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1. Aprenentatge cooperatiu
Es tracta d’un procès d’ensenyament on
la classe s’organitza en petits grups que
treballen de manera cooperativa per
assolir els objectius del seu
aprenentatge.
L´èxit de la proposta rau en la generació

Fase 1 
Preparació de la pràctica

Fase 2 
Resum de tasques

Laboratori

L´èxit de la proposta rau en la generació
de diferents relacions d’interdependència
entre els membres del grup, i en la clara
identificació d’objectius i aprenentatges
comuns.

2. Lents Oftálmiques
� Diplomatura d’Òptica i Optometria
(presencial)
� Assignatura de segon quadrimestre
� Dins la Fase Selectiva de la titulació
� 10-20 estudiants per grup
� 60-80 estudinats per grup de Teoria
� Assignatura rellevant pels estudiants

3. Organització del grup
� 3-6 grups de tres estudiants cadascun
� El.laboració de material de suport

Resum de tasques

Laboratori

Fase 3
Posta en comú

Fase 6
Avaluació del grup  a travès 

d’un dels seus membres

Fase 4: Realització conjunta

Fase 5
Elaboració de l’informe conjunt 

5. Avaluació� El.laboració de material de suport
(manuals de pràctiques adaptats)
� Cada estudiant rep informació parcial
sobre el desenvolupament de la pràctica,
que ha de ser després posada en comú i
entesa per tots els membres del grup
� S’estructura una interdependència a
travès de l’avaluació

5. Avaluació
� S’avaluen de manera conjunta els
informes de grups, i els resultats
� Un membre del gruo defensa l’informe
� S’avalua individualment en un examen
de pràctiques a final de curs
� Es premia explícitament als grups on
tothom assoleix els objectius (nota>7)

Resultats
� Els estudiants desenvolupen procediments nous, especialment de síntesi i relacionals
� L’aprenentatge és més sòlid, però cal seguir el funcionament dels grups de prop
(dependència, càrrega d’un dels membres)
� Regularment hi ha grups on tothom assoleix els objectius
� Apareixen conlfictes, pero són gestionables i són part de l’aprenentatge
� Els estudiants i els professors en fem una valoració molt positiva


