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1º exercicio

Que sabemos de AC?

3. Finalmente, xuntádevos dúas parellas, e das dúas respostas aportadas 
por ambas, definide que é para vos (as catro persoas que conforman un 
equipo) a aprendizaxe cooperativa.

1. Individualmente, responde cunha soa frase esta pregunta:
Que é para ti a aprendizaxe cooperativa?

2. Xuntádevos de dous en dous e das dúas respostas individuais compor 
unha soa resposta.

Estrutura Cooperativa Simple



Cultura escolar

Participación 
da 

comunidade

Avaliación e 
procedementos

Actitudes, creenzas, 
accións, 

percepcións

Currículum formal

A escola como sistema 
social

Estilos de enseñanza-
aprendizaje

Materiais de 
aprendizaxe

Política educativa e 
política de centro

A escola intercultural



ESTRUTURAS DE APRENDIZAXE

O Rendemento Escolar de Alumnos, Autoconcepto ou 
Expectativas de E/F están mediatizados por Procesos 

Cognitivo-Afectivos e de Motivación, que varían en función 
da forma de estruturar as tarefas de aprendizaxe

QUE ENTENDEMOS POR ESTRUTURA DE 
APRENDIZAXE?

Conxunto de accións e decisións dos docentes sobre tipo 
de actividades a realizar polo alumnado, grao de autonomía 

que teñen, modalidade de recoñecemento do traballo ou 
forma de conseguir os obxectivos



ESTRUTURAS DE APRENDIZAXE

4 ESTRUTURAS DE ORGANIZACIÓN DAS 
PROPOSTAS EDUCATIVAS

ESTRUTURA DA 
ACTIVIDADE

ESTRUTURA DA 
AUTORIDADE

*Tipo de traballo a realizar polos 
Alumnos

*Depende do Tipo de 
Agrupamento e do grao de 
especialización da actividade

Grao de Autonomía dos 
Alumnos para decidir e 

organizar as Actividades 

“Quen controla e decide o que 
se pode ou non se pode facer”
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ESTRUTURAS DE APRENDIZAXE

4 ESTRUTURAS DE ORGANIZACIÓN DAS 
PROPOSTAS EDUCATIVAS

ESTRUTURA DE META (EM) ESTRUTURA DE 
RECOMPENSA (ER)

Forma en que os suxeitos 
poden conseguir os seus 

obxectivos (de forma individual, 
grupal, ...)

*Forma de valorar a actividade

*Forma de distribuir os reforzos 
externos entre os membros do 

grupo
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Sistema de interacción



CUALIDADE DA INTERACCIÓN

SITUACIÓN 
COOPERATIVA

SITUACIÓN 
INDIVIDUALISTA

SITUACIÓN 
COMPETITIVA

Os obxectivos dos
participantes vinculanse
de tal forma que cada un

deles só pode acadar
os seus obxectivos si, 

e só si, os outros
acadan os seus

Un alumno acada a meta
proposta si, e só si, os

demáis alumnos 
non acadan a súa

O feito de que un alumno
acade ou non a súa meta 

non inflúe para que os demáis
acaden ou non as súas. 

Búscase o
propio beneficio



Características
Stuación 

competitiva
Situación 

individualista
Situación cooperativa

Estructura 
da 

actividade

Traballo individual.

Prácticamente non 
hai traballo en 
grupo.

Non se tolera a 
axuda mutua entre 
compañeiros.

Traballo individual.

Traballo en grupo 
esporádico e máis ben 
para “facer” algo; 
non para aprender en 
grupo.

A axuda mutua entre 
compañeiros tolerase, 
pero non se fomenta.

Traballo individual.

Traballo en grupos 
reducidos, non só para 
“facer” algo, tamén 
para “aprender” 
xuntos.

A axuda mutua entre 
compañeiros no só se 
tolera senón que se 
fomenta.



Estrutura 
competitiva

Estrutura 
individualista

Estrutura 
cooperativa

Estrutura de 
autoridade

Autoridade 
preponderante do 
profesor

A  xestión  e control
da clase está en máns 
do profesor.

Pouca autonomía dos 
alumnos.

Autoridade 
preponderante do 
profesor

Os alumnos 
participan pouco na 
xestión e control  da 
clase.

Pouca autonomía dos 
alumnos.

Non só o profesor 
ensina, senón que os 
alumnos tamén se 
ensinan mutuamente.

Os alumnos 
participan 
activamente na 
xestión e control da 
clase.

Maior autonomía
dos alumnos.

Características



Estrutura 
competitiva

Estrutura 
individualista

Estrutura cooperativa

Estrutura da 
recompensa

Interdependencia de 
finalidades negativa

Os alumnos 
compiten entre eles 
para ver quen 
aprende máis, quen 
é o mellor.

Non hai 
interdependencia de 
finalidades

Os alumnos ni 
compiten nin cooperan 
entre eles.

Interdependencia de 
finalidades positiva

Os alumnos cooperan 
entre eles coa 
finalidade de que todos 
aprendan máis e 
mellor.

Características



QUE É?

APRENDIZAXE COOPERATIVA (A.C.)

Heteroxéneo e amplo conxunto de métodos e técnicas de 
ensinanza estruturada, nas que os alumnos traballan xuntos, en 

grupos ou equipos, axudándose mutuamente en tarefas 
xeralmente académicas

NON CONFUNDIR APRENDIZAXE EN GRUPO (A.G.) CON APRENDIZAXE 
COOPERATIVA (A.C.)

Toda APRENDIZAXE Cooperativa é APRENDIZAXE en Grupo pero 
non toda APRENDIZAXE en Grupo é APRENDIZAXE Cooperativa



QUE É?

APRENDIZAXE COOPERATIVA (A.C.)

HAI APRENDIZAXE COOPERATIVA CANDO EXISTE

Interdependencia Positiva, Responsabilidade Individual da Tarefa, 
Grupos Heteroxéneos, Liderazgo Compartido, Axuda Mutua, 

Ensino de Habilidades Sociais, ...



Traballamos na aula con grupos 
cooperativos?

Reflexión grupal



“habitualmente traballo nas
clases con alumnos integrados en
equipos heteroxéneos, pero a
técnica mellorou a dinámica e a
participación unha vez
introducimos o traballo por grupos
de expertos” (Profesor ESO)

O profesorado afirma traballar xa cooperativamente

Cómo se sabe si un grupo é cooperativo?



Técnica de diálogo
Pensa, forma unha parella e comenta
Preparación: preparase, con antelación, unha pregunta 

ou cuestión  interesante con varias respostas posibles. 

 Procedemento: 
- Plantexar a pregunta e deixar uns minutos para idear 
respostas individuais
- Formar parellas
- Solicitar ao suxeito A que comente a súa resposta 
con B e á inversa. Si non está de acordo deben 
clarificar as súas posturas para poder explicalas. 
Pódese pedir a elaboración dunha resposta conxunta 
baseándose nas ideas de cada quen
- Diálogo xeral



 O compoñente “pensa” require que os suxeitos se paren a 
reflexionar antes de falar, poden reunir e organizar as súas  
ideas

 Os elementos “formar parella” e “comentar” animan a 
contrastar as ideas e ensaiar as respostas en situación de 
pouco risco antes de presentala ao gran grupo

Pensa, forma unha parella e comenta



Tres tipos de grupos de aprendizaxe

Os grupos formais de aprendizaxe cooperativa

Os grupos informais de aprendizaxe cooperativa

Aprendizaxe cooperativa

Funcionan durante un período que vai dunha hora a varias semanas de clase

Funcionan durante uns minutos ata unha hora de clase

Os grupos de base cooperativos

Funcionamento de longo prazo (mínimo un ano)
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 Os apuntes dos alumnos durante a clase son moi 
importantes

 Moitos sacan apuntes incompletos porque teñen 
dificultades para reter os datos, para procesar a 
información ou porque descoñecen a forma apropiada 
para tomar notas

Cada  10 minutos o docente deterase e fará que os 
pares de alumnos comparen as notas que teñen
tomado

Indicará aos membros de cada par que deben 
tomar algo das notas do seu compañeiro para 
mellorar as propias

Johnson e Johnson
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 Durante a clase, moitas veces os docentes pedimos a un 
alumno que responda a unha pregunta ou faga un resumo

 O alumno que responde ten a oportunidade de aclarar e 
ampliar os seus coñecementos a través da participación 
activa no proceso de aprendizaxe, pero o resto permanecen 
pasivos

Cada  alumno formula a resposta
Intercambia con outro compañeiro as súas respostas e 
razoamentos
Cada un escoita atentamente a explicación do outro e o 
par elabora unha nova resposta, a través dos procesos 
de asociar, desenvolver e sintetizar as ideas de cada un

O docente pode pedir a varios alumnos que expliquen a 
resposta conxunta que elaboraron cos seus compañeiros

Todos deben contestar á pregunta ao mesmo 
tempo
Empleamos os procedimentos de: formular, 
comentar, escoitar e crear



 Equipos de catro alumnos/as
 Cada alumno/a sinala unha dúbida sobre 

un tema que se teña traballado
 Unha vez feito o equipo resolverá todas 

as dúbidas plantexadas
 Se non son capaces de resolver algunha 

dúbida esta pasa ao Saco das Dúbidas
 Sacanse as dúbidas para preguntar aos 

demais equipos si a poden solucionar, 
senón o fara o docente

O
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APRENDIZAXE COOPERATIVA
ÉXITO

:
1.- Os alumnos traballan nun contexto de interdependencia 
positiva (cada un alcanza os seus obxectivos si ... ).

2.- Os alumnos traballan en pequenos grupos heteroxéneos.

3.- Responsabilidade como individuos e membros dun grupo. 
Desenvólvese iniciativa e sentido da responsabilidade Eu-
Outros.

4.- Aprendizaxe unido á verbalización significativa.

5.- A  A.C. implica  entrenamento en habilidades cooperativas 
(axuda mutua).

Efecto combinado de 5 principios



- RITMOS DE TRABALLO E NIVEIS ACADÉMICOS DIFERENTES

- APRENDIZAXES E ACTITUDES INDIVIDUALISTAS MOI MARCADAS NO ALUMNADO

- FALTA DE PREPARACIÓN DO PROFESORADO

- DIFICULTADE PARA ENCONTAR PARÁMETROS/MODALIDADES DE AVALIACIÓN

- FALTA DE APOIO OU CONVERXENCIA DO EQUIPO DE PROFESORES DUN AULA

- MENTALIDADE DAS FAMILIAS CENTRADAS SÓ EN DETERMINADAS APRENDIZAXES

INCONVINTES OU DIFICULTADES DO 
TRABALLO COOPERATIVO



SLAVIN

Propón planificar o traballo nas aulas sobre unha 
estrutura de meta cooperativa que sirva como marco 
no que terán lugar a competición e o traballo 
individual. 

Propón distribuír as actividades, aproximadamente, 
do seguinte modo: 

60-70%........................Estrutura cooperativa
20%.............................Estrutura individualista
10-20%.........................Estrutura competitiva



Métodos e Técnicas de aprendizaxe cooperativa

- Puzzle “Quebracabezas” de Aronson
- Xogo-Concurso de DeVries
- Grupo de Investigación (Sharon)
- Cooperación Guiada
- Circles of learning
- Co-op Co-op
- STAD
- OutrasTGT

1. Características dos métodos e técnicas de aprendizaxe 
cooperativa



- COMPETICION.
- COOPERACION.

RASGOS QUE DISTINGUEN AS TAC

A) ESTRUTURA DE TAREFA DENTRO DO GRUPO (INTRAGRUPO).

- DIFERENCIACIÓN DE ROLES.
- RELACIÓN DE TITORÍA.

B) ESTRUTURA DE RECOMPENSA DENTRO DO GRUPO (INTRAGRUPO).
- INDIVIDUAL/COOPERATIVA.
- COOPERATIVA/INDIVIDUAL.

C) ESTRUTURA DE TAREFA ENTRE GRUPOS (INTERGRUPOS).

- COOPERACION (SISTEMAS ENLACE/COMITÉS EXPERTOS).
- COMPETITIVIDADE (SISTEMAS DE TORNEOS).
- AUSENCIA DE INTERACCIÓN.

D) ESTRUTURA DE RECOMPENSA ENTRE GRUPOS (INTERGRUPOS).



Algunhas técnicas e estratexias  

Puzzle ou Quebracabezas de Aronson (Jigsaw)

Grupos de Investigación

Xogo-
Concurso

Co-op Co-op

STAD

Cooperación Guiada

Circles of learning

Outras



1) Selección da temática obxecto de estudo.

2) Planificación como proposta de traballo según a Programación de Área
ou Aula.

 Reelaboración do material
 Cada membro equipo disporá dunha única fonte de información ou
tarefa
 Comprensible sen que se faga referencia ao resto da unidade.
 Dominio unidade de aprendizaxe dependerá explicacións resto
compañeiros.

1ª fase 
Deseño e planificación da proposta



3) Dotación de material e organización do ambiente de aprendizaxe.
Materiais: dossier por cada unha das partes da unidade didáctica
usando libros de texto, enciclopedias, periódicos, internet....
Espazos: preparación da aula para que se poida traballar en equipo
(mesas en círculo).
Tempos: distribución do tempo dedicado a este traballo en función da
planificación das sesións.

1ª fase 
Deseño e planificación da proposta



Exemplos

A Dimensión Europea da Educación

1- Orixe e desenvolvemento das 
Comunidades Europeas

2- Principais institucións e órganos de 
goberno da Unión Europea

3- Territorio da Unión. Topoloxía e 
características económicas, sociais e 
culturais

4- A diversidade cultural e lingüística de 
Europa

5- Os programas de formación e 
intercambio na Unión Europea

Clima e medios climáticos

1- Que é o clima?
2- Cales son as grandes
paisaxes vexetais?
3- Como é a paisaxe vexetal
entre os trópicos?
4- A vida humana nos medios
intertropicais



1) Constitución dos Grupos Puzzle
- O profesor/a divide a clase en equipos de traballo- Grupos Puzzle
- O número de alumnos dos equipos debe coincidir co número de partes nas que

dividimos a unidade de traballo
- Grupos heteroxéneos
- A cada grupo asignaráselle unha letra maiúscula

2) Explicación do traballo.
- O profesor/a introduce a temática obxeto de estudo
- Presenta o tema dividido en partes
- Expón de forma clara o traballo a realizar
- Cada alumno/a elixe ou se lle asigna unha das partes (dossier)
- Asignáselle un número a cada un dos alumnos do grupo

3) O profesor/a explica QUE e COMO se vai a traballar, POR QUE se fará así e COMO
se vai a AVALIAR

2ª fase 
Constitución Grupos Puzzle e Explicación do Traballo



2º exercicio

Traballar unha técnica



1ª fase- exercicio 
Deseño e planificación da proposta

1. Selección da temática obxecto de estudo

2) Planificación como proposta de traballo según a Programación de Área ou Aula

3) Dotación de material e organización do ambiente de aprendizaxe

Materiais: dossier por grupo
Espazos: traballo en circulo
Tempos: sesión segunda

Distintas técnicas de AC

Número alumnos/as
Grupos heteroxéneos



1) Constitución dos Grupos Puzzle
- 5 Grupos Puzzle
- 5 membros en cada Grupo
- Grupos heteroxéneos: en función de especialidade, nivel educativo, materia,…
- A cada grupo asignaráselle unha letra maiúscula: A, B, C, D, E

2) Explicación do traballo
- O profesor/a introduce a temática obxeto de estudo
- Presenta o tema dividido en partes: cinco partes
- Expón de forma clara o traballo a realizar: características técnica, aspectos
positivos e negativos e cambios que se introducirían

- Cada alumno/a elixe unha das partes (dossier)
- Asignáselle un número a cada un dos alumnos/as do grupo

3) O profesor/a explica QUE e COMO se vai a traballar, POR QUE se fará así e COMO
se vai a AVALIAR

2ª fase-exercicio 
Constitución Grupos Puzzle e Explicación do Traballo



Partes do tema GRUPO EXPERTOS Alumnos/as

1. TGT 1 a1 b1 c1 d1 e1

2. STAD 2 a2 b2 c2 d2 e2

3. COOPERACIÓN GUIADA 3 a3 b3 c3 d3 e3

4. CIRCULOS DE APRENDIZAXE 4 a4 b4 c4 d4 e4

5. CO-OP CO-OP 5 a5 b5 c5 d5 e5

GRUPOS PUZZLE A B C D E



3ª fase 
Traballo Cooperativo I e Grupos de Expertos

1) Lectura do material.
Individualmente
Equipo Puzzle

2) Constitución de Grupos de Expertos.
Membros de equipos diferentes coa mesma parte ou sección
 Identificámolos mediante números
 Cada grupo de expertos reúnese e traballa nun lugar específico da
aula.
 O dominio da unidade de aprendizaxe dependerá das explicacións
do resto de compañeiros.



4ª fase
Traballo Cooperativo II

1) Reunión de Grupos de Expertos.

2) Cada Grupo de Expertos deseña o seu plan de traballo.
 Cada un debe estudar e comprender a súa parte do tema, para
despois ensinala ao seus compañeiros do Grupo Puzzle.
 Elaboración de guións, materiais…



5ª fase
Traballo Cooperativo III

1) Traballo no Grupo Puzzle
- Xúntanse de novo os Grupos Puzzle orixinarios
- Desenvólvese a proposta de traballo na súa totalidade
- Cada alumno titoriza aos seus compañeiros respecto da   
parte estudada no grupo de Expertos

2) Informe da Unidade completa
- Ao terminar a sesión, cada alumno debe dominar a unidade
- Cada Grupo entregará ao profesor/a un informe sobre a 
unidade



6ª fase
Avaliación dos alumnos/as

1) O profesor/a puntúa o informe presentado por cada Grupo 
Puzzle (Avaliación Grupal)

2) O profesor/a realiza unha proba individual  dos coñecementos 
(Avaliación Individual)

3) Nota final= puntuación media entre avaliación individual e 
grupal



7ª fase
Traballo en gran Grupo e Avaliación

1) Reunión xeral
- Válorase a comprensión grupal do contido da unidade
- Destácanse os erros, lagoas, dúbidas e conflitos

2) Avaliación técnica por parte dos alumnos/as en relación a:
- Aprendizaxe
- Relacións interpersonais
- Satisfacción
- Clima de traballo
- Estrutura da técnica



3º exercicio

Avaliación da Técnica 
Puzzle de Aronson



 Os grupos: formación, características, número, 

asignación de tarefas, figura de líder

 Comités de expertos

 Distribución espacial

 Preparación da documentación

 Responsabilidade individual/grupal e forma de acandala

 Estrutura de tarefa individual/competitiva/cooperativa

 Papel do profesor/a

 Efectos cognitivos e non cognitivos

 Avaliación

 Conflicto sociocognitivo

PROCESAMENTO DO TRABALLO



6ª fase
Avaliación dos alumnos/as

O profesor/a elixe ao chou a un membro do grupo e faille 
distintas preguntas e en función do que resposta puntúa a todo 
o grupo

Modificacións

Interdependencia de tarefa Interdependencia de recompensa



PUZZLE DE ARONSON

- Selección dos membros dos grupos puzzle
- Proposta do tema a traballar na materia
- Dividir o tema en tantas partes como grupos puzzle
- Preparación previa do material de traballo necesario
- Asesoramento a cada grupo durante a realización do

traballo

Papel do profesor/a



“¿Será capaz cada alumno de captar y
atraer la atención de los demás alumnos de
su grupo? ¿Serán capaces de captar y
comprender los contenidos igual que si se los
explicase el profesor?”

“personalmente, quedé bastante satisfecho
del trabajo y de los resultados obtenidos.
Quizás porque al empezar creía que iban a ser
peores, y que el proceso se llevaría a cabo con
más dificultades. Debo destacar que la labor
de los alumnos, fundamentalmente, es lo que
hace que me exprese así…”

As dúbidas do profesorado ante o cambio



PUZZLE DE ARONSON

- Aronson detectou grandes melloras en todos os nenos,
particularmente nos máis marxinados

- Xera unha interacción moi intensa entre os alumnos, pois lles
obriga a escoitarse entre sí con atención

- Creanse actitudes positivas cara a escola e os compañeiros
- Aumenta significativamente a autoestima
- Reduce as hostilidades, tensións e prexuizos
- Mellora o rendimento académico
- Disminúe a súa competitividade
- Axúdalles a ver aos seus compañeiros como fonte de

aprendizaxe
- Favorece a capacidade para porse no lugar do outro

Vantaxes



Tres argumentos para fomentar a AC

 É unha condición e un instrumento para a 
inclusión, o desenvolvemento da solidariedade e 
da cohesión social

 É unha finalidade do sistema educativo e un 
medio para o desenvolvmento de competencias 
básicas

 Permite o desenvolvemento de estratexias para 
atención á diversidade



Fases a desenvolver polo docente

 Especificar os obxectivos da aprendizaxe
 Decidir o tamaño do grupo
 Preparar os materiais de aprendizaxe
 Asignar aos alumnos/as aos grupos
 Preparar o espazo onde se desenvolverá a 

actividade
 Distribuir os roles dentro do grupo, se é o 

caso

Toma de 
decisións previas 
á ensinanza na 

aula

1ª Fase



Fases a desenvolver polo docente

 Explicar de forma clara a tarefa a 
desenvolver

 Explicar os criterios de éxito
 Estruturar a interdepencia positiva
 Especificar as condutas desexables nos 

alumnos/as 

Estrutura da 
tarefa e 

interdependencia 
positiva

2ª Fase



1. Manter o compromiso
2. Non faltar a clase
3. Ter paciencia e axudar aos 

compañeiros/as
4. Traer os deberes e querer aprender
5. Respectar aos integrantes do grupo e 

comportarse ben
6. Responsabilidade e organización
7. Constancia no traballo
8. Expoñer as túas ideas e saber escoitar
9. Tolerancia e comprensión cara os que 

teñen dificultades
10. Non falar de temas non relacionados 

coas matemáticas

1. De xeito individual,  cada 
alumno/a escribe no seu 
caderno as dez habilidades 
sociais ou requisitos que 
considera necesarios para 
traballar en grupo

2. Colócanse de 5 en 5, coas 
persoas que están máis 
próximas, e deciden entre as 
50 que escribiron as dez máis 
necesarias

3. Posta en común de todos 
os grupos e decídense 10 
habilidades que quedarán 
escritas nunha cartolina e 
exporanse na clase

Fuente: Gavilán,  P. e Alario, R. (2010).  Aprendizaje Cooperativo. Una metodología con futuro. 
Principios y aplicaciones. Madrid, CCS, p. 226



Fases a desenvolver polo docente

 Observar a interacción entre os alumnos/as 
evaluando o seu progreso académico e as 
habilidades sociais para cooperar

 Intervir para clarificar instruccións, 
respondendo a preguntas, ensinando 
destrezas

Intervén e 
controla o 

proceso

3ª Fase



Fases a desenvolver polo docente

 Proporcionar o peche á actividade: por 
exemplo facendo un resumo do traballo 
realizado

 Avaliar a aprendizaxe
 Avaliar o funcionamento dos grupos

Avaliación da 
aprendizaxe e a 

interacción 
grupal

4ª Fase



Para rematar

 Ademáis (non en lugar de) da interacción 
profesorado-alumnado, dase unha gran importancia 
á interacción alumno-alumno, e como consecuencia, 
ademáis do (non en lugar do) esforzo e o traballo 
individual, tamén se da gran importancia ao traballo 
en equipo



Aquí rematamos

Moitas Grazas
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