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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 10778 - Estructuració Cooperativa de l'Activitat en l'Aula / 1
Titulació Màster Universitari d'Educació Inclusiva
Crèdits 3
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx / Edifici

María Dolores Forteza Forteza
dolorsforteza@uib.es

11:00 12:00 Dimarts 09/09/2019 23/02/2020 A-104

Contextualització

L’assignatura 10778 tanca el Mòdul 4. Com les altres dues assignatures del mòdul, aquesta derrera pretén
oferir recursos per fer possible la inclusió de l’alumnat en les aules comunes. Posa l’accent en el “com”, sense
oblidar el “què” (els conceptes bàsics de l’aprenentatge cooperatiu) ni el “per què” (les raons que ens duen a
estructurar de forma cooperativa l’aprenentatge dins les aules comunes).

El màster està en procés d'extinció i per aquest motiu passa a ser no presencial.

L'assignatura la imparteix la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. El professorat responsable
farà una proposta de feina al moodle corresponent, d'acord amb la guia docent.

Requisits

Essencials
Haver cursat les tres assignatures del mòdul 1: codis 10765, 10766 i 10767.

Competències

Específiques
* Conèixer, estructurar, organitzar i avaluar els diversos suports i recursos per a atendre la diversitat cultural

des d'un enfocament inclusiu, en l'educació infantil, primària i secundària obligatòria.
* Conèixer, adaptar, aplicar i avaluar diverses estratègies i recursos per facilitar l'accés i la participació de

tot l'alumnat en el currículum comú, des d'un enfocament inclusiu.

http://www.uib.cat/personal/ABDI3MDQ
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* Conèixer estructurar, organitzar i avaluar els diversos suports i recursos per atendre la diversitat derivada
d'alguna discapacitat des d'un enfocament inclusiu, en l'educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Genèriques
* Integrar coneixements i formular judicis a partir d’una informació incompleta o limitada que inclogui

reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i
judicis.

* Buscar i analitzar informació i documentació.
* Reflexionar críticament sobre els seus pensaments, decisions i actes.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1.. Fonaments de l'estructuració cooperativa

- Elements determinants del grau d’inclusió d’una aula.

- D’una estructura de l’activitat individualista i/o competitiva a una estructura de l’activitat
cooperativa.

- L’aprenentatge cooperatiu.Segments d’activitat en una aula.

- Grau de cooperativitat d’un equip i d’un grup classe.

- Algunes qüestions prèvies: la formació dels equips; dels equips esporàdics als equips de base.

2.. El Programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooparar)
- Àmbit d’Intervenció A: Cohesió de Grup.

- Àmbit d’intervenció B: El treball en equip com a recurs.

- Àmbit C: El treball en equip com a contingut. Ensenyar a treballar en equip / Avaluar el treball
en equip.

3.. El procés de formació i assessorament sobre el Programa CA/AC
- Etapes del procés de formació/assessorament: introducció, generalització i consolidació.

- Condicions afavoridores de la implementació de l'aprenentatge cooperatiu a l'aula.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (1 crèdits, 25 hores)

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) A les activitats de treball presencial es tractaran els
coneixements fonamentals de l’assignatura essent important
la participació de l’alumnat en el debat, anàlisi i reflexió dels
continguts exposats. A les activitats de contacte personal,
l’estudiant tindrà el suport del professorat per dur-les a terme,
a través de la tutoria virtual.

25

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (2 crèdits, 50 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Les activitats de treball no presencial fan referència a la recerca
d’informació, a l’anàlisi de casos, la lectura de documents per ampliar els
continguts de l’assignatura, la realització de treballs individuals i de grup,
etc. Es pretén que l’alumnat desenvolupi un estudi autònom que ha de
concloure en un treball en equip, el qual es concretarà en iniciar-se el curs.

50

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Carpeta d'aprenentatge (no recuperable)
Descripció A les activitats de treball presencial es tractaran els coneixements fonamentals de l’assignatura essent

important la participació de l’alumnat en el debat, anàlisi i reflexió dels continguts exposats. A les activitats

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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de contacte personal, l’estudiant tindrà el suport del professorat per dur-les a terme, a través de la tutoria
virtual.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Estudi i treball autònom individual o en grup

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Les activitats de treball no presencial fan referència a la recerca d’informació, a l’anàlisi de casos, la lectura

de documents per ampliar els continguts de l’assignatura, la realització de treballs individuals i de grup, etc.
Es pretén que l’alumnat desenvolupi un estudi autònom que ha de concloure en un treball en equip, el qual es
concretarà en iniciar-se el curs.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Lago, J.R. (2008). Assessorament psicopedagògic i millora de la pràctica educativa. Vic: Eumo.
Lago, J.R., Pujolàs, P., Naranjo, M. (2011). Aprender cooperando, para enseñar a cooperar: procesos
de formación/asesoramiento para el desarrollo del Programa CA/AC. Aula. Revista de Pedagogía de la
Univerasidad de Salamanca. Vol. 17. Pp. 89-106.
Pujolàs, P., Lago, J.R. (2007): La organización cooperativa de la actividad educativa. A Bonals, J. i Sánchez-
Cano, M. (Coord.), Manual de Asesoramiento Psicopedagógico. Barcelona: Graó, 349-391.
Pujolàs, P. (2003). Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Vic:
Eumo.
Pujolàs, P. (2008). 9 ideas clave: El Aprendizaje Cooperativo. Barcelona: Graó.

Bibliografia complementària

AA.VV. (2005) “Tema del Mes: Grupos Cooperativos”. Cuadernos de Pedagogía, 345,
ABAD, M. y BENITO, M.L. (Coords.) (2006): Cómo enseñar junt@s a alumnos
COLL, C. (1984): “Estructura grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje escolar”. Infancia y
Aprendizaje, 27/28, pp. 119-138.
ECHEITA, G. y MARTÍN, E. (1990): “Interacción social y aprendizaje”. En C. Coll, J. Palacios y A. Marchesi
(Comp.): Desarrollo psicológico y educación. Vol. III. Madrid: Alianza, pp. 49-67.
FABRA, M.L. (1992): Técnicas de grupo para la cooperación. Barcelona: CEAC.
JOHNSON, D.W., JOHNSON, R.T. y HOLUBEC, E.J. (1999): El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos
Aires: Paidós.
JOHNSON, R.T. y JOHNSON, D.W. (1997): “Una visió global de l’aprenentatge cooperatiu”. En Suports.
Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, vol. 1, núm. 1, pp. 54-64.
KAGAN, S. (1999): Cooperative Learning. San Clemente: Resources for Teachers, Inc.
KAGAN, S. (2001): “Kagan Structures and Learning Together. What is the Difference?”. Kagan Online
Magazine. http://www.kaganonline.com/KaganClub/ FreeArticles.html
MARCHENA, R. (2005): Mejorar el ambiente en las clases de secundaria. Un enfoque práctico para responder
a la diversidad desde el aula. Málaga: Aljibe.
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OVEJERO, A. (1990): El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional.
Barcelona: PPU.
PARRILLA, A. (1992): El profesor ante la integración escolar: "Investigación y formación". Capital Federal
(Argentina): Ed. Cincel. pp 50-83.
PUJOLÀS, P. (Ed.), LAGO, J.R., RIERA, G., PEDRAGOSA, O. y SOLDEVILA, J. (Coords.) (2006): Cap
a una educació inclusiva. Crònica d’unes experiències. Vic: Eumo.
RUÉ, J. (1991a): El treball cooperatiu. Barcelona: Barcanova.
SERRANO, J.M., y CALVO, M.T. (1994): Aprendizaje cooperativo. Técnicas y análisis dimensional. Murcia:
Caja Murcia Obra cultural.
SLAVIN, R. E., SHARAN, S., KAGAN, S., HERTZ-LAZAROWITZ, R., WEBB, C. I SCHMUCK, R. (Eds.)
(1985): Learning to cooperate, cooperating to learn. New York: Plenum Press.

Altres recursos

www.kaganonline.com/KaganClub/FreeArticles.html
www.cife-ei-caac.com


