
- Els estudiants treballen sempre entre iguals i l’instructor esdevé un conseller o 
guia. Es focalitza l’aprenentatge  sobre les activitats a desenvolupar. 
- Està connectat amb el constructivisme que considera que aquests coneixements 
s’assoleixen a través d’una construcció social (en grup). 
- L’instructor renuncia a la seva autoritat i passa a ser un vigilant. 
- Els membres del grup comparteixen l’autoritat i accepten les responsabilitats. 

Aprenentatge 
cooperatiu 

- Les habilitats de treball en grup és en si mateixa una meta a assolir. 
- Les estructures les formen un conjunt de passos amb un comportament concret a 
cadascun d’ells. 
- La metodologia apunta cap a la direcció del coneixement base (busca que cada 
component del grup assoleixi el coneixement, entès com ser apte/destre en una 
determinada àrea, en un cert sentit conductivista). 
- La tasca sol ser tancada i finalista, amb respostes obertes però específiques. 
- El professor i/o instructor és l’autoritat: determina els objectius a assolir, quines 
tasques han de fer i quines recompenses tindran. No deriva cap responsabilitat al 
grup. 

 
El text també esmenta que es pot considerar la utilització dels dos mètodes en funció de la maduresa 
acadèmica del col·lectiu d’estudiants: l’aprenentatge cooperatiu pel coneixement inicial, per ser més 
estructurat i dirigit, i l’aprenentatge col·laboratiu pels nivells superiors on no es tracta coneixement bàsic 
o fonamental i on es deixa recaure la responsabilitat sobre els agents receptors. 
En quant a l’anàlisi dels termes en aquest mateix document es cita: 

“John Myers en un article de 1991 fa una aproximació filosòfica a les arrels llatines del terme 
“col·laboració” que és el procés de treballar conjuntament” i del terme “cooperació”, que accentua el 
producte d’aquest treball.” 
 

 Entorns on predominen les relacions cooperatives dins l’equip 
 

En “Experimental Evidence on the Pros and Cons of Teamwork and Communication within Companies” 
(SUTTER, 2010) es demostra  una clara evidència que en un ambient de competició entre equips, la 
comunicació incrementa significativament la cooperació i els esforços entre els membres d’un mateix 
equip, però al mateix temps comporta  la col·lisió i esforços significativament més baixos quan els 
equips competidors es poden comunicar entre ells. Els resultats sobre els quals es basa aquesta 
afirmació són que, en representar “X” el nivell d’esforç, en l’INTRA-tractament aquest és el 20% més 
gran que a l’INTER-tractament i, al mateix temps, aquest últim és el 25% superior al requerit en el 
CONTROL-tractament. 
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NIVELL D’ESFORÇ (X) 

CONTROL-tractament 
(no comunicació entre els 
membres d’un mateix 
equip) 

l’INTER-tractament 
(comunicació dins l’equip 
quan es trobaven en una 
situació de competició 
entre equip) 

l’INTRA-tractament 
(comunicació dins l’equip 
quan poden col·laborar amb 
un equip extern) 

X X + 0,25 X X + 0,20 (0,25 X) 

 
El resultat mostra que la comunicació (INTER o INTRA) incrementa els esforços, però el rang de 
comunicació té importants aplicacions. Quan la comunicació és només possible entre membres d’un 
mateix equip (INTRA), el major grau de cooperació i d’esforç és observat. Per contra, si els membres 
de l’equip es poden comunicar amb membres de l’equip competidor (INTER), els enfrontaments 
emergeixen i l’esforç decreix. 
 
Per altra banda, el paper “Work in Progress” (DONOHUE, 2007) constata que: 
 

- El treball cooperatiu és més popular entre els estudiants que la seva primera llengua era 
l’anglès.  

 
- Els estudiants que s’agrupen entre ells a la classe basant-se en el país o ciutat d’origen, es 

donen més suport entre ells durant les classes i la pressa d’apunts. 
 

 Autonomia dins l’equip 
 

El “Teamwork and High Performance Work Organisation” (European Foundation, 2007) estudia el grau 
d’autonomia dels membres d’un equip de treball, analitzant els efectes de: 
 

- La possibilitat d’escollir l’ordre de les tasques. 
- La possibilitat d’elecció dels mètodes de treball. 
- La possibilitat d’escollir la pròpia velocitat de treball. 

 
Per acabar revelant que el treball en equip està estretament associat amb menys autonomia de treball. 
 
Per altra banda, en la tesis de Helen VAN MIERLO “Self-managing teamwork and psychological well-
being” es fa incidència a la capacitat de diferenciar entre la pròpia autonomia i l’autonomia de l’equip, 
com a atributs que afecten a la bona satisfacció psicològica de la persona de manera indirecta. Aquesta 
autonomia de la tasca es relaciona amb una actitud activa d’aprenentatge dels membres de l’equip i 
afecta a l’autonomia de la tasca individual, la diversitat de la tasca i la quantitat de feina. 
 

 Tipologia d’habilitats interpersonals dins l’equip 
 

A fi de comprendre una mica millor a què fa referència el terme “habilitats interpersonals”, s’ha cregut 
oportú fer referència a un dels comentaris que va fer Phil Jackson, (entrenador dels Chicago Bulls entre 
els anys 1989-1995) sobre el treball en equip. Phil va dir: 
 

“La força de l’equip és cada un dels individus... la força de cada membre és l’equip!”  
 
I va descriure quatre característiques que cada un dels membres i l’equip com un tot necessiten per tal 
de tenir èxit: 
 

- Confiança: permet a l’equip dependre un dels altres i el bon treball en equip es basa en la 
confiança. 
 

- Entusiasme: és l’element que aguanta l’equip junt. Si el joc és divertit, els membres de l’equip 
estaran entusiasmats a entrenar i jugar. Tots els equips d’esport necessiten compartir un 
entusiasme que neix del desig de cada membre de l’equip. 
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- L’ambició: dóna a l’equip la direcció. Quan un equip està unit en la seva ambició per un 
objectiu comú disposen d’una bona cohesió. Els individus necessiten una ambició per assistir a 
les sessions d’entrenament i focalitzar-se en millorar les seves habilitats per a un benefici per a 
ells i per a l’equip. 

 
- Motivació: és el que dirigeix a l’equip a aconseguir els seus propòsits. La motivació prové de 

tenir la seguretat de que cada jugador és capaç d’aconseguir-ho. Quan tot l’equip creu que 
aquest és capaç de superar els obstacles del camí per aconseguir l’objectiu proposat, es pot dir 
que l’equip té una bona eficàcia.  

 
 

3.3.3. Paràmetres que incideixen en l’efectivitat i satisfacció de l’equip. 

En “Predictors of Team Work Satisfaction” (HAMLYN-HARRIS, 2006) presenta un breu resum de 
documentació que revela maneres de mesurar l’efectivitat del treball en equip. Fa referència a que la 
mesura de l’actuació de l’equip pot prendre forma en una avaluació final que compren el disseny de 
l’equip en una situació donada (o context).  
 
El terme efectivitat es pot associar amb “efecte” i/o “resultat” i es pot mesurar a través de la repercussió 
d’aquest. “Molts estudis han associat la mesura de l’actuació de l’equip amb la qualitat del producte 
final o en aconseguir l’objectiu.” (HAMLYN-HARRIS, 2006). En funció de l’efecte que una variable 
produeixi sobre una altra o altres i, segons si aquest és d’interès o no (si contribueix o no a afavorir 
algun aspecte del procés d’acompliment de l’objectiu final), es pot considerar que contribueix a 
l’efectivitat de l’equip o no.  
 
El terme satisfacció, en canvi, fa referència a la percepció pròpia de l’individu. Si aquesta percepció és 
positiva i/o bona es pot afirmar que és satisfactòria. Les dades que permeten determinar el seu valor, 
majoritàriament s’obtenen de resultats d’enquestes subjectives de valoració d’un paràmetre o de 
relacions de paràmetres. 
 

“Altres recerques han tingut en consideració aspectes sociopsicològics com la satisfacció de 
l’individu o el grup d’actuació. Les mesures de satisfacció involucren qüestions sobre el procés 
d’equip com a propis participants d’aquest. Els membres de l’equip contesten tals qüestions posant 
de manifest el seu treball en equip i la seva valoració subjectiva d’aquest. Aquests poden ser 
obtinguts de l’eficàcia – creença compartida per l’equip en la seva habilitat per completar una tasca 
específica; potencial del grup – creença compartida per l’equip en la seva pròpia habilitat; satisfacció 
– una mesura de com de “feliç” els estudiants estan mentre fan la feina i decisions en el procés de 
satisfacció – acontentament dels membres de l’equip en el procés de pressa de decisions.” 
(HAMLYN-HARRIS, 2006) 
 

 
A continuació es presenten un seguit de variables, estudiades en els diferents experiments consultats, i 
les seves repercussions en els termes “efectivitat” i “satisfacció”. 
 

3.3.3.1. Anàlisi de l’efectivitat 

El rang de dades que permeten documentar el seu valor és força ampli; engloba des de puntuacions 
obtingudes en exercicis i resultats d’enquestes, entre d’altres. 
 

 Efectes de l’entrenament de l’equip  
 

Una raó comuna per la falta d’èxit s’associa a problemes derivats d’una falta de comunicació entre els 
seus membres. En el  “Teamwork and Design Experiments” (VAN MATRE, 1996) s’exposen algunes de 
les tècniques utilitzades a l’hora de formar grups que contribueixin a preveure problemes potencials i 
maximitzar l’efectivitat de l’equip:  
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CAS 1 

Es suposa que la comunicació entre els membres de l’equip és pobre o no saben com 
interactuar de manera productiva. Un millor resultat podia haver obtingut seleccionant el 
millor membre de l’equip i deixar-lo treballar sol. La causa pot ser deguda a una sobreposició 
de coneixements i habilitats entre els membres o bé, perquè els membres altament qualificats 
no són actius (ja que no participen degut a la vergonya, por, etc.) o, en cas contrari, perquè 
tots ells participen de manera massa activa (buscant fomentar la seva idea). 

CAS 2 
Es suposa que tots els membres participen; que no hi ha figaflors o dominants. No hi ha 
efectes d’equip encara tothom participa. El problema pot ser que tots ells són massa 
semblants amb un complet solapament en coneixements i habilitats. 

CAS 3 
Tots els membres de l’equip són participants i en aquest temps hi ha alguna diversitat entre 
l’equip. El líder no ha promogut suficients recursos per educar els membres de l’equip al seu 
potencial més alt. Els altres són redundants. 

CAS 4 

Aquest és l’estat ideal. L’equip treballa junt, els membres de l’equip estan preparats i el líder 
reconeix els rols vitals fomentant constantment que l’aprenentatge mai acabi. L’equip va de 
solucionar un problema a solucionar-ne un altre, esdevenint cada cop més hàbil en 
solucionar problemes tècnics i en com treballant junts en un equip. 

 

Alguns dels papers fan referència a “l’entrenament de l’equip” (team trainning). Segons l’article 
“Building Successful Student Teams in Enginerring Classroom” (ADAMS, Stephanie G ). Aquest es 

refereix a: 

“L’èxit de l’equip depèn en bona part de l’entrenament que reben. Nosaltres recomanem els següents 
units a treballar amb els equips d’estudiants, els quals estan estretament relacionats en aconseguir 
l’efectivitat i promoure l’aprenentatge cooperatiu. Són: rols i responsabilitats, normes, especificació 
d’objectius, reunions efectives, tècniques de comunicació i escolta, resolució de conflictes, tècniques de 
progrés d’equip i actuació en les expectatives”. 

En l’enquesta de “Teamwork and Diversity: A Survey at Sandia National Laboratories” (APODACA, 

1995) també apareixen qüestions relacionades amb l’entrenament de l’equip: 

 

 Efectes de la diversitat en l’equip 
 

Fent ús de l’enquesta anterior, la valoració dels beneficis de la diversitat sobre diferents aspectes del 
treball en equip també és destacada: (APODACA, 1995) 

 

QÜESTIÓ 12: En quina extensió creus que l’entrenament de l’equip pot ser beneficiós pels 
treballadors de SANDIA?  

La puntuació mitjana assignada era d’un 4.0. (puntuació de 0 a 5). Tot i l’elevada importància, però, la 
majoria de respostes  no recomanen / consideren necessari l’entrenament del treball en equip  
(segurament degut a la bona interacció dins l’equip). 

QÜESTIÓ 13: En quina extensió la diversitat de l’equip incrementa la creativitat? 

La puntuació mitjana assignada era de 4.2, cosa que reconeix la contribució de la diversitat a la 
creativitat de l’equip. 

QÜESTIÓ 17: En quina proporció dels membres de l’equip constantment prenen responsabilitat en les 
tasques que els han estat assignades? 

La puntuació mitjana assignada era de 4.2 i s’especifica que tots o quasi tots els membres de l’equip 
van prendre responsabilitat per les tasques assignades, una característica molt important en l’alta 
actuació d’un equip divers. 
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En l’experiment 4 *veure annex 1 (SPRINGSTON, 2005) es demostra que els exercicis en equips de 

treball poden ser més rellevants per estudiants en grups heterogenis que en homogenis. 

Aquesta afirmació es troba reforçada en la qüestió 21 de l’enquesta “Teamwork and Diversity: A Survey 
at Sandia National Laboratories (APODACA, 1995).   

 
Finalment, en l’estudi “Selection in teams” (McCLOUGH, 2003) es fa referència a la diversitat de la 
següent manera: 
 

“Diversitat de procedències i nivells de treball aporten una barreja de diferents punts de vista i 
perspectives que, quan s’utilitzen amb enginy, poden resoldre problemes difícils i assegurar que les 
àrees potencials de problemes són tractades. Els membres de l’equip han de voler treballar amb els 
altres. Hi ha d’haver un respecte mutu pels altres, voluntat d’intercanviar diferents idees i llibertat per 
explorar nous camins.” 
 
“L’efectivitat dels equips és sovint una funció de qui és a l’equip i la combinació dels diferents nivells 
individuals atribuïts entre l’equip”  

 

Per altra banda, d’alguns dels estudis duts a terme en el “Teamwork Exercises and Technological 
Problem Solving with First-Year Engineering Students: An Experimental Study” (SPRINGSTON, 2005) 

es dedueix que: 

- Davant tasques complexes els equips heterogenis obtenen millors puntuacions. 

 
 Efectes del gènere dins l’equip 

 
Igual que en alguns dels apartats anteriors, els ítems d’avaluació dels efectes del gènere els obtenim 
de l’enquesta en els Sandia National Laboratories: (APODACA, 1995). 

 

 

 
 

El percentatge importància de la diversitat dins la globalitat de l’enquesta (respostes  a les qüestions 
formulades relacionades amb la diversitat Q2, 4, 10, 11, 13, 15, 18, 21) són en general força altes 
(entre 4 i 5 punts). 

QÜESTIÓ 21: En quina proporció la diversitat del teu equip contribueix a l’èxit d’aquest? 

La puntuació mitjana era de 4.0, cosa que mostra que els membres de l’equip també estan d’acord 
que la diversitat contribueix a l’èxit de l’equip.  

QÜESTIÓ 7: En quina extensió un conflicte és tractat obertament i considerat important en la pressa 
de decisions? 

Les respostes mostren com les dones aprofundien menys en el tractament de conflictes (3.6) que els 
homes (4.0). 

QÜESTIÓ 15: Són les teves habilitats personals totalment utilitzades?  

Les respostes de les dones (3.8) eren lleugerament més baixes que les dels homes (4.4). 

QÜESTIÓ 22: En quina proporció l’equip és reconegut pels seus esforços? 

Els homes (3.6) mostraven nivells de reconeixement més alts que les dones (2.8). 
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 Efectes del treball en equip en la feina realitzada 
 

Per poder valorar l’efecte del treball en equip en la feina realitzada s’ha pres coma referència  l’estudi 
comparatiu sobre “Matemàtiques Cooperatives” realitzat a la UAB (ESTAPÉ DUBREUIL, 2005). Les 
conclusions de l’experiment asseguren que: 

 
“Si bé els resultats estadístics (nombre d’alumnes que superen l’assignatura) dels dos grups 
esmentats no són espectacularment diferents, la reflexió sobre el conjunt de la feina feta, tant pel 
professorat com pel propi alumnat, han preferit el treball cooperatiu per al proper curs a tots els 
grups. 

La diferència entre els dos grups d’estudiants és en la qualitat mitjana dels exercicis presentats pels 
estudiants durant el curs: en el cas dels alumnes del grup 60, treballant en grup, ha estat 
notablement més alta, amb exercicis ben explicats i presentació acurada”  

 

 Efectes de la composició de l’equip 
 

Pel que fa a la relació dimensió equip i tasca, en “Building Successful Student Teams in the 
Engineering Classroom” (ADAMS, 2003), tot i que fa referència a diferents teories que demostren la 
dimensió més adequada d’un equip: 
 

“Investigadors que estudien equips ofereixen una varietat des d’un mínim de 3 a un màxim de 12 per 
un dimensió d’equip adient. Woods suggereix que utilitzar la regla” 7 +/- 2 “. Suggereix que els 
humans tenim la capacitat de guardar 7 +/- 2 ítems en un mateix temps i que això és també 
aplicable a la dimensió de l’equip. Schermerhom suggereix que equips més grans de 6 a 7 membres 
pot ser difícil de gestionar la solució de problemes. Hellriegel i Slocum recomanen de 5 a 12, mentre 
que Felder i Brent recomana de 3 a 4.” 

- Afirma que no hi ha un nombre màgic relatiu a la dimensió de l’equip, sinó que la dimensió 
apropiada hauria de dependre de la tasca que l’equip ha de portar a terme. I acaba recomanant 
la formació d’equips de 3 a 5 membres. 

 
Un estudi experimental (SPRINGSTON, 2005) es pregunta quins són els efectes de variar les 
dimensions de l’equip de treball en la resolució de problemes tecnològics. En obtenir les respostes de 
les puntuacions obtingudes dels exercicis avaluats, aquestes es poden considerar dades vàlides per 
assignar l’efectivitat de l’equip de treball. Les conclusions són les següents: 

“Aquest estudi revela que l’equip d’estudiants, depenent de les dimensions, pot respondre i actuar 
de manera diferent sota altes i/o baixes càrregues de treball (una o més d’una). [...] A més a més, 
l’experiment suggereix que els exercicis en equips de treball pot tenir uns beneficis majors amb 
algunes tasques tecnològiques, especialment aquelles tasques que requereixen un equip 
d’estudiants que coordini una varietat de recursos i eines. Per altra banda, estudis futurs poden 
revelar que els exercicis en equips de treball té una gran importància a mesura que la complexitat 
de la tasca tecnològica interactuï amb equips de grans dimensions (més de 4 membres). 

Per tant, existeix una relació entre complexitat de feina i dimensió de l’equip. 

En quant al volum de feina segons dades extretes del mateix estudi (SPRINGSTON, 2005), basades en 
les puntuacions obtingudes de la realització d’un pont per ordinador, aquesta té una estreta relació amb 
la dimensió de l’equip, per augmentar la seva puntuació o resultat, clar indicador de l’efectivitat de la 
tasca duta a terme. Per altra banda, també es posa en evidència que a mesura que augmenta la 
freqüència en que aquesta es duu a terme (nombre de vegades que es realitza la mateixa tasca), 
l’efectivitat d’aquesta també creix. 

“Sota baixes càrregues de feina a mesura que la dimensió de l’equip decreix, la puntuació del pont 
per ordinador incrementa a ritme ràpid. No obstant, sota altes càrregues els equips grans tendeixen 
a incrementar la puntuació de l’activitat del pont a un ritme més ràpid que no pas els equips de dos.” 

També mostra una diferència més significativa en els resultat entre equips de 2 i 3 membres, que no 
pas entre grups de 2 i 4 membres, respectivament.  
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En el “Work in Progress” (DONOHUE, 2007) suggereixen que els estudiants tendeixen a percebre que 
un curs ha estat efectiu si estan satisfets amb l’equip, si l’equip inclou com a mínim tres o quatre 
persones enlloc de consistir només en una parella.  
 

 Efectes en la freqüència de realització de la tasca 
 

Del mateix experiment se n’extreu que: 
 

“La puntuació de la tasca augmenta en els equips que han fet més proves que no pas els que n’han 
fet menys”. 
 
 

3.3.3.2. Anàlisi de la satisfacció 

Ja d’entrada trobem que la satisfacció, àmpliament s’associa amb l’assoliment de l’èxit del treball en 
equip: Survey at Sandia National Laboratories. (APODACA, 1995) 
 

 
A nivell més concret, la informació trobada permet analitzar els diferents subapartats: 
 

 Efectes de la freqüència de la tasca. 
 
“La mitjana del nivell de satisfacció creix monòtonament amb el nivell del curs; cosa que es 
relaciona amb el grau de maduració de l’estudiant.” (DONOHUE, 2007). 

 

 Efectes de la formació de l’equip  
 

En quant a la formació de l’equip, la informació recol·lectada és significativa. De l’experiment 14 *veure 
annex 1 (MATTA, 2010) s’afirma que la satisfacció de l’equip augmenta quan els equips es fan seguint 
les preferències dels estudiants més que de manera aleatòria. I s’argumenta que: 
 

“Encara que només han pogut comptar un 14% de variació de la seva satisfacció. La raó pot ser 
deguda a que conèixer a algú i treballar amb ell és diferent; i que les persones tendim a tenir 
expectatives més altes amb els nostres amics, i quan aquestes no són satisfetes, ens desanimem 
més que no pas si els grups haguessin estat fets de manera aleatòria.”  

 
En l’experiment 8 *veure annex 1 (DONOHUE, 2007) els estudiants eren més acceptats a treballar en 
la pròpia assignació de parelles. Per altra banda, suggereix que els estudiants que han seleccionat ells 
mateixos l’equip tendeixen a tenir millors experiències que els estudiants que formen part d’equip 
seleccionats per l’instructor. 
 
En “Predictors of Team Work Satisfaction” (HAMLYN-HARRIS, 2006) es diu que treballar amb 
membres d’equip amb els que ja s’ha treballat anteriorment no influencia significativament a la 
satisfacció global del treball en equip, ja que possiblement, la informació important que els estudiants 
van guanyar en treballar amb altres estudiants en experiències anteriors, no és necessàriament 
important amb qui han de tornar a treballar, però sí que tenen clar amb qui no s’han d’agrupar.  
 

 Efectes de la diversitat  de l’equip 
 
Pel que fa a la diversitat de l’equip la informació trobada al respecte condueix a establir les següents 
afirmacions: 
 

QÜESTIÓ 19: En quin grau creus que el teu equip compleix els seus propòsits? 

La puntuació mitjana rebuda en les respostes era de 4.4, i s’especifica que la majoria consideren que 
el treball en equip ha estat productiu i ha complert els propòsits de l’equip. 
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- Els estudiant de sexe femení, de mitjana, van atribuir menys valors a l’aprenentatge cooperatiu 
a la classe que el que van fer els estudiants de sexe masculí. (DONOHUE, 2007).  
 

- Treballar en equips mixtos en quan a gènere, hi havia més satisfacció pels estudiants que 
treballaven en projectes de llarga durada que no pas els de curta. Segurament degut a que els 
treballs de llarga durada permeten a l’equip conèixer millor i ser més aptes per capitalitzar la 
comunicació entre ells. (HAMLYN-HARRIS, 2006). 

 
- La mescla de gènere en projectes curts de treball en equip no té influència en el grau de 

satisfacció del treball en equip. En projectes llargs, la barreja de gèneres té un petit benefici en 
la satisfacció de l’equip. Hi ha més temps per desenvolupar relacions socials entre l’equip. A 
mesura que el temps progressa, els estudiants es coneixeran més entre ells i descobriran les 
habilitats de l’altre. Aquest procés de descobriment permetrà capitalitzar les habilitats 
comunicatives de les dones dins de l’equip, originant un equip més eficient i productiu. 
(HAMLYN-HARRIS, 2006). 

 
 

 Efectes de la gestió del procés de treball en equip 

 
En “Goal attainment, satisfaction and learning from teamwork” (PINEDA, 2006) s’exposa que al llarg del 
desenvolupament d’una tasca en equip tenen lloc diferents tipologies de processos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Aconseguir l’objectiu, satisfacció i aprenentatge (PINEDA, 2006) 
 
 

Els resultats de l’estudi mostren que hi ha una relació entre el procés de l’equip i vàries dimensions de 
l’actuació d’aquest. I el que és més important, són capaços d’especificar que processos particulars 
d’activitats estan associats amb objectius específics d’equip. 
 
Els estudiants involucrats en processos transitius i/o en acció perceben que els seus objectius són 
complerts a través del treball en equip. Aquells involucrats en tasques transitives i interpersonals 
desenvolupaven una actitud més positiva envers el treball en grup i perceben que aprenen 
significativament de la seva experiència de treball en equip. 
 
 

Processos de transició 

- Establir els objectius de l’equip. 
- Establir les regles i directrius de 

l’equip. 

- Avaluació dels caps 
d’especialització dels membres de 
l’equip. 

- Assignació de rols i responsabilitats. 
 

Processos d’acció 

- Procés de seguiment i establiment 
de dates d’entrega. 

- Coordinació de les accions dels 
membres de l’equip. 
 

Processos interpersonals 

- Gestió de conflictes. 
- Generació d’entusiasme 
- Tractar amb les emocions dels 

membres de l’equip 

Percepció d’haver aconseguit 
l’objectiu 

Satisfacció amb l’experiència  
de treball en equip 

Percepció de millora de les 
habilitats i comprensió de l’equip 

de treball 

Processos d’equip associats amb les activitats Resultats de l’equip 
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 Efectes de l’organització de l’estructura social 
 
En aquest apartat, es tracten diferent aspectes que incideixen a l’organització de l’estructura de l’equip. 
El paper de l’instructor, la presència de “mandrosos” dins l’equip són els temes principals. La informació 
s’obté del paper “Work in Progress” (DONOHUE, 2007) on a partir d’una molt 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, es formulen les afirmacions següents: 
 

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

- L’instructor juga un rol significant en millorar els resultats de l’equip. Ha d’incrementar les 
oportunitats d’involucrar als estudiants en diversos processos d’activitats en equip, incorporant 
instruccions de com crear un grup, els tipus d’activitats que s’haurien de dur a terme a les 
primeres reunions, entrenar com gestionar els aspectes interpersonals i els requeriments de 
seguir i guiar el progrés de l’equip. 
 

Per altra banda, els resultats suggereixen que els estudiants 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 i si no 
tenen “mandrosos” a l’equip.  

 
- La capacitat de poder fer fora els “mandorosos” de l’equip té una forta associació amb la 

satisfacció. 
 

 Efectes de la claredat en els objectius de l’equip:  
 
L’estudi anterior també emfatitza la importància de l’especificació i planificació dels objectius, ja que 
demostra que “no és només l’especificació de l’objectiu i la seva planificació associada amb una millor 
actuació de l’equip en termes d’aconseguir l’objectiu, sinó que també està associat amb una millor 
satisfacció per part dels membres de  l’equip i un millor coneixement i aprenentatge sobre el treball en 
equip”. (DONOHUE, 2007) 
 

 Efectes de les habilitats dels membres de l’equip:  
 
Dels resultats obtinguts en l’experiment 8 *veure annex 1 (DONOHUE, 2007) es confirma que: 
 

- El rendiment acadèmic és un clar indicador de la satisfacció de l’estudiant, però no essencial, ja 
que els estudiants poden ser forts en un aspecte i no en un altre. 

“...demanar als estudiants que s’animin amb aquestes activitats constructives d’equip tant dins com 
fora de l’aula, ja que incrementen la satisfacció de l’estudiant i els permeten aprendre més sobre el 
funcionament dels equips.” Mostra com l’entrenament de la pràctica del treball en equip i, 

conseqüentment l’adquisició d’experiència en la seva pràctica és un factor de satisfacció important.  

Per altra banda, 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.  
 
Percepció de la utilitat de l’entrenament, és tractada en l’experiment 6 *veure annex 1 (HAMLYN-
HARRIS, 2006) en aquest s’afirma que:  
 

“Mentre l’entrenament del treball en equip pot tenir un efecte positiu en les habilitats de l’equip, la 
percepció del valor que li donen els estudiants, no sembla ser un factor relacionat amb la satisfacció 
del treball en equip. Intervencions actives, particularment quan és una tasca base (treball de les 
habilitats de l’equip i activitats bàsiques de l’equip) pot ser efectiu en incrementar la satisfacció amb 
l’actuació de l’equip”. 

 
Aquest, per altra banda, no dóna suport a que la influència de treballar amb companys influenciï en el 
grau de satisfacció ni que l’experiència prèvia al treball en equip tingui un efecte significatiu en el grau 
de satisfacció de l’estudiant en l’actual treball en equip.  
 



   27/33 
         TFM: “El treball en grup” 

Per altra banda, alts nivells d’autonomia intrínsecs semblen tenir un impacte positiu en el bon estat 
psicològic. Helen VAN MIERLO en la seva tesis “Self-managing teamwork and psychological well-
being” suggereix que, centrar l’atenció en la “salut” individual de les tasques dissenyades, per exemple 
promovent que els membres de l’equip percebin la pròpia eficàcia i promovent un ambient de treball de 
suport, pot ser una pràctica per estimular aquest impacte. 
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4. RESULTATS: Aspectes a favor i en contra del treball en equip 
 

Un cop analitzada la pràctica del treball en equip, es considera d’interès documentar aquells aspectes 
favorables de la seva aplicació i aquelles dificultats a les que cal donar resposta. Al igual que s’ha dut a 
terme al llarg de tot el treball, els camps analitzats són l’entorn acadèmic i professional, en considerar 
que d’una forma més o menys directa es connecten i/o depenen l’un de l’altre. 

 
4.1. Context acadèmic 
 
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 les actituds envers l’experiència de l’escola. (OAKLEY, 2007) 
 
Reafirmant aquesta visió, en el llibre “Desarrollo psicológico y educación” de R. COLOMINA i 
J.ONRUBIA, es mostren els beneficis del treball cooperatiu des d’una punt de vista constructivista. Es 
diu que aquest no només promou la construcció de significats, sinó també l’atribució positiva de sentit a 
l’aprenentatge escolar, ja que permet aconseguir la motivació a través de: 
 

- L’interdependència positiva d’objectius i recursos entre els alumnes; aquesta 
interdependència es vincula al fet de que els membres del grup depenen uns dels altres per 
aconseguir un objectiu grupal i de que cada membre del grup necessita utilitzar recursos o 
informació de la que inicialment disposen altres membres diferents del grup. 
 

- L’estructura de la recompensa que obtenen els alumnes a partir del treball. Recompenses 
idèntiques per a tots els membres del grup i, al mateix temps, que aquestes es facin en funció 
del rendiment individual de tots i cada un d’ells, i no en base a una mitjana de rendiment global 
del grup 

 
Paral·lelament, en el mateix escrit es menciona que “Echeita apunta que la potencialitat de les 
situacions cooperatives entre alumnes estaria vinculada a processos motivadors, com la percepció de 
competència o l’autonomia en la realització de les tasques i a processos afectivo-relacionals, com els 
sentiments de pertinença al grup o de satisfacció i orgull davant l’èxit escolar. La possibilitat de les 
situacions cooperatives per a fomentar una motivació intrínseca orientada cap al propi aprenentatge, 
per a reforçar l’atribució d’importància al propi esforç o per facilitar els sentiments d’acceptació, 
recolzament mutu i autoestima elevada, serien claus per explicar perquè la interacció entre alumnes pot 
resultar especialment afavoridora d’una atribució positiva de sentit a l’aprenentatge”. 
 
Amb dades, ja més objectives sobre els beneficis d’aquesta pràctica trobem que el 84% estudiants que 
participaven en l’activitat cooperativa (ESTAPÉ DUBREUIL, 2005) van  considerar que el treball en 
grup els havia ajudat, i que havien aprés més del que haurien fet pel seu compte: “els treballs m’han 
ajudat a dedicar hores al temari i no deixar-ho tot per última hora. Ho valoro positivament ja que t’ajuda 
a veure on falles”, especialment incidint en que l’obligació de compromís cap als companys els ha fet 
“tenir al dia l’assignatura i fer els problemes quan toca”.  
 
En el paper sobre “Work in Progress” (DONOHUE, 2007) es reafirma l’efectivitat de l’aprenentatge 
cooperatiu com a mètode 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. I afegeix que aquest treball cooperatiu és un mitjà neutral per 
contrarestar l’aïllament i la competitivitat entre els estudiants graduats (els quals tendeixen a treballar 
sols) i les resultants conseqüències negatives en l’assoliment i retenció.   
 
No obstant, la implantació del treball cooperatiu, també porta uns problemes associats: 
 

- La resistència inicial de molts estudiants per treballar en equip. 
- Els estudiants no han nascut sabent com treballar de manera efectiva en equip. 

 



   29/33 
         TFM: “El treball en grup” 

Pel que fa a la resistència inicial dels alumnes per treballar en equip, l’article sobre “Predictors of Team 
Work Satisfaction” (HAMLYN-HARRIS, 2006) exposa, com ha estat demostrat, que molts estudiants no 
volen treballar en equip. La causa sembla ser que a vegades als alumnes els han estat assignades 
tasques de treball en equip que no necessitaven ser realitzades amb aquesta metodologia, sinó només 
fonamentades en una reducció del volum de feina. Això comporta que molts estudiants es neguin a 
emprendre tasques basades en el treball en equip quan aquest és inapropiat. 
 
Seguint amb la mateixa línia, en el “Building Successful Student Teams in the Engineering Classroom” 
(ADAMS, 2003), s’observa la dificultat de fer veure als alumnes la importància del treball en grup, com 
una problemàtica no menor. Es considera que explicant als alumnes la importància de l’aplicació 
d’aquestes habilitats al món laboral i de com el treball en equip a l’aula pot ajudar-los a preparar-se per 
encaixar amb les expectatives de les empreses, pot ser d’utilitat a l’hora de fer-los canviar d’opinió.  
 
Fent referència a la falta d’entrenament dels alumnes envers aquesta pràctica, i connectant-ho amb la 
reticència de treballar en equip el “Meet in the Classroom” (POINDEXTER, S., 2001) exposa la queixa 
d’un estudiant al respecte: 
 

“Molts dels meus instructors diuen que volen que treballi en equip per fer projectes perquè és 
important, però cap d’aquests professors m’ha ensenyat com treballar en equip, i normalment acaba 
sent una frustrant i improductiva experiència.” 

 
Solucionar aquest problema requereix l’entrenament de l’equip i, conseqüentment, la formació dels 
instructors en l’aplicació d’aquestes pràctiques.  
 
Una altra dificultat que presenta l’aplicació del treball en equip a l’entorn acadèmic és la seva avaluació, 
ja que els instructors es troben amb nombrosos obstacles quan han d’avaluar un individu dins el treball 
en equip. Buscar una metodologia que permeti avaluar tots els camps del treball en equip és un dels 
reptes que s’afronta la seva aplicació. L’estudi “Advancing the Pedagogy of Student Teamwork: TEAM 
Rubric” (JOHNSTON, 2009)  és un dels primers destinats a aquest afer. 
 
 

4.2. Context professional 
 
En el context professional els principals avantatges i inconvenients de la seva pràctica s’associen als 
indicadors de qualitat de vida del treball i als indicadors d’èxit i productivitat.(European Foundation, 
2007). 

Tal com s’ha comentat en el bloc anterior, el treball en equip s’associa a la possibilitat d’aprendre noves 
coses, contribuint al creixement personal i professional dels treballadors. 

Per contra, 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. 

Finalment, i des d’un punt de vista econòmic, tant els guanys com els costos del treball en equip estan 
connectats a l’heterogeneïtat dels seus membres. Mentre els beneficis de l’heterogeneïtat depenen de 
la naturalesa de l’activitat, els costos de coordinació incrementen amb l’heterogeneïtat dels membres 
de l’equip. (BOSCHINI, 2006). 
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5. CONCLUSIONS 
 
L’interès inicial per a l’elecció de la temàtica del treball en grup era trobar evidències, a ser possible 
empíriques, dels beneficis d’aquesta pràctica. La realització d’aquest treball, no només m’ha permès 
donar-hi resposta sinó que també m’ha suposat una ampliació de coneixements envers la seva pràctica 
i les variables que hi intervenen. 

No obstant, la gran quantitat d’informació referent al treball en equip, la diversitat d’aquesta i el grau 
d’especificitat dels treballs empírics consultats, han comportat que  l’estructuració i síntesi de la 
informació hagi estat una tasca laboriosa. Per fer-ho he formulat una premissa: “La finalitat de tot treball 
en equip és aconseguir l’èxit de la tasca encomanada i els diferents graus de “satisfacció” i “efectivitat” 
assolits durant o al finalitzar el procés d’execució d’aquesta, esdevenen indicadors d’aquest”. L’objectiu 
no era demostrar que aquesta premissa fos certa, sinó que em permetés connectar els diferents camps 
d’abast de l’estudi. Aquesta ha esdevingut el centre de l’estructura del treball i contenidora de tots els 
paràmetres potencials d’estudi. 
 
En quant als resultats obtinguts, m’agradaria comentar les diferències trobades en quant a informació 
quantitativa de les variables “efectivitat” i “satisfacció”. En ser, el segon terme més subjectiu i referir-se 
a aspectes personals, el seu estudi és fàcilment aplicable en qualsevol situació de treball en equip, fet 
que comporta un major volum d’informació al respecte. L’efectivitat, en canvi, és més concreta d’una 
situació donada, aspecte que comporta que es disposi de menys informació al respecte i que aquesta 
difícilment pugui ser aplicada àmpliament en un altre context. 
 
Pel que fa a la terminologia, dir que les diferències entre l’ús del terme “equip” i “grup” es deu a una 
falta de rigor en l’anàlisi previ del significat específic de la paraula a l’hora d’utilitzar-la, ja que en el 
context d’estudi analitzat, ambdues designen una mateixa pràctica.  
 
Així doncs, el terme “grup” en molts contextos pot ser interpretat com un mot col·loquial del terme 
“equip” i, personalment, si ara fos el moment d’escollir el títol del Treball Final de Màster, em decantaria 
pel “Treball en equip”. 
 
Per altra banda, m’agradaria animar al professorat de secundària a aplicar la pràctica experimental, 
sistemàtica i comparativa del treball en equip, a fi d’obtenir dades suficients que permetessin valorar, 
de manera objectiva, els seus pros i contres.  
 
A continuació, i per concloure, proposo el disseny d’un “test d’efectivitat i satisfacció del treball en 
equip”, que es podria proporcionar als alumnes un cop finalitzada la pràctica grupal. Aquest test o 
graella, de caràcter anònim, pretén recollir i sintetitzar aquells aspectes principals i de caire general, 
que he considerat d’interès per a iniciar l’estudi dels seus efectes.  
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