
 

 

 

 Aprenentatge cooperatiu 

 

S’inicia a Infantil i es treballa progressivament al llarg 

de tota la Primària. 

És un mètode interactiu on l’alumnat és el centre de 

l’activitat: analitza la demanda, s’organitza, cerca 

la informació, treballa en equip i pren decisions. El i 

la mestra orienta i facilita el procés, crea situacions 

didàctiques, guia i orienta tan el treball en grup 

com l’individual. 

Aquesta manera de treballar ajuda als i les nostres 

alumnes a plantejar-se preguntes sobre el seu propi 

aprenentatge amb la finalitat de potenciar al 

màxim la seva autonomia, és a dir, sent capaç de 

reconèixer els seus errors i trobant camins per 

superar-los. Tots els alumnes assoleixen els continguts 

curriculars segons les seves possibilitats i es fomenta 

la responsabilitat i l’exigència en el treball individual. 

El treball en equip té com a objectiu obtenir un 

resultat final a partir del contrast de punts de vista, 

la discussió i el consens. El raonament d’un grup pot 

donar peu a altres raonaments que permeten anar 

més enllà. 

Es duen a terme altres estratègies 

metodològiques  per afavorir el procés 
d’ensenyament/aprenentatge: 

• grups reduïts per atendre millor la diversitat 

• atenció individualitzada (intervenció de dos 

mestres a l’aula).  

• desdoblament de grups per fer ciències 

experimentals 

• agrupacions flexibles  que permeten la relació 

entre nens/es de diferents edats. 

 

 

Com treballem?  

Treball per racons a infantil i Cicle 

Inicial 

L’aula s’organitza en diferents espais de treball i de 

joc tot creant 10 racons on els alumnes aprendran a 

gestionar el seu aprenentatge.  Per aconseguir que 

tothom arribi a tenir l’èxit les activitats s’elaboren en 

diferents nivells de dificultat.  

 

Què s’aconsegueix? 

 

 Autonomia personal: aprenen a organitzar i 

planificar la seva feina. 

 Responsabilitzar-se del material comú i propi 

 Respectar la diversitat d’interessos 

 Atendre les necessitats individuals respectant el 

ritme d’aprenentatge.  

 Cadascú treballa segons el seu nivell 

 Fer un seguiment individual dels progressos i 

dificultats de l’infant per mitjà de l’observació 

directa.  

 Afavoreix l’autoavaluació i l’exigència personal 

 

Participació  de les 

famílies 

L’educació integral de l’alumne esdevé 

d’una bona col·laboració entre família i 

escola. Per això és molt important la 

participació de les famílies.  El projecte 

educatiu es construeix amb ajuda de tots 

els membres de la Comunitat Educativa: 

mestres, famílies, alumnes i professionals de 

l’ensenyament. 

 

 

Volem aconseguir que tots i 

totes arribin al propi èxit 

personal 



 

 

 


