
 

 
 
 
 

Annex 1 
 

QÜESTIONARI DE COAVALUACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoms: 

Nom: 

Titulació: 
 

 

García Santos 

Verónica 

Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària       
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i      
Ensenyament d’Idiomes 

 



El model de qüestionari que el present annex proposa està composat de 15 preguntes,              
cadascuna de les quals avalua un aspecte de cada habilitat clau seguint aquest quadre: 

Habilitat Indicador 
 
 

Interdependència positiva 

1. Comprensió 
2. Valoració 
3. Posada en pràctica 

 
 

Interacció estimulant 

4. Comprensió 
5. Valoració 
6. Posada en pràctica 

 
 

Ús de les habilitats personals 

7. Comprensió 
8. Valoració 
9. Posada en pràctica 

 
Compromís individual a assolir els objectius de 

grup 

10. Comprensió 
11. Valoració 
12. Posada en pràctica 

 
 

Millora del funcionament del grup 

13. Comprensió 
14. Valoració 
15. Posada en pràctica 

 

Aquests qüestionaris s’han dissenyat de manera que cada pregunta pot estar formulada d’entre             
dos a quatre maneres, per tal que cada cop que es passi el qüestionari als alumnes, aquest                 
sigui una combinació aleatòria de cada formulació de pregunta, i no es repeteixi el mateix               
qüestionari cada vegada. 

Totes les preguntes estan formulades de manera que les respostes puguin contestar-se segons             
una numeració de l’1 al 4, sent 1 indicador de baixa comprensió / valoració / aplicació; i 4 d’alta                   
comprensió / valoració / aplicació. 

  

 



 

INTERDEPENDÈNCIA POSITIVA 4 
1. COMPRENSIÓ 4 
2. VALORACIÓ 4 
3. APLICACIÓ 5 

INTERACCIÓ ESTIMULANT 5 
4. COMPRENSIÓ 5 
5. VALORACIÓ 6 
6. APLICACIÓ 6 

ÚS DE LES HABILITATS INTERPERSONALS 7 
7. COMPRENSIÓ 7 
8. VALORACIÓ 7 
9. APLICACIÓ 7 

COMPROMÍS INDIVIDUAL A ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE GRUP 8 
10. COMPRENSIÓ 8 
11. VALORACIÓ 8 
12. APLICACIÓ 8 

MILLORA DEL FUNCIONAMENT DEL GRUP 9 
13. COMPRENSIÓ 9 
14. VALORACIÓ 9 
15. APLICACIÓ 10 

  

 



INTERDEPENDÈNCIA POSITIVA 

1. COMPRENSIÓ 

1. ¿ Perceps que els membres del teu equip tenen clar que el fracàs d’un sol membre del                 
grup suposa el fracàs de tot el grup?  

1 No ho tenen   
gens clar 

2 Alguns sí, altres   
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho   
tenen clar 

2. ¿Perceps que tots els membres del teu grup entenen que són una peça indispensable              
en l’equip que conformeu? 

1 No ho entenen 2 Alguns sí, altres   
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho   
tenen clar 

3. ¿És o seria el teu grup intolerant amb algun membre que s’arrepenja de la feina que                
fan la resta? 

1 No ho serien 2 Alguns sí, altres   
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho   
serien 

4. ¿Perceps que tots els membres del teu grup saben en què consisteix la             
interdependència positiva? 

1 No ho saben 2 Alguns sí, altres   
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho   
saben 

 

2. VALORACIÓ 

1. ¿Com es prenen els membres del teu equip que si un membre suspèn i altre treu molt                 
bona nota en una activitat que heu preparat i treballat conjuntament, el professor es              
quedi amb la nota més baixa? ¿Ho troben injust o admeten que ha fallat el               
funcionament del grup i en fan una autocrítica? 

1 Injustícia 2 Més injustícia  
Menys autocrítica 

3 Més autocrítica  
Menys injustícia 

4 Autocrítica 

2. ¿Perceps que els membres del teu equip valoren positivament que les activitats            
estiguin dissenyades de manera que tots depengueu de tots per arribar als objectius de              
l’activitat? 

1 No, gens. Es   
queixen molt 

2 No gaire 3 Sí, però es   
queixen 

4 Sí, molt 

3. ¿Perceps que els membres del teu equip que entenen que tots sou una peça              
indispensable pel bon funcionament del grup, valoren aquest fet positivament? (si no hi             
ha cap membre que ho entengui, no contestis) 

1 No 2 No gaire 3 Poc 4 Sí, molt 

 



4. ¿Perceps que els membres del teu equip valoren la interdependència positiva com un             
pilar fonamental per a què el treball en equip funcioni? 

1 No 2 No gaire 3 Poc 4 Sí, molt 

 

3. APLICACIÓ 

1. ¿Trobes que tots els membres del teu grup actuen en conseqüència amb la             
interdependència positiva? 

1 Cap 2 Pocs 3 La majoria 4 Tots 

2. ¿Trobes que tots els membres del teu grup actuen de manera que siguin una peça               
indispensable en el vostre equip? 

1 Cap 2 Pocs 3 La majoria 4 Tots 

3. ¿Trobes que tots els membres del teu grup actuen de manera que siguin una peça               
indispensable en el vostre equip? 

1 Cap 2 Pocs 3 La majoria 4 Tots 

4. ¿Trobes que tots els membres del teu grup actuen de manera predisposada a aportar              
suport al grup i alhora rebre suport del grup? 

1 Cap 2 Pocs 3 La majoria 4 Tots 

 

INTERACCIÓ ESTIMULANT 

4. COMPRENSIÓ 

1. ¿ Perceps que els membres del teu equip tenen clar què és la interacció estimulant ?  

1 No ho tenen   
gens clar 

2 Alguns sí, altres   
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho   
tenen clar 

2. ¿ Perceps que els membres del teu equip tenen clar que quant més us comuniqueu               
entre vosaltres, sigui per compartir coneixements, punts de vista, fer preguntes,           
qüestionar les respostes d’uns i altres, afegir informació, etc… millor funcionarà el            
grup?  

1 No ho tenen   
gens clar 

2 Alguns sí, altres   
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho   
tenen clar 

3. ¿ Perceps que els membres del teu equip tenen clar que en les vostres interaccions               
per arribar als objectius de les activitats han de ser riques en preguntes, respostes,              
rebatiment de respostes, aportacions d’altres punts de vista o d’informacions          
contrastades?  

 

 



1 No ho tenen   
gens clar 

2 Alguns sí, altres   
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho   
tenen clar 

4. ¿ Perceps que els membres del teu equip saben que la interacció estimulant consisteix              
en què en les vostres interaccions, aporteu el màxim d’informació, de coneixement i de              
crítica constructiva?  

1 No ho tenen   
gens clar 

2 Alguns sí, altres   
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho   
tenen clar 

 

5. VALORACIÓ 

1. ¿Perceps que els membres del teu equip valoren positivament la interacció estimulant?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

2. ¿Perceps que els membres del teu equip valoren les crítiques constructives que li             
podeu fer la resta de companys d’equip?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

3. ¿Perceps que els membres del teu equip valoren que altres companys els desafiïn a              
millorar?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

4. ¿Perceps que els membres del teu equip valoren positivament que hi hagi punts de              
vista diferents sobre una temàtica, i es qüestioni el seu punt de vista?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

 

6. APLICACIÓ 

5. ¿Perceps que els membres del teu equip valoren la interacció estimulant?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

6. ¿Perceps que els membres del teu equip fan crítiques constructives als altres            
companys per tal de millorar resultats?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

7. ¿Perceps que les comunicacions que teniu són riques en punts de vista, formular             
preguntes, respondre preguntes, afegir informació, etc...?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

8. ¿Perceps que els membres del teu equip s’esforcen per a que les vostres             
comunicacions siguin riques en continguts, diferència de punts de vista, informacions           
addicionals, etc...?  

 



1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

ÚS DE LES HABILITATS INTERPERSONALS 

7. COMPRENSIÓ 

1. ¿ Perceps que els membres del teu equip tenen clar que les habilitats personals que               
han de posar en pràctica a l’hora de treballar conjuntament són: comunicar-se de             
manera eficient sense confondre, rebre suport i donar suport als companys, solucionar            
els conflictes de manera pacífica i respectuosa, respectar als companys ?  

1 No ho tenen 
gens clar 

2 Alguns sí, altres 
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho 
tenen clar 

2. ¿ Perceps que els membres del teu equip tenen clar que tractar-se amb respecte,              
ajudar, deixar-se ajudar, són una bona base per a que l’equip funcioni correctament ?  

1 No ho tenen 
gens clar 

2 Alguns sí, altres 
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho 
tenen clar 

 

8. VALORACIÓ 

1. ¿ Perceps que els membres del teu equip valoren positivament les següents habilitats:             
comunicar-se de manera eficient sense confondre, rebre suport i donar suport als            
companys, solucionar els conflictes de manera pacífica i respectuosa, respectar als           
companys ?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

2. ¿Perceps que els membres del teu equip saben que si no són capaços de respectar-se               
i de recolzar-se els uns als altres és impossible que el grup funcioni bé a cap nivell? 

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

 

9. APLICACIÓ 

1. ¿ Perceps que els membres del teu equip apliquen o intenten aplicar les següents              
habilitats: comunicar-se de manera eficient sense confondre, rebre suport i donar           
suport als companys, solucionar els conflictes de manera pacífica i respectuosa,           
respectar als companys ?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

2. ¿ Perceps que els membres del teu equip s’esforcen per a que hi hagi un bon ambient                 
de treball respectant la paraula dels companys, escoltant-los, ajudant-los, deixant-se          
ajudar, intentant solucionar problemes pacíficament ?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

 



COMPROMÍS INDIVIDUAL A ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE GRUP 

10. COMPRENSIÓ 

1. ¿Perceps que els membres del teu equip tenen clar que s’han de responsabilitzar del              
objectius propis i de grup ?  

1 No ho tenen 
gens clar 

2 Alguns sí, altres 
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho 
tenen clar 

2. ¿Perceps que els membres del teu equip entenen que s’han d’implicar en els objectius              
de grup com si fossin els objectius propis?  

1 No ho tenen 
gens clar 

2 Alguns sí, altres 
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho 
tenen clar 

3. ¿Perceps que els membres del teu equip entén que ha d’haver un compromís d’uns              
amb els altres per arribar als objectius comuns ?  

1 No ho tenen 
gens clar 

2 Alguns sí, altres 
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho 
tenen clar 

 

11. VALORACIÓ 

1. ¿Perceps que els membres del teu equip valoren positivament la responsabilitat           
compartida ?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

2. ¿Perceps que el teu grup es mostraria intolerant davant d’un membre que no es vol               
responsabilitzar dels objectius de grup ?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

3. ¿Perceps que els membres del teu grup valoren la corresponsabilitat de tots els             
membres cap a un objectiu comú necessària i enriquidora? 

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

12. APLICACIÓ 

1. ¿Perceps que els membres del teu equip actúen amb responsabilitat compartida ?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

2. ¿Perceps que els membres del teu equip s’arrepengen dels altres i no assumeixen la              
seva responsabilitat ?  

1 Sí, tots 2 Quasi tots 3 Alguns 4 No, cap 
d’ells 

 



3. ¿Perceps que els membres del teu equip se senten responsables de l’objectiu de             
l’equip ?  

1 No, cap d’ells 2 Pocs 3 Alguns 4 Sí, tots 

MILLORA DEL FUNCIONAMENT DEL GRUP 

13. COMPRENSIÓ 

1. ¿Perceps que els membres del teu equip tenen clar que és necessari analitzar com              
funciona el grup per extreure’n conclusions que condueixin a prendre mesures per a             
que funcioni millor?  

1 No ho tenen 
gens clar 

2 Alguns sí, altres 
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho 
tenen clar 

2. ¿Perceps que els membres del teu equip tenen clar que han de ser sincers i exposar                
als companys les coses que els agrada i les que no els agrada, de manera pacífica i                 
respectuosa, per poder millorar el funcionament del grup? 

1 No ho tenen 
gens clar 

2 Alguns sí, altres 
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho 
tenen clar 

3. ¿Perceps que el teu equip entén que millorar el funcionament del equip significa             
sincerar-se i expressar allò que agrada i que no agrada, posar-ho en comú, i establir               
acords per eliminar allò que no funciona? 

1 No ho tenen 
gens clar 

2 Alguns sí, altres 
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho 
tenen clar 

4. ¿Perceps que el teu equip entén que millorar el funcionament passa per ser autocrític i               
alhora fer crítiques constructives per tal de depurar aquelles actituds o maneres de fer              
que no funcionen i eliminar-les? 

1 No ho tenen 
gens clar 

2 Alguns sí, altres 
no 

3 La majoria sí 4 Sí, tots ho 
tenen clar 

 

14. VALORACIÓ 

1. ¿Perceps que els membres del teu equip valoren positivament que de tant en tant es               
dediqui un temps a fer auto-reflexió i auto-crítica personal i grupal amb la voluntat de               
millorar el funcionament del grup?  

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, molt 

2. ¿Perceps que els membres del teu equip valoren positivament les crítiques que se’ls fa              
en les sessions que dediqueu a millorar el funcionament del grup?  

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, molt 

 



3. ¿Perceps que els membres del teu equip valoren la necessitat d’establir mecanismes            
que permetin millorar el funcionament del grup?  

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, molt 

4. ¿Perceps que els membres del teu equip valoren la necessitat d’analitzar les actituds             
d’ells mateixos i dels seus companys com a mecanisme de millora del funcionament             
del grup ?  

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, molt 

 

15. APLICACIÓ 

1. ¿Perceps que els membres del teu equip actuen amb voluntat de voler millorar el              
funcionament del grup? 

1 No, cap d’ells 2 Pocs 3 Alguns 4 Sí, tots 

2. ¿Perceps que els membres del teu equip es mostren receptius a les crítiques dels              
altres quan feu sessions de millora de grup? 

1 No, cap d’ells 2 Pocs 3 Alguns 4 Sí, tots 

3. ¿Perceps que els teus companys pensen que les sessions que dediqueu a la millora de               
grup són molt útils? 

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, molt 

4. ¿Perceps que en les sessions que dediqueu a la millora de grup els membres es               
sinceren i es mostren amb ganes de millorar? 

1 No, cap d’ells 2 Pocs 3 Alguns 4 Sí, tots 

 

 



 

 
 
 
 

Annex 2 
 

QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoms: 

Nom: 

Titulació: 
 

 

García Santos 

Verónica 

Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària       
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i      
Ensenyament d’Idiomes 

 



El model de qüestionari que el present annex proposa està composat de 15 preguntes,              
cadascuna de les quals avalua un aspecte de cada habilitat clau seguint aquest quadre: 

Habilitat Indicador 
 
 

Interdependència positiva 

1. Comprensió 
2. Valoració 
3. Posada en pràctica 

 
 

Interacció estimulant 

4. Comprensió 
5. Valoració 
6. Posada en pràctica 

 
 

Ús de les habilitats personals 

7. Comprensió 
8. Valoració 
9. Posada en pràctica 

 
Compromís individual a assolir els objectius de 

grup 

10. Comprensió 
11. Valoració 
12. Posada en pràctica 

 
 

Millora del funcionament del grup 

13. Comprensió 
14. Valoració 
15. Posada en pràctica 

 

Aquests qüestionaris s’han dissenyat de manera que cada pregunta pot estar formulada d’entre             
dos a quatre maneres, per tal que cada cop que es passi el qüestionari als alumnes, aquest                 
sigui una combinació aleatòria de cada formulació de pregunta, i no es repeteixi el mateix               
qüestionari cada vegada. 

Totes les preguntes estan formulades de manera que les respostes puguin contestar-se segons             
una numeració de l’1 al 4, sent 1 indicador de baixa comprensió / valoració / aplicació; i 4 d’alta                   
comprensió / valoració / aplicació.  

 



 

INTERDEPENDÈNCIA POSITIVA 4 
1. COMPRENSIÓ 4 
2. VALORACIÓ 4 
3. APLICACIÓ 5 

INTERACCIÓ ESTIMULANT 5 
4. COMPRENSIÓ 5 
5. VALORACIÓ 6 
6. APLICACIÓ 6 

ÚS DE LES HABILITATS INTERPERSONALS 7 
7. COMPRENSIÓ 7 
8. VALORACIÓ 7 
9. APLICACIÓ 7 

COMPROMÍS INDIVIDUAL A ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE GRUP 8 
10. COMPRENSIÓ 8 
11. VALORACIÓ 8 
12. APLICACIÓ 8 

MILLORA DEL FUNCIONAMENT DEL GRUP 9 
13. COMPRENSIÓ 9 
14. VALORACIÓ 9 
15. APLICACIÓ 10 

  

 



INTERDEPENDÈNCIA POSITIVA 

1. COMPRENSIÓ 

1. ¿ Tinc clar que el fracàs d’un sol membre del meu grup suposa el fracàs de tot el grup?  

1 No ho tinc gens    
clar 

2 Ho tinc poc clar 3 Ho tinc una mica    
clar 

4 Sí, molt 
clar 

2. ¿Entenc que soc una peça indispensable en el meu equip? 

1 No ho veig així 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, ho veig 
així 

3. ¿Soc o seria jo intolerant amb algun membre del meu grup que s’arrepenja de la feina                
que fem la resta? 

1 No ho seria 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, ho seria 

4. ¿Sé en què consisteix la interdependència positiva? 

1 No ho sé 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, ho sé 

 

2. VALORACIÓ 

1. ¿Com em prendria jo si un membre del meu equip suspèn i jo trec molt bona nota en                  
una activitat que hem preparat i treballat conjuntament, el professor es quedi amb la              
nota més baixa? ¿Ho trobo injust o admeto que ha fallat el funcionament del grup i en                 
faig una autocrítica? 

1 Injustícia 2 Més injustícia  
Menys autocrítica 

3 Més autocrítica  
Menys injustícia 

4 Autocrítica 

2. ¿Valoro positivament que les activitats estiguin dissenyades de manera que tots           
depenguem de tots per arribar als objectius de l’activitat? 

1 No, gens.  Em 
queixo d’això 

2 No gaire 3 Sí, un mica 4 Sí, molt 

3. ¿Si entenc que tots som una peça indispensable pel bon funcionament del grup, valoro              
aquest fet positivament? (si no hi ha cap membre que ho entengui, no contestis) 

1 No 2 No gaire 3 Poc 4 Sí, molt 

4. ¿Valoro la interdependència positiva com un pilar fonamental per a què el treball en              
equip funcioni? 

1 No 2 No gaire 3 Poc 4 Sí, molt 

 

 

 



3. APLICACIÓ 

1. ¿Actuo en conseqüència amb la interdependència positiva? 

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí 

2. ¿Actuo de manera que soc una peça indispensable en el meu equip? 

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí 

3. ¿Em consideren indispensable en el meu equip? 

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí 

4. ¿Actuo de manera predisposada a aportar suport al grup i alhora rebre suport del grup? 

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí 

 

INTERACCIÓ ESTIMULANT 

4. COMPRENSIÓ 

1. ¿ Tinc clar què és la interacció estimulant ?  

1 No ho tinc gens 
clar 

2 Poc clar 3 Un mica 4 Sí, ho tinc 
clar 

2. ¿ Tinc clar que quant més ens comuniquem entre nosaltres, sigui per compartir             
coneixements, punts de vista, fer preguntes, qüestionar les respostes d’uns i altres,            
afegir informació, etc… millor funcionarà el grup?  

1 No ho tinc gens 
clar 

2 Poc clar 3 Una mica 4 Sí, ho tinc 
clar 

3. ¿ Tinc clar que en les nostres interaccions per arribar als objectius de les activitats han                
de ser riques en preguntes, respostes, rebatiment de respostes, aportacions d’altres           
punts de vista o d’informacions contrastades?  

1 No ho tinc gens 
clar 

2 Poc clar 3 Una mica 4 Sí, ho tinc 
clar 

4. ¿ Se que la interacció estimulant consisteix en què en les nostres interaccions, aportem              
el màxim d’informació, de coneixement i de crítica constructiva?  

1 No ho tinc gens 
clar 

2 Poc clar 3 Una mica 4 Sí, ho tinc 
clar 

 

 

 

 



5. VALORACIÓ 

1. ¿Valoro positivament la interacció estimulant?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

2. ¿Valoro les crítiques constructives que em poden fer la resta de companys d’equip?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

3. ¿Valoro que altres companys em desafiïn a millorar?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

4. ¿Valoro positivament que hi hagi punts de vista diferents sobre una temàtica, i es              
qüestioni el seu punt de vista?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

 

6. APLICACIÓ 

5. ¿Valoro la interacció estimulant?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

6. ¿Faig crítiques constructives als altres companys per tal de millorar resultats?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

7. ¿Les interaccions que faig són riques en punts de vista, formular preguntes, respondre             
preguntes, afegir informació, etc...?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

8. ¿M’esforço per a que les vostres comunicacions siguin riques en continguts, diferència            
de punts de vista, informacions addicionals, etc...?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

ÚS DE LES HABILITATS INTERPERSONALS 

7. COMPRENSIÓ 

1. ¿ Tinc clar que les habilitats personals que he de posar en pràctica a l’hora de treballar                 
conjuntament són: comunicar-me de manera eficient sense confondre, rebre suport i           
donar suport als companys, solucionar els conflictes de manera pacífica i respectuosa,            
respectar als companys ?  

1 No ho tinc gens 
clar 

2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, ho tinc 
clar 

 



2. ¿ Tinc clar que tractar als companys amb respecte, ajudar, deixar-me ajudar, són una              
bona base per a que l’equip funcioni correctament ?  

1 No ho tinc gens 
clar 

2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, ho tinc 
clar 

 

8. VALORACIÓ 

1. ¿ Valoro positivament les següents habilitats: comunicar-me de manera eficient sense           
confondre, rebre suport i donar suport als companys, solucionar els conflictes de            
manera pacífica i respectuosa, respectar als companys ?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

2. ¿Sé que si no som capaços de respectar-nos i de recolzar-nos els uns als altres és                
impossible que el grup funcioni bé a cap nivell? 

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

 

9. APLICACIÓ 

1. ¿Aplico o intento aplicar les següents habilitats: comunicar-me de manera eficient           
sense confondre, rebre suport i donar suport als companys, solucionar els conflictes de             
manera pacífica i respectuosa, respectar als companys ?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

2. ¿M’esforço per a que hi hagi un bon ambient de treball respectant la paraula dels               
companys, escoltant-los, ajudant-los, deixant-me ajudar, intentant solucionar       
problemes pacíficament ?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

COMPROMÍS INDIVIDUAL A ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE GRUP 

10. COMPRENSIÓ 

1. ¿Tinc clar que m’he de responsabilitzar del objectius propis i de grup ?  

1 No ho tinc gens 
clar 

2 Poc clar 3 Una mica 4 Sí, ho tinc 
clar 

2. ¿Entenc que m’he d’implicar en els objectius de grup com si fossin els objectius propis?  

1 No ho tinc gens 
clar 

2 Poc clar 3 Una mica 4 Sí, ho tinc 
clar 

3. ¿Entenc que ha d’haver un compromís d’uns amb els altres per arribar als objectius              
comuns ?  

 



1 No ho tinc gens 
clar 

2 Poc clar 3 Una mica 4 Sí, ho tinc 
clar 

 

11. VALORACIÓ 

1. ¿Valoro positivament la responsabilitat compartida ?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

2. ¿Em mostraria intolerant davant d’un membre del meu grup que no es vol             
responsabilitzar dels objectius de grup ?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

3. ¿Valoro la corresponsabilitat de tots els membres cap a un objectiu comú, necessària i              
enriquidora? 

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

12. APLICACIÓ 

1. ¿Actuo amb responsabilitat compartida ?  

1 No 2 No gaire 3 Un mica 4 Sí, molt 

2. ¿M’arrepenjo dels altres i no assumeixo la meva responsabilitat ?  

1 Sí 2 Quasi sempre 3 Quasi mai 4 Mai 

3. ¿Em sento responsables de l’objectiu de l’equip ?  

1 No, mai 2 Poques vegades 3 De vegades 4 Sí, sempre 

MILLORA DEL FUNCIONAMENT DEL GRUP 

13. COMPRENSIÓ 

1. ¿Tinc clar que és necessari analitzar com funciona el grup per extreure’n conclusions             
que condueixin a prendre mesures per a que funcioni millor?  

1 No ho tinc gens 
clar 

2 Poc clar 3 Una mica 4 Sí, ho tinc 
clar 

2. ¿Tinc clar que he de ser sincer/a i exposar als companys les coses que m’ agraden i                 
les que no m’agraden, de manera pacífica i respectuosa, per poder millorar el             
funcionament del grup? 

1 No ho tinc gens 
clar 

2 Poc clar 3 Una mica 4 Sí, ho tinc 
clar 

 



3. ¿Entenc que millorar el funcionament del equip significa sincerar-me i expressar allò            
que m’agrada i que no m’agrada, posar-ho en comú, i establir un acord per eliminar               
allò que no funciona? 

1 No ho tinc gens 
clar 

2 Poc clar 3 Una mica 4 Sí, ho tinc 
clar 

4. ¿Entenc que millorar el funcionament passa per ser autocrític/a i alhora fer crítiques             
constructives per tal de depurar aquelles actituds o maneres de fer que no funcionen i               
eliminar-les? 

1 No ho tinc gens 
clar 

2 Poc clar 3 Una mica 4 Sí, ho tinc 
clar 

 

14. VALORACIÓ 

1. ¿Valoro positivament que de tant en tant es dediqui un temps a fer auto-reflexió i               
auto-crítica personal i grupal amb la voluntat de millorar el funcionament del grup?  

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, molt 

2. ¿Valoro positivament les crítiques que em fan en les sessions que dediquem a millorar              
el funcionament del grup?  

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, molt 

3. ¿Valoro la necessitat d’establir mecanismes que permetin millorar el funcionament del           
grup?  

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, molt 

4. ¿Valoro la necessitat d’analitzar les actituds de mi mateix/a i dels meus companys com              
a mecanisme de millora del funcionament del grup ?  

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, molt 

 

15. APLICACIÓ 

1. ¿Actuo amb voluntat de voler millorar el funcionament del grup? 

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, molt 

2. ¿Em mostro receptiu/va a les crítiques dels altres quan fem sessions de millora de              
grup? 

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, molt 

3. ¿Crec que les sessions que dediqueu a la millora de grup són molt útils? 

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, molt 

 



4. ¿Penso que a les sessions que dediqueu a la millora de grup els membres del meu                
grup ens sincerem i ens mostrem amb ganes de millorar? 

1 No 2 No gaire 3 Una mica 4 Sí, molt 
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El qüestionari que es proposa recull valoracions entorn dels indicadors següents: 

● Existència de conflictes 
● Naturalesa dels conflictes 
● Existència d’assetjament i/o ciberassetjament 
● Qualitat de la convivència 
● Heterogeneïtat en els grups d’amics 

Aquests indicadors estarien adreçats a una avaluació del grau d’assoliment de la competència             
per part de grups grans, és a dir, a nivell de centre, a nivell d’etapes, de línies o de grups                    
classe. Aquesta avaluació contribueix a l’adopció de mecanismes de millora per part del             
centre educatiu, a nivell global, amb l’objectiu de contribuir a la millora individual de l’alumnat               
en l’assoliment de la competència. 

El qüestionari s’ha dissenyat de manera que cada pregunta pot estar contestada amb una              
valoració de l’1 al 4, on 1 és una valoració baixa, i 4 una valoració alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QÜESTIONARI 

1. Es generen conflictes entre els alumnes del centre…. 

1 Molt sovint (quasi   
a diari) 

2 sovint 3 De vegades 4 Mai o quasi   
mai 

2. ¿Les raons que generen els conflictes tenen a veure amb diferències entre els alumnes              
(ètnia, raça, procedència, gènere, nivell adquisitiu, discapacitat, ideologies religioses o          
polítiques, …)? 

1 Sí, sempre 2 Quasi sempre 3 No gaire 4 No, mai 

3. ¿Quines són les raons més habituals que causen el conflictes, ordenades de més             
sovint (1) a menys sovint (4)? (poden ser de la pregunta 2 i/o d’altres) 

1  2  3  4  

4. ¿Hi ha casos d’assetjament i/o ciberassetjament? 

1 Sí, molts 2 Sí, n’hi ha 3 Puntualment 4 No se’n coneix cap cas 

5. Si n’hi ha, ¿com tendeixen a comportar-se els alumnes que no hi participen ni com a                
víctima ni com a assetjador? 

1 Passius 2 Hi ha pocs 
que es 
mostrin 
intolerants 

3 Hi ha molts 
que es 
mostren 
intolerants 

4 La gran majoria són 
intolerants 

6. En activitats lúdiques com excursions, visites, colònies, viatges, … l’ambient de           
convivència és: 

1 Dolent 2 Acceptable  3 Bo 4 Molt bo 

7. Els alumnes de cada grup-classe s’agrupen generalment seguint el següent patró: 

1 Sempre o 
quasi 
sempre 
interactuen 
amb el 
mateix grup 
d’amics 

2 Hi ha barreja 
entre grups 
que es 
mostren 
tancats i 
grups més 
oberts  

3 Predominen 
els grups 
oberts 

4 Tot i que existeixen 
grups d’amics, tots 
interactuen amb tots.  

8. Valora de l’1 al 4 el nivell d’heterogeneïtat dels grups d’amics en els aspectes              
següents, on 1 és poc heterogeni i 4 és molt heterogeni. 

Gènere 1 2 3 4 

Procedència, raça, ètnia, idioma matern... 1 2 3 4 

Nivell adquisitiu o aparença de nivell adquisitiu 1 2 3 4 

Resultats acadèmics 1 2 3 4 
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1. Comprensió lectora 
1.1. Explicació Activitat proposada  
Objectius: 

- Aquesta activitat té per objectiu que els alumnes treballin la comprensió lectora de 2 textos               
de certa complexitat. 

- Una de les eines més utilitzades pels docents de Llengua és el test de comprensió lectora.                
Es facilita als alumnes un text que han de llegir assegurant-se la seva comprensió per poder                
respondre a continuació un test. 

1.2. Adaptació de l’activitat a metodologia d’aprenentatge cooperatiu 
Abans d’iniciar cada activitat, sobretot si es treballa amb metodologies d’aprenentatge cooperatiu,            
és necessari que el docent expliqui als seus alumnes els objectius de l’activitat, quina serà la                
dinàmica, com s’avaluarà, i quins criteris d’avaluació. 

És important donar aquesta informació perquè en aquest tipus de metodologia, la manera d’avaluar              
és el que determina la implicació i la interdependència. Si els membres d’un grup no saben que la                  
nota final pròpia depèn de la nota dels seus companys, no es crea l’escenari necessari per introduir                 
els 5 requisits indispensables de l’aprenentatge cooperatiu. 

1.2.1. Metodologia 
Es proposa una metodologia del tipus Learning together 

1.2.2. Desenvolupament de l’activitat 
AGRUPACIONS 

Grups base de 4 membres, cadascú té assignat un número de l’1 al 4 

FASE 1 (repartició de textos) 

El docent repartirà els 2 textos que s’han de treballar, seran el text A i el text B. Repartirà el text A                      
als alumnes 1 i 3; i el text B als alumnes 2 i 4 

FASE 2 (lectura individual dels textos) 

Els textos seran llegits pels alumnes de manera individual i un cop finalitzada la lectura, els alumnes                 
1 i 3, i el 2 i 4 respectivament comentaran oralment el text, exposant-se els dubtes i intentant                  
aclarir-los  

FASE 3 (realització de tests individualment) 

El docent repartirà els test corresponents a cada lectura i cada alumne els respondrà de manera                
individual. 

FASE 4 (intercanvi de lectures) 

Els alumnes 1 i 3 llegiran el text B i els alumnes 2 i 4 llegiran el text A.  

FASE 5 (correcció dels test B entre alumnes) 

L’alumne 1, que inicialment tenia el text A corregirà les respostes del test que l’alumne 2 ha fet                  
sobre el text B. Entre els dos consensuaran les respostes en els quals estarien en desacord. 

L’alumne 3 i 4 faran el mateix, també sobre el text B. 
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Finalment, entre els 4 compararan les respostes i consensuaran les respostes que tenen en              
desacord. 

FASE 6 (correcció dels test A entre alumnes) 

Es repeteix la mateixa operació que anteriorment però corregiran el test sobre el text A i les parelles                  
les formaran els alumnes 1 i 4, i 2 i 3 respectivament. 

FASE 7 (lliurament dels tests) 

Els alumnes lliuraran un sol test A i un sol test B amb les respostes que han consensuat entre tots. 

FASE 8 (coavaluació) 

Cada alumne haurà d’emplenar una graella coavaluant al seu grup. Serà una graella molt ràpida               
d’emplenar en la qual es valorarà del 0 al 3 el nivell de participació i implicació de cada company de                    
grup, i si han percebut que els seus companys li han ajudat, valoraran la qualitat d’aquesta ajuda. 
 

COMPANY 1 0= Molt baix 1= Baix 2= Mitjà 3= Alt 

Grau de 
participació i 
implicació 

    

Si creus que t’ha ajudat, independentment del seu grau de participació i implicació ¿com 
qualificaries aquesta ajuda?. Posa una creu a la casella que correspongui. No emplenis aquesta 
secció si consideres que no t’ha ajudat 

 Una petita ajuda M’ha ajudat força Ha esta una gran 
ajuda 

Qualificació de 
l’ajuda 

   

 

 

 

COMPANY 2 0= Molt baix 1= Baix 2= Mitjà 3= Alt 

Grau de 
participació i 
implicació 

    

Si creus que t’ha ajudat, Si creus que t’ha ajudat, independentment del seu grau de participació i 
implicació ¿com qualificaries aquesta ajuda?. Posa una creu a la casella que correspongui. No 
emplenis aquesta secció si consideres que no t’ha ajudat 

 Una petita ajuda M’ha ajudat força Ha esta una 
gran ajuda 

Qualificació de 
l’ajuda 
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COMPANY 3 0= Molt baix 1= Baix 2= Mitjà 3= Alt 

Grau de 
participació i 
implicació 

    

Si creus que t’ha ajudat, independentment del seu grau de participació i implicació ¿com 
qualificaries aquesta ajuda? Posa una creu a la casella que correspongui.  No emplenis aquesta 
secció si consideres que no t’ha ajudat 

 Una petita ajuda M’ha ajudat força Ha esta una 
gran ajuda 

Qualificació de 
l’ajuda 

   

 

AVALUACIÓ 

D’aquesta activitat cada grup obtindrà dues notes. Una sobre el text A, i una altra sobre el text B. El                    
60% de la nota de cada text serà en base al test. El 40% de la nota el determinarà la coavaluació. 

Una orientació per avaluar la coavaluació seria: 

  
ASPECTES 

Puntuacions sobre 4 ( perquè el test puntua 6/10) 

Participació i implicació Baixa: 0,5 
Mitjana: 1 
Alta: 1,5 

Ajuda Petita: 1 
Normal: 1,5 
Gran: 2,5 

D’aquesta manera, si els alumnes fan un test perfecte, tindrien un 6, però han d’haver estat valorats                 
amb una alta implicació i una gran ajuda per tots els seus companys per poder arribar al 10. 

1.2.3. Justificació de la presència de les 5 habilitats clau 
Aquesta fitxa és útil emplenar-la per fer palesa la presència dels cinc requisits necessaris en               
l’aprenentatge cooperatiu, i alhora permet fer una valoració sobre el grau de presència o              
d’importància que té cada requisit en cada activitat concreta. 

 

HABILITAT 
CLAU 

JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA PRESÈNCIA GRAU 
D’IMPORTÀNCIA 

IP La qualificació de l’activitat serà el resultat d’un consens entre els 4            
membres del grup. Tots 4 han participat en la resolució del test i han              
participat en una discussió per trobar un consens. Hi ha una           
interdependència però no és de màxima importància perquè els         
alumnes poden resoldre el test sense l’ajuda del seus companys. La           
interdependència s’estableix més amb el sistema de coavaluació,        
perquè el percentatge puntuable de la coavaluació és força alt. 
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IE Quan es donen casos en els quals els alumnes estan en desacord amb             
la resposta donada al test, han d’arribar a un consens, a través de la              
comunicació, dissuasió, convenciment, diàleg, raonaments,... Per tant,       
la interacció estimulant està molt present 

4 

HI És necessari una comunicació eficient, sense ambigüitats, i alhora una          
escolta activa i atenta per part de tots els membres. Han d’arribar a un              
consens en temes possiblement de percepcions molt subjectives, en         
textos complexos que poden tenir ambigüitats. 

3 

CO Cada membre de l’equip s’ha de comprometre perquè una bona part de            
la nota depèn de la valoració que facin els seus companys de la seva              
participació, implicació i ajuda. 

2 

MF Si un grup-base o un membre d’aques obtingués una nota dolenta com            
a resultat de les coavaluacions, desencadenaria la necessitat d’aclarir         
els motius pels quals s’ha donat una baixa valoració i per tant, es             
veurien en la necessitat d’establir estratègies de millora. 

3 

IP: Interdependència positiva; IE: Interacció estimulant; HI: Habilitats Interpersonals; CO: Compromís pels objectius 
grupals; MF: Millora de funcionament de grup. 

Grau de d’importància: valorada de l’1 al 4 on 1 és mínim i 4 màxim. 
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1. Relacions mètriques en triangles rectangles: teorema de 
Pitàgores  

1.1. Explicació Activitat proposada per l’Xtec 
Activitat proposada per l’XTEC al següent enllaç: 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0049/5638a210-5362-48eb-
bf44-7ad7e49335da/PA3_Pitagores.pdf 

 

Descripció:  

La proposta que es presenta té la particularitat de plantejar-se seguint un procés en quatre etapes:                
experimentació, descoberta, conceptuació i demostració. Es descriuen tot seguit. 

 Experimentació 

Els alumnes dibuixen o retallen un triangle rectangle gran en un full (el triangle rectangle que                
vulgui). Tothom amida la hipotenusa (que anomenem a) i els catets (que anomenem b i c) i                 
apunta les mesures. Es demana que elevin al quadrat els valors obtinguts per a, b i c i es                   
pregunta si s’observa alguna relació entre els nombres obtinguts.  

Descoberta 

Després de diversos temptejos els alumnes s’adonen que sumant els valors obtinguts en             
elevar al quadrat els catets dóna el valor obtingut en elevar al quadrat la hipotenusa! I això                 
passa amb tots els triangles rectangles que han dibuixat. Acabem de descobrir una possible              
regularitat!  

Conceptualització 

Ara intentaran expressar, de manera clara i concisa, la propietat observada. Es posa en              
comú els enunciats elaborats per diferents alumnes i es convé un enunciat que es creu que                
descriu bé la propietat que s’ha «descobert». Els alumnes hauran de relacionar la propietat              
observada amb les àrees dels quadrats vermell i verd i deduir una igualtat entre àrees de                
quadrats (l’àrea del quadrat groc és igual a la suma de les àrees dels quadrats vermell i                 
verd):  
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Aquest fet donarà la possibilitat de construir un altre enunciat de la propietat descoberta en               
termes d’àrees de quadrats. Hauran de deixar constància escrita de la seva descoberta. 

Demostració 

Es fa constar que, malgrat que la propietat observada s’hagi acomplert per a tots els nostres                
triangles, encara no deixa de ser una conjectura. Caldrà demostrar-la! Hi ha moltes             
demostracions boniques del teorema de Pitàgores. Algunes d’absolutament visuals com la           
següent. Es parteix del triangle rectangle: 

  

I es dibuixa quatre vegades formant dues configuracions diferents:  

 

En els dos casos apareix un quadrat gran de costat b+c que conté els quatre triangles i una                  
part fora dels triangles. En el primer cas aquesta part és un quadrat (groc) d’àrea a 2 i en el                    
segon cas són dos quadrats (verd i vermell) d’àrees b2 i c2 . Aquestes dues àrees lògicament                 
han de ser iguals. Així queda demostrat que a2 =b2 +c2 .  
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1.2. Adaptació de l’activitat a metodologia d’aprenentatge cooperatiu 
Abans d’iniciar cada activitat, sobretot si es treballa amb metodologies d’aprenentatge cooperatiu,            
és necessari que el docent expliqui als seus alumnes els objectius de l’activitat, quina serà la                
dinàmica, com s’avaluarà, i quins criteris d’avaluació. 

És important donar aquesta informació perquè en aquest tipus de metodologia, la manera d’avaluar              
és el que determina la implicació i la interdependència. Si els membres d’un grup no saben que la                  
nota final pròpia depèn de la nota dels seus companys, no es crea l’escenari necessari per introduir                 
els 5 requisits indispensables de l’aprenentatge cooperatiu. 

1.2.1. Metodologia 
Atès que és una activitat en la qual es fan tres descobertes: 

- descoberta de la relació entre el quadrat de la hipotenusa i la suma del quadrat dels catets 
- descoberta de què aquesta relació es pot expressar en termes d’àrees 
- descoberta de la demostració del teorema 

I aprofitant que cap descoberta es pot fer sense haver-ne fet l’anterior, s’introdueix la              
Interdependència positiva establint parelles dintre del grup-base format per 4 alumnes, de manera             
que una parella fa una primera descoberta, la qual ha d’explicar a la segona parella perquè puguin                 
fer la segona descoberta, que un cop la tingui, l’haurà d’explicar a la primera parella perquè tots                 
plegats facin la tercera descoberta. 

Per tant, la metodologia introduïda seria molt semblant a la Puzzle o Jigsaw. 

1.2.2. Desenvolupament de l’activitat 
AGRUPACIONS 

Cada grup base de 4 membres se separa en parelles, la parella A i la parella B 

FASE 1 (experimentació i descoberta) 

El docent donarà un encàrrec a les parelles A i un altre a les parelles B. Les parelles A desconeixen                    
l’encàrrec de les B i viceversa, per tant és necessari que les parelles A se situïn en un costat de la                     
classe i les B en un altre. 

La parella A s’encarrega de les fases Experimentació i Descoberta explicades en l’activitat, d’acord              
amb un triangle rectangle de mides a, b i c pre-establertes pel professor. (les mides a,b i c seria                   
recomanable que fossin diferents per a cada grup-base per tal que vegin que les deduccions que                
vagin fent, són universals a qualsevol triangle rectangle). 

Mentrestant, la parella B dibuixa i retalla tres quadrats de mides a, b i c i de tres colors diferents                    
respectivament. 

Un cop la parella A ha fet la seva descoberta, ha d’explicar-la a la parella B i assegurar-se que l’han                    
entès bé. Entre tots redactaran un enunciat que expliqui allò que han descobert. 

FASE 2 (conceptualització) 

El docent tornarà a donar encàrrecs secrets a les parelles A i B. 

Les parelles B hauran de relacionar la informació que els han tramès els seus companys amb els                 
tres quadrats que han retallat, de manera que han de relacionar els quadrats de cada cara del                 
triangle amb la superfície d’un quadrat.  
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Les parelles A, mentrestant, dibuixaran i retallaran 4 triangles rectangles de mides a,b i c que havia                 
pre-establert el docent, en un paper de diferent color a cap dels tres quadrats fets pels seus                 
companys;  i sobre un cartó dibuixaran i retallaran dos quadrats de costat b+c. 

Un cop les parelles B hagin relacionat el quadrat dels costats amb el concepte d’àrea d’un quadrat,                 
sabran que allò que els seus companys A els havien explicat es pot expressar en termes d’àrea, per                  
tant ho comunicaran als seus companys A i entre tots redactaran l’enunciat expressat en termes               
d’àrea. 

FASE 3 (demostració) 

El docent donarà instruccions als equips, ara ja junts els quatre membres, d’utilitzar els quadrats de                
cartó com dues catifes; en una de les catifes han d’encabir el quadrat de costat a i els 4 triangles                    
abc, i en l’altra catifa els 4 triangles i els 2 quadrats de cara b i c respectivament. 

Entre tots 4, i el docent passant per les taules per ajudar als grups que ho requereixin, hauran de                   
formar les dues configuracions diferents exposades en l’activitat, i per tant, extreure la demostració. 

Aquesta demostració l’hauran d’escriure entre tots explicant el procediment que han seguit. 

El document amb els dos enunciats i l’explicació de la demostració serà el document que               
hauran de lliurar al docent. 

FASE 4 (posada en comú) 

Es farà una posada en comú de totes les descobertes dels diversos grups. 

FASE 5 (coavaluació) 

Cada alumne haurà d’emplenar una graella coavaluant al seu grup. Serà una graella molt ràpida               
d’emplenar en la qual es valorarà del 0 al 3 el nivell de participació i implicació de cada company de                    
grup que lliurarà al professor. 
 

COMPANY 1 0= Molt baix 1= Baix 2= Mitjà 3= Alt 

Grau de 
participació i 
implicació 

    

 

COMPANY 2 0= Molt baix 1= Baix 2= Mitjà 3= Alt 

Grau de 
participació i 
implicació 

    

 

COMPANY 3 0= Molt baix 1= Baix 2= Mitjà 3= Alt 

Grau de 
participació i 
implicació 
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AVALUACIÓ 

Es proposa que sigui una activitat per aconseguir punts extres, per tant es proposa que si els                 
enunciats i l’explicació lliurada pel grup és correcta, se li atorgui al grup 2 punts, els quals,                 
inicialment es repartiran de manera equitativa, és a dir, 0,5 punts per a cada membre, si la                 
coavaluació demostra que tots han participat de manera activa i equivalent. Si la coavaluació              
estigués desequilibrada, el docent repartiria els dos punts en funció dels resultats desequilibrats             
obtinguts. 

El sistema d’avaluació i el lliurament sobre el qual s’avaluarà ha de ser una informació prèvia                
que s’ha de comunicar als alumnes abans d’encetar l’activitat. 

 
1.2.2. Justificació de la presència de les 5 habilitats clau 
Aquesta fitxa és útil emplenar-la per fer palesa la presència dels cinc requisits necessaris en               
l’aprenentatge cooperatiu, i alhora permet fer una valoració sobre el grau de presència o              
d’importància que té cada requisit en cada activitat concreta. 

 

HABILITAT 
CLAU 

JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA PRESÈNCIA GRAU 
D’IMPORTÀNCIA 

IP La parella d’alumnes A s’encarrega d’una fase, el resultat de la qual és             
necessària per a que la parella d’alumnes B realitzi la següent fase. La             
tercera fase la realitzen tots 4 intentat deduir entre tots la demostració.            
Hi ha una clara interdependència. 

4 

IE Cada vegada que hi ha una tramesa d’informació entre parelles, cada           
parella s’ha d’assegurar que els seus companys interlocutors l’han         
entés bé, sense dubtes ni ambigüetats. De fet entre tots redacten un            
enunciat que la sintetitzi. 

3 

HI És necessari una comunicació eficient, sense ambigüetats, i alhora una          
escolta activa i atenta per part de la parella que rep la informació.. 

2 

CO Cada membre de l’equip està compromés amb l’objectiu final perquè          
l’interessa beneficiar-se dels punts extres atorgats al grup, els quals          
seran repartits individualment en funció d’una coavaluació. 

3 

MF Si un o varis membres reben un resutat dolent en la coavaluació, es             
veuran afectats per la nota rebuda i es desencadenarà la necessitat           
d’aclarir els motius pels quals s’ha donat una baixa valoració. 

2 

IP: Interdependència positiva; IE: Interacció estimulant; HI: Habilitats Interpersonals; CO: Compromís pels objectius 
grupals; MF: Millora de funcionament de grup. 

Grau de d’importància: valorada de l’1 al 4 on 1 és mínim i 4 màxim. 
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1. Programació d’aplicacions 
1.1. Explicació Activitat proposada  
Objectius: 

- Aquesta activitat té per objectiu iniciar als alumnes en la programació d’una determinada             
aplicació, per exemple App Inventor. 

- Els alumnes han de conèixer els aspectes principals del programa en el qual començaran a               
treballar abans d’abordar la programació. 

- Els aspectes previs que han de conèixer són: 

- Com s’instal·la el programa 

- Conèixer la interfície 

- Quina documentació fidedigna hi ha sobre el programa i on es pot trobar 

- Comandaments i ordres bàsiques.  

1.2. Adaptació de l’activitat a metodologia d’aprenentatge cooperatiu 
Abans d’iniciar cada activitat, sobretot si es treballa amb metodologies d’aprenentatge cooperatiu,            
és necessari que el docent expliqui als seus alumnes els objectius de l’activitat, quina serà la                
dinàmica, com s’avaluarà, i quins criteris d’avaluació. 

És important donar aquesta informació perquè en aquest tipus de metodologia, la manera d’avaluar              
és el que determina la implicació i la interdependència. Si els membres d’un grup no saben que la                  
nota final pròpia depèn de la nota dels seus companys, no es crea l’escenari necessari per introduir                 
els 5 requisits indispensables de l’aprenentatge cooperatiu. 

1.2.1. Metodologia 
Es proposa una metodologia del tipus Jigsaw II o Puzzle II 

1.2.2. Desenvolupament de l’activitat 
AGRUPACIONS 

Grups base de 4 membres, als quals se’ls assigna un rol. Cada rol té unes preguntes assignades                 
(veure fase 1): 

- Instal·lador de sistemes 
- Analista d’interfícies 
- Documentador 
- Programador 

FASE 1 (recerca individual) 

Cada membre de l’equip busca informació sobre el seu apartat. La única informació que se li dóna a                  
l’equip abans de començar és l’enllaç a la pàgina oficial d’App Inventor. La informació concreta que                
haurà de buscar cada membre dependrà del seu rol i serà aquesta: 
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o Instal·lador de sistemes. Què hem de tenir en compte a l’hora d’instal·lar el             
programari? Haurà de respondre a: 

▪ Com s’instal·la el programari App Inventor en el sistema operatiu que utilitzen            
els ordinadors dels alumnes? Quins són els requeriments mínims que ha de            
tenir el sistema? Per quins altres sistemes operatius està disponible el           
programa? 

▪ Es pot treballar a través del navegador web o només en local? Si la resposta               
és sí, com? 

▪ S’ha de tenir un compte d’usuari per utilitzar el programari? Si la resposta és              
sí, com? 

 
o Analista d’interfícies. Quines són les principals característiques de la interfície          

gràfica?. Haurà de respondre a: 
▪ Quins són els elements principals de la interfície gràfica? Quina funció té            

cada element? 
▪ Quantes interfícies d’usuari té l’aplicació? Per a què serveix cadascuna? 
▪ Què haurem de fer per poder veure una simulació de l’aplicació que estem             

programant? 
 

o Documentador. Quins llocs haurem de consultar per torbar informació fidedigna          
sobre l’aplicació i el seu llenguatge de programació? Haurà de contestar: 

▪ On podem trobar informació oficial sobre el funcionament de l’App Inventor i            
sobre el llenguatge de programació que utilitza? En quins idiomes existeix           
aquesta informació? 

▪ Existeixen pàgines especialitzades, canals de vídeo online, fòrums de         
discussió on es resolguin dubtes sobre l’App Inventor? Quins són? 

▪ Hi ha llibres editats sobre el tema? En quins idiomes? Estan a les             
biblioteques? 

  
o Programador: realitzar una aplicació senzilla donada pel professor 

▪ Com es crea un nou projecte a App Inventor? 
▪ Busca o inventa’t un projecte molt senzill per iniciar-se a App Inventor. 
▪ Quines passes has fet servir per crear l’aplicació? 

FASE 2 (compartir informació trobada i crear un document recopilador) 

Un cop feta la recerca, cada membre del grup-base haurà d’explicar a la resta de membres la                 
informació trobada. Hauran de decidir l’ordre d’intervencions aplicant la lògica. L’ordre ideal hauria             
de ser: instal·lador, documentador, analista d’interfícies i programador. 

Entre tots redactaran un document que respongui a totes les preguntes que cada un d’ells tenia                
assignades pel seu rol. 
Mentre un membre de l’equip explica als altres la seva part, la resta de companys tindran els rols                  
següent: 
 

● Un membre controla el temps i alhora fa preguntes als altres dos membres per comprovar               
que hagin entés la informació 

● L’altre fa només fa preguntes (rol de qüestionador) 
● L’últim escriu en el document compartit el que decideix el grup 

 
Aquests rols s’intercanviaran quan es canviï el membre que explica. Tots els components de l’equip               
hauran de fer tots els rols. 
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En acabar, cada equip compartirà amb el docent el seu document de treball. 

FASE 3 (reunió de grups d’experts) 
Es reuneixen els experts de cada grup-base (es considera grup d’experts a aquells alumnes dels               
diferents grups-base que tinguin el mateix rol assignat) i comparteixen informació de com han resolt               
el seu punt. 
IMPORTANT: És molt important que hi hagi un bon intercanvi d’informació tot i que els alumnes                
amb qui es comparteix en aquesta fase no siguin del grup base propi, perquè la clau de la                  
metodologia Jigsaw II o Puzzle II és que el 50% de la nota de cada grup-base és la mitjana de tot el                      
grup-classe, per tant, interessa que tots tinguin el màxim d’informació possible perquè aquesta             
mitjana sigui elevada. 

FASE 4 (nova trobada amb el grup-base) 
Els experts tornen al seu equip original i expliquen el que han après de la reunió d’experts a la                   
resta de membres. Es repeteix la dinàmica del la fase 2. Un membre de l’equip explica, un altre fa                   
preguntes, l’altre controla el temps i fa també preguntes de comprovació, i el que queda, escriu en                 
el document compartit. 

En aquest cas, el membre que escriu haurà d’afegir en cada apartat si hi ha o no canvis respecte el                    
primer cop. Si hi ha canvis, s’han d’afegir quins són sense esborrar el que es va escriure en la                   
primera sessió. 
Compartiran de nou el document amb el docent. 

Si s’han completat les primeres 4 fases, els alumnes ja estan en disposició de fer una aplicació                 
senzilla en App inventor de manera individual. Per tant el docent ja pot proposar una altra activitat                 
diferent a aquesta i que sigui d’aplicació dels coneixements que en aquesta han assolit.  

OPCIONAL: Incloure en aquesta mateixa activitat la realització d’una aplicació per a que faci part de                
l’avaluació. 

AVALUACIÓ 

Per avaluar els coneixements assolits en aquesta activitat el docent avaluarà tots els informes i en                
farà una mitjana. Aquesta mitjana suposarà el 50% de la nota de l’activitat. 

És a dir, si un grup-base ha tret un 9 en el seu informe, però la mitjana de la classe és d’un 6,5, la                        
seva nota final serà: (9 x 0,5) + (6,5 x 0,5)= 7,75. 

Per això és molt important que en la reunió d’experts el traspàs d’informació sigui el més efectiu                 
possible. 

1.2.3. Justificació de la presència de les 5 habilitats clau 
Aquesta fitxa és útil emplenar-la per fer palesa la presència dels cinc requisits necessaris en               
l’aprenentatge cooperatiu, i alhora permet fer una valoració sobre el grau de presència o              
d’importància que té cada requisit en cada activitat concreta. 

 

HABILITAT 
CLAU 

JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA PRESÈNCIA GRAU 
D’IMPORTÀNCIA 

IP Sense la feina de l’instal·lador no tindríem el programari instal·lat a           
l’ordinador, sense la feina de l’analista d’interfícies no sabríem quina          
funció tenen els elements gràfics de la interfície, sense el          
documentador no podríem resoldre els nostres dubtes de manera         
fidedigne i sense el programador no sabríem fer l’aplicació mòbil. 

4 

4 



IE Els rols de qüestionadors que estan dissenyats en aquesta activitat          
tenen per objectiu extreure el màxim partit a la informació que cada            
membre està exposant.  
Les reunions d’experts tenen molta importància: en elles s’intercanvia         
informació molt valiosa perquè contribueix a pujar el nivell col·lectiu de           
coneixement. 

3 

HI És necessari una comunicació eficient, sense ambigüitats, i alhora una          
escolta activa i atenta per part de tots els membres. Han d’arribar a un              
acord en com redactar cada apartat perquè sigui clar.. 

2 

CO Cada membre de l’equip està automàticament compromès amb el seu          
equip, perquè té un rol imprescindible i insustituible, i a més té la             
responsabilitat de nodrir al seu grup i als altres grups del seu            
coneixement en benefici, no solament del seu grup, sinó de tota la            
classe. 

4 

MF En aquesta activitat, la qualificació final té una responsabilitat més          
diluïda entre tota la classe, per tant, és més difícil que doni peu a un               
exercici de reflexió sobre el funcionament del grup. Solament         
desencadenaria aquesta reflexió si es mostrés molta passivitat per un o           
varis membres d’un grup. 

1 

IP: Interdependència positiva; IE: Interacció estimulant; HI: Habilitats Interpersonals; CO: Compromís pels objectius 
grupals; MF: Millora de funcionament de grup. 

Grau de d’importància: valorada de l’1 al 4 on 1 és mínim i 4 màxim. 
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1. Cronologies de fets històrics: S’exemplifica amb les causes de la 
1ª Guerra Mundial  
1.1. Explicació Activitat proposada  
Objectius: 

- Aquesta activitat té per objectiu que els alumnes aprenguin i entenguin quines van ser les               
causes de la Primera Guerra Mundial. Atès que les causes van ser moltes, de diverses               
naturaleses, el conjunt de les quals va afavorir un clima de tensions molt fortes a Europa,                
aquesta activitat planteja que els alumnes investiguin sobre aquestes causes. 

- Atès que algunes de les causes són complexes, i són diversos factors que les van ocasionar,                
es considera interessant que es creïn uns grups d’experts o d’investigació sobre cada una de               
les causes. D’aquesta manera, com més s’aprofundeixi en una de les causes, més capacitat              
d’entendre les altres i fer-ne connexions, i per tant, més fàcil d’entendre tot l’escenari previ a                
la Primera Guerra Mundial. 

- Les causes que es volen desenvolupar en aquesta activitat són: 

- causes econòmiques: 
- II Revolució Industrial 
- Aparició de nous sectors productius 
- Noves fonts d’energia 
- Globalització i capitalisme econòmic 
- Sorgiment de noves potències industrials (EEUU i Japó) i creixement de les            

ja existents (Alemanya, Anglaterra i França) 

- Imperialisme 
- Interès colonial d’Alemanya 
- Plans de colonització per part d’EEUU i Japó 
- Conflictes Franco-Alemany: Crisis del Marroc 

- Nacionalisme 
- Creació de nous estats arrel de reunificacions: França i Alemanya 
- Estats que es disgreguen: Imperi Otomà 
- Recuperació de territoris: Alguns Estats havien perdut territoris i desitjaven          

recuperar-los com per exemple França amb els seus territoris Alsàcia i           
Lorena. 

- Aliances 
- Triple Aliança 
- Triple Entente 

- Armament 
- Pau armada 
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1.2. Adaptació de l’activitat a metodologia d’aprenentatge cooperatiu 
Abans d’iniciar cada activitat, sobretot si es treballa amb metodologies d’aprenentatge cooperatiu,            
és necessari que el docent expliqui als seus alumnes els objectius de l’activitat, quina serà la                
dinàmica, com s’avaluarà, i quins criteris d’avaluació. 

És important donar aquesta informació perquè en aquest tipus de metodologia, la manera d’avaluar              
és el que determina la implicació i la interdependència. Si els membres d’un grup no saben que la                  
nota final pròpia depèn de la nota dels seus companys, no es crea l’escenari necessari per introduir                 
els 5 requisits indispensables de l’aprenentatge cooperatiu. 

1.2.1. Metodologia 
Atès que és una activitat en la qual hi ha una temàtica general (causes en general), dividida en                  
temes (cada una de les causes: econòmiques, imperialisme, …); i cada tema es divideix en altres                
subtemes (aspectes de cada causa), es podria fer una adaptació de la metodologia CO OP - CO                 
OP; per a la qual era necessari un tema que es pogués fragmentar en diversos subtemes que es                  
reparteixen als diversos grups. 

1.2.2. Desenvolupament de l’activitat 
AGRUPACIONS 

Grups base de 4 membres 

FASE 1 (repartició de temes) 

El docent repartirà els temes en els diversos grups, una de les possibles reparticions en un grup                 
classe de 7 grups-base, podria ser: 

- GRUP 1: causes econòmiques 
- GRUP 2: imperialisme 
- GRUP 3: nacionalisme 
- GRUP 4: aliances i armament 
- GRUP 5: causes econòmiques 
- GRUP 6: imperialisme 
- GRUP 7: nacionalisme 

Atès que “aliances i armament”, tot i ser causes importants, no són les més complexes, per tant, és                  
el tema que s’opta per no repetir. 

FASE 2 (repartició de subtemes) 

Cada grup base es reparteix els subtemes entre els membres que el componen. El docent donarà                
pistes sobre quins són susceptibles d’agrupar i quins no per tal que la càrrega de feina estigui més                  
o menys equilibrada. El docent intentarà intervenir en les reparticions per assegurar-se que els              
temes més complexos els portin els alumnes amb majors capacitats, i aquells més senzills de               
desenvolupar, estiguin a càrrec dels que tinguin més dificultats d’aprenentatge. 

Cada grup haurà d’informar del repartiment de subtemes al docent, pequè aquest en prengui nota i                
sàpiga valorar el nivell d’aportació de cada un. 

FASE 3 (investigació i recerca de cada subtema) 

Cada alumne haurà de fer la investigació i recerca del subtema que li ha tocat d’acord amb uns                  
recursos facilitats pel docent: bibliografia, enllaços, llibre de text, material produït pel mateix             
docent,… 
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FASE 4 (realització d’informe i de presentació de cada tema) 

Cada grup-base, un cop fetes les recerques, posaran en comú les informacions recaptades i              
elaboraran un informe conjuntament, així com el material digital de suport per fer una presentació a                
la resta de grups.  

El grup-base ha de responsabilitzar-se de compartir tota la informació, de la manera més clara               
possible i assegurar-se que els seus companys assoleixen els continguts perquè en la             
presentació, cada membre del grup haurà d’explicar un dels subtemes dels quals ell/a no ha               
estat investigant. El docent ho determinarà just en el moment de la seva exposició i de manera                 
aleatòria. 

FASE 5 (lliurament d’informe i exposició del tema) 

Cada grup-base lliurarà un informe recopilatori i exposaran a la resta de la classe el seu tema i                  
respondran preguntes formulades pels altres grups-base. 

És molt important que el docent, estableixi qui explica el què a cada presentació per tal que                 
no coincideixi l’alumna amb el subtema investigat, i assegurar-se així que hi ha hagut un               
intercanvi d’informació i coneixements. Així mateix, decidirà qui del grup respon a les             
preguntes formulades pels altres grup-base. 

AVALUACIÓ 

El docent avaluarà cada exposició de cada membre del grup-base, i atorgarà al grup la nota més                 
baixa. 

La nota de l’activitat resultarà d’una mitjana entre l’informe de cada grup-base i la nota més baixa                 
de les exposicions orals de cada grup-base. 

Per assegurar-se d’un assoliment complet de tot el tema per part de tots els alumnes de la classe,                  
el docent farà una prova d’avaluació individual (examen, mapa mental, etc.) a tot el grup-classe, en                
sessions posteriors, un cop hagin intercanviat els informes entre els diversos grups-base. 

1.2.3. Justificació de la presència de les 5 habilitats clau 
Aquesta fitxa és útil emplenar-la per fer palesa la presència dels cinc requisits necessaris en               
l’aprenentatge cooperatiu, i alhora permet fer una valoració sobre el grau de presència o              
d’importància que té cada requisit en cada activitat concreta. 

 

HABILITAT 
CLAU 

JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA PRESÈNCIA GRAU 
D’IMPORTÀNCIA 

IP - L’activitat està plantejada de manera que tots els alumnes depenen           
dels tots perquè entre tots construeixen un coneixement global format          
per peces que hauran de compartir i intercanviar per tal d’accedir a la             
informació global requerida.  
- La presentació que fa cada alumne depèn de la informació que la             
resta del grup li ha tramès, per tant, també s’estableix una           
interdependència positiva. 

4 

IE El no saber quina part hauran d’exposar, els incentivarà a assegurar-se           
bé el coneixement. 

4 

HI És necessari una comunicació eficient, sense ambigüitats, i alhora una          
escolta activa i atenta per part de tots els membres. Han d’arribar a             
dominar tot el tema per poder explicar-lo a la resta de la classe, per              
tant, aquesta situació afavoreix que les comunicacions siguin eficients. 

4 

4 



CO Cada membre de l’equip està compromès amb l’objectiu final perquè          
l’interessa fer una bona presentació, i que els seus companys la facin,            
per tal d’aconseguir una bona nota mitjana de presentació-exposició. 

3 

MF Si un grup-base obtingués una nota dolenta com a resultat de les            
exposicions orals es desencadenaria la necessitat d’aclarir els motius         
pels quals s’ha donat una baixa valoració. 

3 

IP: Interdependència positiva; IE: Interacció estimulant; HI: Habilitats Interpersonals; CO: Compromís pels objectius 
grupals; MF: Millora de funcionament de grup. 

Grau de d’importància: valorada de l’1 al 4 on 1 és mínim i 4 màxim. 
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1. La proporcionalitat: projecte Frankenstein 
1.1. Explicació Activitat proposada  
Objectius: 

- Es proposa una activitat sobre la proporcionalitat perquè és un tema molt recurrent en la               
educació plàstica i visual. La proporció està present en totes les expressions visuals i              
plàstiques, per això s’ha considerat objecte de la proposta pedagògica d’aprenentatge           
cooperatiu. 

- L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer la presència de la proporcionalitat en             
elements de la naturalesa, com ara bé, el cos humà, centrant-se específicament en la cara. 

1.2. Adaptació de l’activitat a metodologia d’aprenentatge cooperatiu 
Abans d’iniciar cada activitat, sobretot si es treballa amb metodologies d’aprenentatge cooperatiu,            
és necessari que el docent expliqui als seus alumnes els objectius de l’activitat, quina serà la                
dinàmica, com s’avaluarà, i quins criteris d’avaluació. 

És important donar aquesta informació perquè en aquest tipus de metodologia, la manera             
d’avaluar és el que determina la implicació i la interdependència. Si els membres d’un grup no                
saben que la nota final pròpia depèn de la nota dels seus companys, no es crea l’escenari                 
necessari per introduir els 5 requisits indispensables de l’aprenentatge cooperatiu. 

1.2.1. Metodologia 
S’utilitzarà una metodologia similar al Puzzle 

1.2.2. Desenvolupament de l’activitat 
AGRUPACIONS 

Grups base de 4 membres. A cada membre se li assigna un número de l’1 al 4. 

MATERIALS FACILITATS ALS MEMBRES DE CADA GRUP 

El docent facilitarà 4 fotografies diferents de cares. Seran fotografies grans, si és possible, tamany               
DIN A4, i poden ser fotografies dels propis alumnes. 

Aquestes fotografies seran retrats frontals, com aquestes, per exemple: 

 
Imatge: https://goo.gl/images/3KdW4i 
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En les que es vegi ben definit l’òval de la cara. 

Cada membre del grup-base tindrà assignada una fotografia diferent a la dels seus companys, de               
manera que la fotografia 1 serà pels alumnes amb el número 1, la 2 pels alumnes amb el número                   
2, i així successivament. 

FASE 1 (extreure proporcions) 

Cada alumne, de manera individual,  extreurà les proporcions de la cara que li ha tocat:  

- relació d’alçada d’òval amb amplada d’òval. 
- relació de mides entre ulls i boca 
- relació en la posició de la boca, nas i ulls repecte a l’òval, etc. 

Aquestes dades que ha estret, les lliurarà al docent però cada alumne se’n quedarà un duplicat                
perquè necessitarà aquestes dades per continuar treballant. Són dades que NO compartirà amb             
els seus companys de grup. 

FASE 2 (definir els trets d’una persona imaginària) 

El grup-base haurà de dibuixar un retrat d’una persona imaginària. 

Cadascú dibuixarà un quadrant diferent:  

En el grup-base 1: 

- membre 1: dibuixarà el quadrant superior esquerre 
- membre 2: dibuixarà el quadrant superior dret 
- membre 3: dibuixarà el quadrant inferior esquerre 
- membre 4: dibuixarà el quadrant inferior dret 

En el grup base-2: 

- membre 1: dibuixarà el quadrant inferior dret 
- membre 2: dibuixarà el quadrant superior esquerre 
- membre 3: dibuixarà el quadrant superior dret 
- membre 4: dibuixarà el quadrant inferior esquerre 

I així successivament, de manera que els alumnes amb el mateix número dibuixin quadrants              
diferents. 

Entre tots quatre hauran de decidir els trets de la persona que dibuixaran: 

- si és home o dona 
- ulls foscos o clars 
- cabell curt o llarg 
- cabell arrissat o llis 
- ulls grans o petits 
- boca gran o petita, etc. 

Hauran de definir molt bé aquests trets per tal de que quan uneixin els quadrants dibuixats per                 
cadascú, el resultat sigui el més simètric possible. 

FASE 3 (indicació de l’alçada de l’òval per a tots els retrats) 

Abans de posar-se a dibuixar, cadascú el seu quadrant, el docent donarà una mida d’alçada               
d’òval, que serà la mateixa per a tot el grup classe. 
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FASE 4 (dibuix del quadrant de cara) 

Cada alumne treballarà en el seu quadrant de cara. La tècnica utilitzada és la que esculli el                 
docent, la tècnica que li interessi treballar en aquell moment, tot i que s’aconsella que sigui dibuix                 
lineal, amb llapis, sense utilitzar ombres, per destacar més la proporcionalitat. 

A l’hora de fer el seu quadrant de retrat, hauran d’aplicar les proporcions que havien estret de la                  
fotografia que els havia tocat. 

IMPORTANT: Els alumnes de cada grup-base no podran veure què estan fent els seus companys. 

FASE 5 (s’ajunten els quadrants dels grup-base) 

Un cop s’ha finalitzat el dibuix de cada quadrant, el grup base els unirà i veurà el resultat del seu                    
Frankenstein. 

És evident que si cada un ha basat les seves proporcions en les d’un personatge diferent,                
possiblement no coincideixin les alçades dels ulls, ni la situació de la boca, etc.  

Però s’adonaran que tot i no coincidir exactament, les proporcions no són tan diferents. 

També podran comprovar si els trets que havien consensuat s’han plasmat en el dibuix de manera                
similar. 

FASE 5 (s’ajunten els quadrants dels grup-classe) 

Els alumnes 1, que havien estret les proporcions del retrat 1, ajuntaran els seus quadrants i                
teòricament en aquest altre Frankenstein, han de coincidir les alçades dels ulls, de la boca, etc…                
perquè tots ells havien estret del mateix retrat les proporcions que han utilitzat. Així amb els                
alumnes 2, 3 i 4. 

En aquest segon Frankenstein els trets seran molt diferents perquè no hauran estat consensuats,              
però la proporció de la cara és més harmònica. 

AVALUACIÓ 

En aquesta activitat, el docent valorarà tres aspectes: 

- Extracció de proporcions: si s’han estret correctament (40%) 
- Resultat individual de cada quadrant: destresa, traç, tècnica, aplicació de proporcions, etc.            

(40%) 
- El grau de similitud dels trets consensuats (la mateixa nota per a cada membre del               

grup-base amb un pes del 20%) 

 

1.2.3. Justificació de la presència de les 5 habilitats clau 
Aquesta fitxa és útil emplenar-la per fer palesa la presència dels cinc requisits necessaris en               
l’aprenentatge cooperatiu, i alhora permet fer una valoració sobre el grau de presència o              
d’importància que té cada requisit en cada activitat concreta. 

 

HABILITAT 
CLAU 

JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA PRESÈNCIA GRAU 
D’IMPORTÀNCIA 

IP - Per completar el retrat, cada membre ha de dibuixar el quadrant que li              
correspon, per tant la interdependència està molt present 

4 

IE El consens del trets del retrat imaginari que dibuixaran estimula una           
interacció en la qual no només han d’estar d’acord amb el tret escollit,             

3 
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sinó que han de matitzar el tret , per exemple, si han escullit, cabell              
arrissat, ¿el rínxol és petit o gran?, etc. Aquesta necessitat de matitzar            
s’acompanya de la necessitat de preguntar, imaginar, ... 

HI És necessari una comunicació eficient, sense ambigüitats, i alhora una          
escolta activa i atenta per part de tots els membres perquè el detall dels              
trets ha d’estar molt consensuat. 

4 

CO Cada membre de l’equip està compromès amb l’objectiu final. Sap que           
té una rol necessari i imprescindible pels seus companys. Sense el seu            
quadrant no poden completar el retrat. 

4 

MF Si el resultat del seu Frankenstein fos “massa Frankenstein”         
segurament desencadenaria la necessitat d’aclarir en què s’han        
equivocat al consensuar els trets del retrat imaginari. 

1 

IP: Interdependència positiva; IE: Interacció estimulant; HI: Habilitats Interpersonals; CO: Compromís pels 
objectius grupals; MF: Millora de funcionament de grup. 

Grau de d’importància: valorada de l’1 al 4 on 1 és mínim i 4 màxim. 
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1. L’esport d’equip 
Si hi ha un àmbit en el qual més assolida, acceptada i aplaudida estigui la cooperació, sense dubte                  
és en l’àmbit de l’esport, especialment en els esports d’equip, en els quals la suma d’esforços                
conjunts, sumada a unes estratègies consensuades i unes tècniques apreses i compartides tenen             
un objectiu comú. 

L’esport en equip és un clar exemple d’Interdependència positiva. 

En aquest sentit, les propostes pedagògiques que en el present annex es proposen, no aporten               
res que no estigui dit o fet, per tant el que es proposa és donar èmfasi a l’aspecte cooperatiu dels                    
esports d’equip, i per tan, promoure la pràctica d’aquests en el marc de l’àmbit de l’educació física. 

A continuació es presenten 5 propostes de caràcter general, de les quals no s’incorpora quadre de                
presència de cada habilitat clau perquè són propostes molt genèriques. 

1.1. Explicació Proposta 1: Escoltem els entrenadors 
Objectiu: 

- Es proposa que al llarg del curs, es convidi a diversos entrenadors i entrenadors de               
diferents esports d’equip, i aquests facin una xerrada als alumnes sobre la importància de la               
cohesió de grup, com les relacions influeixen en el rendiment del grup. D’altra banda,              
l’explicació d’estratègies d’atac i de defensa, i com en aquestes cada jugador té un rol únic,                
necessari i responsable. 

- Aquestes xerrades es poden veure acompanyades per demostracions d’estratègies amb els           
propis alumnes. 

1.2. Explicació Proposta 2: Practiquem esport d’equip que no sigui el futbol 
El futbol és un esport molt present en la nostra societat, i alhora molt masculinitzat. Evidentment                
és un molt bon exemple de cooperació i d’interdependència positiva, però és un esport, que degut                
a la seva masculinització, les noies el rebutgen, no s’hi senten identificades. 

Hi ha molts esports d’equip i de pilota, per tant es proposa als docents d’educació física practicar                 
altres esports en equip. 

1.3. Explicació Proposta 3: Gincanes 

Les gincanes amb proves físiques són un bona proposta per treballar l’activitat física, de manera               
cooperativa, sense que sigui necessari jugar a un esport concret.  

Per reforçar l’aprenentatge cooperatiu en les gincanes és necessari que el docent informi als              
estudiants de quines proves seran les que han de superar, quin tipus de prova física i la durada de                   
cada prova física. D’aquesta manera cada grup-base, o l’agrupació de diversos grups-base,            
hauran de dissenyar una estratègia: qui fa el què en funció de les capacitats físiques de cadascú.                 
Aquest fet els obligarà a esforçar-se per conèixer les capacitats dels seus companys i coordinar               
els esforços intentant optimitzar esforços i temps per arribar a un objectiu comú. 

1.4. Explicació Proposta 4: Canvis imprevistos - capacitats físiques 
El docent pot crear activitats en les quals hi hagi 4 ó 5 grups competint per un objectiu, com per                    
exemple, traslladar una pila d’objectes d’un costat a l’altre del gimnàs, una per una a cada viatge.                 
Es faria de manera simultània, i el primer equip que aconseguís l’objectiu, seria el guanyador. Per                
tant, seria una activitat de capacitat física: s’ha de còrrer molt. 
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Si el docent, a mitja competició, fes un STOP, i canviés membres d’un equip a un altre, es                  
comprovaria que la reacció majoritària seria la de continuar donant el màxim d’ell/a mateix/a per               
fer que el seu nou equip sigui guanyador. 

Aquest STOP es pot produïr en diverses ocasions al llarg d’una mateixa competició. 

D’una banda, es treballaria el compromís amb un objectiu comú, sigui quin sigui el teu equip, i                 
d’altra es treballaria en la cooperació intergrupal, és a dir, aquells membres que els docent ha                
mogut d’un equip a altre, han cooperat en tots els equips, i segurament es preocupin per saber en                  
quina posició han quedat els equips en els quals ha contribuït. 

1.5. Explicació Proposta 5: Canvis imprevistos - canvis estratègics 

Aquesta proposta seria la mateixa dinàmica que l’anterior, és a dir, canviar els membres d’equip a                
mitja competició, una o diverses vegades. 

En aquest cas la diferència radica en què no es tractaria de competicions de capacitat física, sinó                 
de competicions en jocs d’estratègia. Cada equip inicial ha dissenyat unes estratègies d’atac i de               
defensa abans de començar la competició. De sobte, sense previ avís, quan un dels equips va                
guanyant, el docent fa un STOP i canvia a alguns membres d’equip. En aquest cas les                
conseqüències són molt diferents al cas anterior. El nou membre, no sap les estratègies pactades,               
es perd en les jugades, desconcentra a la resta de l’equip, i fa inviable que es portin a terme les                    
jugades prèviament estudiades. 

És important que el docent estableixi un debat o una reflexió conjunta desprès de la competició,                
l’objectiu de la qual és fer constar la importància d’una bona comunicació i planificació conjunta,               
perquè aquesta genera cohesió, interdependència, compromís i lubrica el funcionament de l’equip.            
Si un sol membre de l’equip no està cohesionat, no segueix la planificació, genera un efecte                
dominó que trenca aquest dinàmica cooperativa. 
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Introducció 
En aquest àmbit es poden treballar temàtiques molt diverses com són conflictes, convivència,             
relacions i emocions, hàbits saludables, alimentació, autoestima, desenvolupament sostenible, etc. 

Aquestes temàtiques es poden classificar en dos grans grups: 

- Aquelles que generen controvèrsia, en les quals hi ha diversos interessos legítims i             
diversos defensors i detractors d’aquests interessos. Són temàtiques en les quals interessa que             
els alumnes puguin veure aquesta diversitat d’interessos, que vegin legitimitat en tots ells, i vegin               
que l’única manera d’abordar solucions en aquestes temàtiques és mitjançant el diàleg entre les              
parts interessades, per tal d’arribar a pactes equilibrats, consensuats i establint mecanismes de             
regulació i control del compliment dels pactes.  

- Aquelles que tracten de treballar temes de l’àmbit intrapersonal i interpersonal fomentant            
una reflexió, una anàlisi, una crítica i autocrítica. Són temes en els quals les activitats proposades                
han de propiciar un clima que convidi als alumnes a fer una introspecció pròpia i dels seus                 
companys. 

Per tant, en el present annex es proposen dues propostes pedagògiques, cada una pertanyent a               
un d’aquests dos grans grups. 

1. Cultura i Valor: Desenvolupament sostenible 
Aquesta activitat estaria encabida dintre del primer gran grup. Els temes mediambientals són             
temes que generen molta controvèrsia perquè entorn d’ells hi ha una sèrie d’interessos legítims              
però oposats com són el desenvolupament socioeconòmic, creació de riquesa, creació de treball,             
versus la protecció del medi ambient, la protecció dels diversos ecosistemes, la sostenibilitat             
mediambiental, etc.  

1.1. Explicació Activitat proposada  
Objectius: 

- Es proposa una activitat sobre medi ambient entorn de la utilització de la fusta i l’explotació                
dels boscos. La indústria de la fusta és un sector que en els països desenvolupats està                
bastant controlada i en la qual els interessos oposats estan bastant equilibrats gràcies a              
pactes i mecanismes de control que s’han anat establint al llarg del temps. No obstant això,                
encara s’originen controvèrsies entorn d’aquesta indústria arran de l’explotació en països en            
vies de desenvolupament o subdesenvolupats. 

- L’objectiu d’aquesta activitat és proporcionar eines als alumnes per tal d’analitzar aquest            
tipus de temàtica de la manera més neutral, fidedigna i global, per tal que pugui adoptar una                 
perspectiva despullada d’interessos, amb capacitat crítica i predisposició a trobar solucions           
neutres, pactades, consensuades i regulades. És un objectiu clau en aquesta activitat que             
l’alumnat prengui consciència de la importància que té el diàleg i el pacte en aquest tipus de                 
situacions. 

- Un altre objectiu que contempla aquesta activitat és conscienciar a l’alumnat sobre la             
importància dels mitjans de comunicació i la influència que tenen sobre l’opinió pública. En              
aquest tipus de temàtica controvertida és molt important l’opinió pública perquè és la que              
determina l’afavoriment d’uns interessos o altres. Perspectives neutrals i objectives          
afavoreixen un consens equilibrat. 

1.2. Adaptació de l’activitat a metodologia d’aprenentatge cooperatiu 
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Abans d’iniciar cada activitat, sobretot si es treballa amb metodologies d’aprenentatge cooperatiu,            
és necessari que el docent expliqui als seus alumnes els objectius de l’activitat, quina serà la                
dinàmica, com s’avaluarà, i quins criteris d’avaluació. 

És important donar aquesta informació perquè en aquest tipus de metodologia, la manera             
d’avaluar és el que determina la implicació i la interdependència. Si els membres d’un grup no                
saben que la nota final pròpia depèn de la nota dels seus companys, no es crea l’escenari                 
necessari per introduir els 5 requisits indispensables de l’aprenentatge cooperatiu. 

1.2.1. Metodologia 
Atès que és una activitat en la qual hi ha una controvèrsia la metodologia Puzzle II + controvèrsia                  
és molt adequada.  

1.2.2. Desenvolupament de l’activitat 
AGRUPACIONS 

Grups base de 4 membres. A cada membre se li assigna un número de l’1 al 4. 

A cada grup base existirà la figura del coordinador. Aquest rol l’assignarà el professor. L’ideal és                
que ho escullin els membres de cada grup però per guanyar temps és millor que ho determini el                  
docent.  

El coordinador s’encarregarà d’establir els torns de paraula i controlar el temps que cada membre               
dedica a la seva exposició. 

MATERIALS FACILITATS ALS MEMBRES DE CADA GRUP 

El docent facilitarà 4 lectures diferents als alumnes, de manera que cada lectura té un enfocament                
diferent sobre l’explotació dels boscos i la utilització de la fusta. Aquestes lectures les anomerà               
amb un número de l’1 al 4, per a que corresponguin amb el número que cada alumne té dins del                    
seu grup. 

Les lectures facilitades als membres del grup base seran quatre articles informatius dels quals dos               
tenen una corrent d’opinió a favor de l’ús industrial de la fusta per considerar que és sostenible i                  
altres dos que en qüestionen la sostenibilitat: 

 

ARTICLES QUE DEFENSEN LA SOSTENIBILITAT EN L’ÚS INDUSTRIAL DE LA FUSTA 

1) BLOG MADEREA: és un blog de proveïdors relacionats amb la fabricació, distribució i comercialització de                
productes de fusta. Es posiciona clarament a favor de l'ús de la fusta i defensa que l'ús d'aquesta matèria                   
primera és sostenible i ecològica quan prové de boscos ben gestionats. D'altra banda defensa l'ús de la                 
fusta per sobre d'altres recursos naturals com el petroli i el carbó tant per l'impacte ambiental en l'extracció i                   
transformació d'aquests com en l'impacte paisatgístic. 
https://www.maderea.es/porque-la-madera-es-el-material-mas-ecologico-del-mundo/ 

2) PÀGINA WEB DE PEFC: És una associació certificadora de productes provinents de la fusta, l'objectiu                
de la qual és assegurar que els boscos d'on prové aquesta matèria primera estan correctament gestionats.                
Es declara la certificadora més important a nivell global. 
http://www.pefc.es/pefc.html 

ARTICLES QUE QÜESTIONEN LA SOSTENIBILITAT EN L’ÚS INDUSTRIAL DE LA FUSTA 

3) NOTÍCIA DE RTVE "Informativos 24 horas": “Ecologistas piden poner freno a la expansión del eucalipto                
en el norte de España”: Article que informa sobre la denúncia que han fet algunes organitzacions                
ecologistes sobre l’expansió massiva del cultiu d’eucaliptus a la cornisa cantàbrica. Aquesta espècie             
s’utilitza principalment per la fabricació de paper. Segons l’article aquestes organitzacions ecologistes no             
demanen l’erradicació d’aquest cultiu però sí el control. Els motius principals d’aquesta denúncia és              
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l’afectació de la biodiversitat, l’afectació de la fauna que habita en els boscos autòctons, l’eucaliptus               
consumeix una gran quantitat d’aigua i deteriora el sól. Així mateix també es fa referència a la denúncia                  
d’organitzacions ecologistes sobre la deforestació que estan patint països en vies de desenvolupament per              
satisfer la demanda d’aquesta matèria primera per part dels països desenvolupats. La notícia és del               
21-03-2016. 
http://www.rtve.es/noticias/20160321/ecologistas-piden-poner-freno-expansion-del-eucalipto-norte-espana/1
322764.shtml 

4) NOTÍCIA DE “EL CONFIDENCIAL”: “La mentira de la industria maderera que explota los bosques del                 
Ártico” (Només fins al paràgraf: “No es la primera vez que Greenpeace destapa este asunto. El pasado mes                  
de marzo ya publicó un primer informe, titulado 'Eye on the taiga' (Vigilando la taiga), en el que también                   
denunciaba la explotación de bosques primarios en Rusia”: Article en la secció de Tecnologia i ciència de “El                  
Confidencial”. En aquest article es fa esment de les denúncies que fan algunes organitzacions ecologistes               
en relació a destrucció de boscos autòctons vells i verges de l’Àrtic. Aquestes organitzacions no denuncien                
la deforestació ja que admeten que les empreses dedicades a la selvicultura planten tres arbres per cada                 
arbre que abaten, sinó que denuncien els monocultius d’espècies no autòctones, que substitueixen boscos              
autòctons i vells, amb arbres de diverses edats, que són la base per a que es desenvolupi biodiversitat                  
d’espècies d’insectes, molsa, liquens. D’altra banda fa referència als samis, indígenes de les terres de l’Àrtic                
que es veuen amenaçades per aquest detriment de la biodiversitat del seu medi. Per últim fa referència a                  
que la indústria de la selvicultura necessita noves extensions de terres per plantar arbres mentre que els                 
arbres plantats arriben a la maduresa necessària per ser talats. 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-11-05/greenpeace-arboles-artico-talar-pulmon-verde
_1472054/ 

 

El material facilitat als alumnes seran aquestes fitxes que contenen totes les passes que han de                
fer: 
FITXA 1: BLOG MADEREA: “La madera es el material más ecológico del mundo” 

PAS 1: Llegeix atentament l’article que trobaràs en l’enllaç de la casella de sota. Només tindràs 8                 
minuts per llegir-lo, per tant concentra’t al màxim, ja que aquesta informació l’hauràs de transmetre               
als teus companys de grup. 

https://www.maderea.es/porque-la-madera-es-el-material-mas-ecologico-del-mundo/ 

PAS 2: Després d’haver llegit l’article dedica 3 minuts a analitzar la fiabilitat de la font d’informació.                 
Ajuda’t de les preguntes que et formulem a la casella de sota per realitzar aquest anàlisi.  

- L'article està en una web o en un blog d'una web? 
- La web o blog on està l'article és d'una empresa, d'una associació, d'un organisme oficial o d'un 

mitjà d'informació? 
- Si no és un mitjà d'informació, a què es dedica aquesta empresa, associació, o organisme? 
- Dóna una ullada a altres seccions de la web o blog i intenta esbrinar si es manté constantment 

actualitzada i perquè ho creus? 
- Creus que és una font d'informació fidedigna o podria tenir algun interès a publicar la informació 

que publica? 

PAS 3: Reuneix-te amb el grup d’experts que t’ha assignat el teu professor/a. Tindreu 12 minuts per                 
donar resposta a les preguntes que estan a la casella de sota. Ajuda’t d’algun esquema o apunts                 
per ordenar les idees extretes i poder transmetre-les als teus companys de grup base. 

- La informació que hi ha a l'article és totalment fiable? Per què? Contrastaríeu la informació amb 
altres fonts d'informació? 
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- L'article defensa l'ús de la fusta i dels productes fets amb fusta sempre o sota alguns criteris? 
- Dona algunes raons per les quals l'article i vídeo defensen que la fusta és millor que altres 

recursos naturals (3 raons). 
- Segons aquest article i vídeo, els boscos d'Europa estan en creixement? 

PAS 4: Aneu al vostre grup base. Disposareu de 4 minuts per exposar de manera clara i breu el                   
contingut de la informació així com la fiabilitat que heu donat a la font d’informació. Així mateix,                 
haureu d’escoltar les intervencions dels vostres companys respectant els torns que hagi marcat el              
coordinador de cada grup base. 

 
 

FITXA 2: PÀGINA WEB DE PEFC. (Secció “¿Qué és PEFC?”) 

PAS 1: Llegeix atentament l’article que trobaràs en l’enllaç de la casella de sota. Només tindràs 8                 
minuts per llegir-lo, per tant concentra’t al màxim, ja que aquesta informació l’hauràs de transmetre               
als teus companys de grup. 

http://www.pefc.es/pefc.html 

PAS 2: Després d’haver llegit l’article dedica 3 minuts a analitzar la fiabilitat de la font d’informació.                 
Ajuda’t de les preguntes que et formulem a la casella de sota per realitzar aquest anàlisi.  

- L'article està en una web oficial? 
- Dóna una ullada a altres seccions de la web i intenta esbrinar si és una web que es manté 

constantment actualitzada i perquè ho creus? 
- Creus que és una font d'informació fidedigna? 

PAS 3: Reuneix-te amb el grup d’experts que t’ha assignat el teu professor/a. Tindreu 12 minuts per                 
donar resposta a les preguntes que estan a la casella de sota. Ajuda’t d’algun esquema o apunts                 
per ordenar les idees extretes i poder transmetre-les als teus companys de grup base. 

- La font d'informació facilitada que parla de PEFC l'heu valorat com fiable? Per què? 
- Què és PEFC? De què se n'ocupa? 
- És un organisme en l'àmbit mundial? 
- Hi ha altres organismes com PEFC? 
- Creus que aquesta certificadora està controlada per altre organisme? Raona la teva resposta. 
- Com puc saber si un producte que prové de la fusta està certificat per PEFC? 

PAS 4: Aneu al vostre grup base. Disposareu de 4 minuts per exposar de manera clara i breu el                   
contingut de la informació així com la fiabilitat que heu donat a la font d’informació. Així mateix,                 
haureu d’escoltar les intervencions dels vostres companys respectant els torns que hagi marcat el              
coordinador de cada grup base. 

 
 

FITXA 3: NOTÍCIA DE RTVE "Informativos 24 horas": “Ecologistas piden poner freno a la expansión 
del eucalipto en el norte de España” 

PAS 1: Llegeix atentament l’article que trobaràs en l’enllaç de la casella de sota. Només tindràs 8                 
minuts per llegir-lo, per tant concentra’t al màxim, ja que aquesta informació l’hauràs de transmetre               
als teus companys de grup. 

http://www.rtve.es/noticias/20160321/ecologistas-piden-poner-freno-expansion-del-eucalipto-norte-espana/
1322764.shtml 
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PAS 2: Després d’haver llegit l’article dedica 3 minuts a analitzar la fiabilitat de la font d’informació.                 
Ajuda’t de les preguntes que et formulem a la casella de sota per realitzar aquest anàlisi.  

- L'article està en una web o en un blog d'una web? 
- La web o blog on està l'article és d'una empresa, d'una associació, d'un organisme oficial o d'un 

mitjà d'informació? 
- Dóna una ullada a altres seccions de la web o blog i intenta esbrinar si es manté constantment 

actualitzada i perquè ho creus? 
- Quina data té l'article? Creus que encara que no sigui molt recent avui dia encara pot tenir 

validesa el contingut d'aquest? 
- Creus que és una font d'informació fidedigna o podria tenir algun interès a publicar aquest article? 

PAS 3: Reuneix-te amb el grup d’experts que t’ha assignat el teu professor/a. Tindreu 12 minuts per                 
donar resposta a les preguntes que estan a la casella de sota. Ajuda’t d’algun esquema o apunts                 
per ordenar les idees extretes i poder transmetre-les als teus companys de grup base. 

- La informació que hi ha a l'article és totalment fiable? Per què? Contrastaríeu aquesta informació 
amb altres fonts d'informació? 

- Quines són les principals raons per les quals els ecologistes demanen posar fre a l'expansió del 
cultiu de l'eucaliptus al Nord d'Espanya? 

- A quines organitzacions d'ecologistes fa referència? 
- Una d'aquestes organitzacions ecològiques té un enfocament més específic pel que fa a les 

seves accions ecològiques. A què està enfocada? 
- Per què hi ha tant d'interès a plantar l'eucaliptus? 
- Quins són els països que estan patint desforestació? Per què? Quina és la principal conseqüència 

de pèrdua de massa forestal? Per què? 

PAS 4: Aneu al vostre grup base. Disposareu de 4 minuts per exposar de manera clara i breu el                   
contingut de la informació així com la fiabilitat que heu donat a la font d’informació. Així mateix,                 
haureu d’escoltar les intervencions dels vostres companys respectant els torns que hagi marcat el              
coordinador de cada grup base. 

 
 

FITXA 4: NOTÍCIA DE “EL CONFIDENCIAL”: “La mentira de la industria maderera que explota los bosques                
del Ártico” (Només fins al paràgraf: “No es la primera vez que Greenpeace destapa este asunto. El pasado                  
mes de marzo ya publicó un primer informe, titulado 'Eye on the taiga' (Vigilando la taiga), en el que también                    
denunciaba la explotación de bosques primarios en Rusia” 

PAS 1: Llegeix atentament l’article que trobaràs en l’enllaç de la casella de sota. Només tindràs 8                 
minuts per llegir-lo, per tant concentra’t al màxim, ja que aquesta informació l’hauràs de transmetre               
als teus companys de grup. 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-11-05/greenpeace-arboles-artico-talar-pulmon-verde
_1472054/ 

PAS 2: Després d’haver llegit l’article dedica 3 minuts a analitzar la fiabilitat de la font d’informació.                 
Ajuda’t de les preguntes que et formulem a la casella de sota per realitzar aquest anàlisi.  

- L'article està en una web o en un blog d'una web? 
- La web o blog on està l'article és d'una empresa, d'una associació, d'un organisme oficial o d'un 

mitjà d'informació? 
- Dóna una ullada a altres seccions de la web o blog i intenta esbrinar si es manté constantment 

actualitzada i per què ho creus? 
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- En quina secció està allotjat l’article? 
- Quina data té l'article? Consideres que encara té validesa? 
- Creus que és una font d'informació fidedigna o podria tenir algun interès a publicar aquest article? 

PAS 3: Reuneix-te amb el grup d’experts que t’ha assignat el teu professor/a. Tindreu 12 minuts per                 
donar resposta a les preguntes que estan a la casella de sota. Ajuda’t d’algun esquema o apunts per                  
ordenar les idees extretes i poder transmetre-les als teus companys de grup base. 

- La informació que hi ha a l'article és totalment fiable? Per què? Contrastaríeu aquesta informació 
amb altres fonts d'informació? 

- Què es denuncia en l’article ? 
- Segons l’article, Suècia està en procés de Deforestació o Reforestació? 
- A quines organitzacions d'ecologistes fa referència? 
- Segons les organitzacions ecologistes que esmenta l’article què es veu afectat quan es talen 

boscos naturals i es tornen a plantar d’altres d’una única espècie d’arbre? 
- Per què s’utilitza una espècie d’arbre que no és autòctona? 
- Qui són els samis? Com els afecta aquest problema? Cerca’n una imatge per mostrar-li als teus 

companys quan els expliquis aquest article. 
- Per què es continuen talant boscos naturals? 

PAS 4: Aneu al vostre grup base. Disposareu de 4 minuts per exposar de manera clara i breu el                   
contingut de la informació així com la fiabilitat que heu donat a la font d’informació. Així mateix,                 
haureu d’escoltar les intervencions dels vostres companys respectant els torns que hagi marcat el              
coordinador de cada grup base. 

 

REALITZACIÓ DE LES PASSES 1 A 4 

Els alumnes hauran de realitzar les passes d’1 a 4 que els indiquen les seves fitxes, en els temps                   
establerts a les fitxes. 

IMPORTANT: És molt important que hi hagi un bon intercanvi d’informació en l PAS 3 tot i que els                   
alumnes amb qui es comparteix en aquesta fase no siguin del grup base propi, perquè la clau de                  
la metodologia Jigsaw II o Puzzle II és que el 50% de la nota de cada grup-base és la mitjana de                     
tot el grup-classe, per tant, interessa que tots tinguin el màxim d’informació possible perquè              
aquesta mitjana sigui elevada. 

QÜESTIONARI 

Un cop fet l’intercanvi d’informació i dels diversos punts de vista plantejats, el docent realitzarà un 
qüestionari que els alumnes hauran de respondre de manera individual. 

Aquest qüestionari contindrà preguntes dels 4 articles de manera que els alumnes han hagut de 
fer un bon intercanvi d’informació. 
El qüestionari proposat es troba en el següent enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecAhcq8cyiw1WYpNF8Vg0PIpEVtYBGVoF42t6rxGv
SqoB2hA/viewform?usp=sf_link 

AVALUACIÓ 

Per avaluar els coneixements assolits en aquesta activitat el docent avaluarà tots els qüestionaris i               
en farà una mitjana de grup-classe. Aquesta mitjana suposarà el 50% de la nota de l’activitat. 

La nota serà grupal i es calcularà: 

- fent mitjana de grup-base 
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- la mitjana del grup base i la mitjana del grup classe, cada una comptabilitzant al 50%,                
determinen la nota definitiva de cada grup-base. 

És a dir, si un grup-base té un 7 com a nota mitjana dels qüestionaris dels 4 membres, però la                    
mitjana de la classe és d’un 6, la seva nota final serà: (7 x 0,5) + (6 x 0,5)= 6,50. 

Per això és molt important que en la reunió d’experts el traspàs d’informació sigui el més efectiu                 
possible. 

1.2.3. Justificació de la presència de les 5 habilitats clau 
Aquesta fitxa és útil emplenar-la per fer palesa la presència dels cinc requisits necessaris en               
l’aprenentatge cooperatiu, i alhora permet fer una valoració sobre el grau de presència o              
d’importància que té cada requisit en cada activitat concreta. 

 

HABILITAT 
CLAU 

JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA PRESÈNCIA GRAU 
D’IMPORTÀNCIA 

IP - L’activitat està plantejada de manera que tots els alumnes depenen           
dels tots perquè entre tots construeixen un coneixement global format          
per peces que hauran de compartir i intercanviar per tal d’accedir a la             
informació global requerida.  
- El qüestionari individual final reforça aquesta interdependència. 

4 

IE El no saber què se’ls preguntarà sobre els articles dels seus companys,            
els incentivarà a assegurar-se bé el coneixement. El sistema         
d’avaluació farà que tots es preocupin de què els seus companys l’han            
entès bé. 

4 

HI És necessari una comunicació eficient, sense ambigüitats, i alhora una          
escolta activa i atenta per part de tots els membres. Han de poder sortir              
amb una idea general dels quatre articles per poder respondre al           
qüestionari 

4 

CO Cada membre de l’equip està compromès amb l’objectiu final. Sap que           
té una informació necessària pels seus companys. Té un rol          
indispensable. 

4 

MF Si un grup-base obtingués una nota dolenta com a resultat de les            
mitjanes es desencadenaria la necessitat d’aclarir els motius pels quals          
s’ha donat una baixa valoració. 

3 

IP: Interdependència positiva; IE: Interacció estimulant; HI: Habilitats Interpersonals; CO: Compromís pels 
objectius grupals; MF: Millora de funcionament de grup. 

Grau de d’importància: valorada de l’1 al 4 on 1 és mínim i 4 màxim. 

2. Cultura i Valor: Aspectes intra personals i interpersonals 
En aquest grup temàtic, s’intenta fomentar una reflexió sobre aspectes personals i interpersonals a              
fi d’extreure’n una crítica que promouria la millora de la persona i afavoriria la seva estabilitat,                
coneixement propi, control de les emocions, i en definitiva tots aquests aspectes que contribuirien              
a l’equilibri i la felicitat dels individus. 

2.1. Explicació Activitat proposada  
En aquest apartat es pretén donar una pauta pedagògica generalitzada a tots els aspectes              
personals i intrapersonals que es treballarien en aquesta assignatura. 

Un dels recursos més utilitzats pels docents a l’hora de propiciar la reflexió sobre temes personals,                
emocionals i de relacions són les pel·lícules. El visionat d’una pel·lícula que contingui bastants              
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components sobre un aspecte concret, afavoreix que es creïn dinàmiques de reflexió, debat,             
expressió de sentiments,  identificació amb sentiments de personatges, etc. 

En aquest sentit, es proposa una pàgina web: 
(http://hautatzen.net/cine-y-educacion-en-valores-22/),  a tall d’exemple, en el qual es classifiquen 
alguns aspectes personals i interpersonals susceptibles de treballar i es relacionen amb una sèrie 
de pel·lícules que ajudarien a treballar-los. A continuació es mostra algunes d’aquestes relacions: 

AUTOESTIMA: 
“Charlie y la fábrica de chocolate” 
“Las mujeres de verdad tienen curvas” 
“Amélie” 

RELACIONES Y EMOCIONES: 
“La pequeña Miss Sunshine” 
“Planta 4ª” 
“Familia” 

CONVIVÈNCIA: 
“Próximo Oriente” 
“Oriente es Oriente” 

En aquest web cada pel·lícula conté sengles fitxes pel professor i per l’alumnat. En aquestes fitxes                
es proposen una sèrie d’activitats, que inviten a la reflexió, al debat, a extreure’n conclusions,               
etc…, però malgrat que en quasi totes elles existeix una posada en comú d’aquestes reflexions               
prèvies, sigui amb un debat, amb un exercici, o altres recursos, no hi ha components               
d’aprenentatge cooperatiu. 

L’objectiu d’aquesta proposta és incorporar algunes de les habilitats clau de l’aprenentatge            
cooperatiu per tal d’enriquir encara més aquestes reflexions. 

Atès que són activitats d’introspecció, el component cooperatiu es pot donar de dues maneres: 

- Per cada autoreflexió es fa una co-reflexió 
- Cada aspecte treballat és susceptible de generar un debat sobre una de les habilitats clau:               

Millora del funcionament del grup. 

2.1.1. Per cada autoreflexió es fa una co-reflexió 
En la majoria de casos, les activitats que es proporciona a l’alumnat entorn de la pel·lícula                
visionada són del tipus: 

- ¿Amb qui et sents identificat? 
- ¿Com et sentiries tu si et passés el mateix que el personatge X? 
- ¿Com reaccionaries si et passés una situació similar a la del protagonista? 
- ¿Quin és el personatge amb el qual et sents menys identificat? 
- ¿Què penses que tens en comú amb el personatge X? 

Aquest tipus de preguntes, fa que cada alumne reflexioni sobre ell/a mateix/a i li facilita l’expressió                
dels seus sentiments, emocions, pensaments, etc. 

El que aquí es proposa és que aquesta autoreflexió vingui acompanyada d’una co-reflexió per part               
dels membres dels grups-base. Aquests grups-base són agrupacions que s’aconsella que tinguin            
una durada en el temps, o bé de tot un curs, o com a mínim d’un trimestre, i a més, siguin els                      
mateixos en totes o quasi totes les matèries, per tant, els seus membres, a partir d’un cert moment                  
tenen un grau de coneixement dels seus companys bastant gran, o com a mínim una percepció                
d’ells, que en exercicis com aquests, tenen l’oportunitat d’expressar. De manera que les preguntes              
anteriors també es formularien de la següent manera: 

- ¿Amb qui creus que el teu COMPANY 1/2/3 se sent identificat? 
- ¿Com creus que el teu COMPANY 1/2/3 se sentiria si li passés el mateix que el personatge                 

X? 
- ¿Com creus que reaccionaria el teu COMPANY 1/2/3 si li passés una situació similar a la                

del protagonista? 
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- etc. 

D’aquesta manera floreixen les percepcions que els altres tenen d’un mateix, contribuint així a la               
reflexió pròpia i aportant punts de vista diversos. 

2.1.2. Cada aspecte treballat és susceptible de generar un debat sobre una            
de les habilitats clau: Millora del funcionament del grup. 
Cada aspecte treballat: autoconfiança, autoestima, relació amb els altres, control de les emocions,             
etc, és a més, un tema que permet al docent generar espais en els grup-base per a que incorporin                   
allò que han après en el millorament del funcionament de grup. 

Per exemple, si s’ha treballat el control de les emocions i durant les diverses activitats s’ha fet                 
palès que un dels membres del grup-base té problemes per controlar la seva ira, els seus                
companys de classe i el professor li han donat suport i confiança per ajudar-lo a gestionar aquesta                 
emoció, li han fet veure que la ira incontrolada no el beneficia ni a ell ni a les persones del seu                     
entorn i possiblement han parlat de mecanismes que li ajudarien a controlar-la, és un bon moment                
per traslladar aquest mateix debat en l’àmbit concret del funcionament del grup i permet als               
membres establir uns mecanismes que ajudaran a resoldre els conflictes que hagin pogut sorgir              
anteriorment deguts a la ira incontrolada d’un dels seus membres. És a dir, si el docent propícia un                  
espai pel debat, els temes tractats de manera més general, s’acoten per tractar-los en el marc del                 
funcionament del grup. 

2.1.3. Justificació de la presència de les 5 habilitats clau 
Aquesta fitxa és útil emplenar-la per fer palesa la presència dels cinc requisits necessaris en               
l’aprenentatge cooperatiu, i alhora permet fer una valoració sobre el grau de presència o              
d’importància que té cada requisit en cada activitat concreta. 

 

HABILITAT 
CLAU 

JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA PRESÈNCIA GRAU 
D’IMPORTÀNCIA 

IP En aquest tipus d’activitat, la interdependència positiva pràcticament no         
està present. Es demana una reflexió als companys sobre un mateix           
per poder tenir més eines i punts de vista per l’autoreflexió, però no és              
absolutament necessari per portar-la a terme. 

1 

IE Escoltar als companys què opinen d’un mateix, invita a una interacció           
estimulant fomentant el qüestionament de les creències pròpies,        
demanant explicacions que permetin entendre opinions diverses sobre        
un mateix. 

3 

HI L’intercanvi d’opinions sobre el que es pensa dels diversos membres          
que composen el grup, és un escenari que afavoreix el respecte mutu:            
ningú vol sentir-se humiliat, per tant, ningú humiliarà al company 

4 

CO No hi ha un incentiu en l’avaluació. No es tracta de ser els millors en fer                
autocrítica, autoreflexió i co-reflexió. Són el propis temes que es          
treballen els que incentiven a ser honest, a participar, ajudar i cooperar            
amb els  companys. 

1 

MF Tota la dinàmica de l’activitat té com a objectiu la millora d’un mateix,             
per tant aquest és el component més fort que es treballa en aquesta             
activitat. 

4 

IP: Interdependència positiva; IE: Interacció estimulant; HI: Habilitats Interpersonals; CO: Compromís pels 
objectius grupals; MF: Millora de funcionament de grup. 

Grau de d’importància: valorada de l’1 al 4 on 1 és mínim i 4 màxim. 
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