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Aprendizaxe

operativa
Introdución

A aprendizaxe cooperativa –baseada en dous presupostos básicos: na
participación activa do alumnado no seu proceso de aprendizaxe, por
un lado, e na cooperación, a responsabilidade compartida e a axuda
mutua, por outro– defínese como:
«O emprego didáctico de grupos reducidos nos que os alumnos e as
alumnas traballan xuntos para maximizar a súa propia aprendizaxe e a
dos demais» (Johnson, Johnson e Holubec, 1999).
Pero por que poñer en práctica a aprendizaxe cooperativa?, cales son
as súas vantaxes respecto a outras estruturas de aprendizaxe?
• A
 estruturación da aprendizaxe de forma cooperativa, se se leva a
cabo de xeito óptimo, crea un clima na aula que favorece a aprendizaxe e posibilita conseguir mellores resultados no rendemento
académico.
• F
 acilita a atención á diversidade, proporcionando estratexias e recursos para a xestión da heteroxeneidade na aula. O profesorado
dispón de máis tempo para atender, de forma individualizada, os
alumnos e as alumnas con máis necesidades e, ademais, estes contan coa axuda do resto do alumnado. Igualmente, favorece a aprendizaxe de alumnos con máis capacidade. En definitiva, fai posibles
as aulas inclusivas.
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Todos se necesitan e deben
unir os seus esforzos para
chegar ao obxectivo.
• É
 un xeito de educar en valores como a solidariedade, a cooperación, a convivencia, o diálogo e o respecto á diferenza.
• A
 aprendizaxe individual e a interacción profesor-alumno non se
anulan, senón que se suman á interacción alumno-alumno e ao
traballo en equipo.
• M
 ellora a calidade das interaccións dentro do grupo e co docente,
propiciando que o clima da aula sexa máis positivo.
• O
 s equipos de aprendizaxe cooperativa son un ámbito natural privilexiado para adestrar e poñer en práctica as habilidades sociais e
outras como as competencias comunicativas e metodolóxicas.
Supón interiorizar contidos escolares e aprender a traballar en equipo de forma simultánea.
• P
 ódese aplicar a todos os niveis educativos e para todas as áreas
curriculares.
• A
 dinámica, á hora de traballar na aula en equipos, é máis atractiva
e motiva máis os alumnos e as alumnas.
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Aprendizaxe

operativa

 aprendizaxe cooperativa está baseada na utilización de equipos de
A
traballo na aula, pero non é sinónima de traballo en grupo; é moito
máis, supón:
• Q
 ue os membros do equipo traballen para conseguir un obxectivo
común. O esforzo de cada un propicia que el mesmo aprenda ademais de beneficiar o resto do equipo. Todos se necesitan e deben
unir os seus esforzos para chegar ao obxectivo (interdependencia
positiva entre os participantes).
• Q
 ue cada membro do equipo se responsabilice da súa parte do
traballo e tamén de mellorar o seu rendemento individual, evitando
que uns se escondan no traballo dos outros (responsabilidade persoal e rendemento individual).
• Q
 ue xurda un espazo e un tempo onde compartir o traballo individual, os recursos, os materiais, as opinións. Ademais, require que os
compoñentes do equipo interactúen, se motiven entre si, se axuden mutuamente e se sintan valorados e respectados (interacción
promotora cara a cara). Tamén, que todos os membros do equipo
conten coa oportunidade e a obriga de participar por igual (participación igualitaria) e que sempre teñan algún membro do equipo
con quen interactuar (interacción simultánea).
Para que se cumpran estes principios, diferentes autores como
Spencer Kagan, Robert E. Slavin, A. Ovejero, Pere Pujolàs, entre outros moitos, describiron unha serie de estruturas de aprendizaxe
cooperativa (simples e complexas) que facilitan a organización das
interaccións entre os membros do equipo de traballo. Consisten nun
conxunto de actividades socialmente organizadas cunha finalidade e
sen contido. Poderíanse considerar «estratexias ou trucos» que, ao
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aplicarse a contidos curriculares, garanten que os estudantes dun
equipo de traballo teñan as máximas interaccións entre eles, que traballen todos e, ademais, que contribúan a que o resto tamén aprenda.
As estruturas de aprendizaxe simples son doadas de adquirir, de
utilizar na aula e teñen curta duración. Non requiren moita preparación, e as habilidades que necesita poñer en práctica o alumnado non
son complexas. Como di Spencer Kagan, «apréndaa hoxe, aplíquea
mañá e utilícea toda a vida». Por outro lado, as estruturas de aprendizaxe complexas requiren investir máis tempo na aula, varias sesións, e máis preparación por parte do grupo. Neste caderno de estrategías metodolóxicas vanse propoñer unha serie de estruturas de
aprendizaxe simples aplicadas aos distintos contidos curriculares.
É importante sinalar que o profesorado adquire un rol diferente respecto a un modelo individualista. A súa función céntrase en apoiar e
orientar o traballo dos equipos e resolver as dúbidas ou as dificultades que poidan xurdir. Tamén debe supervisar que o traballo en equipo sexa adecuado e motivar os seus compoñentes.

Como poñer en práctica
a aprendizaxe cooperativa na aula?

Un bo xeito de levala a cabo é empezar por unha estrutura simple de
aprendizaxe cooperativa, preparar os equipos de traballo e aplicala
nunha sesión de clase. Posteriormente, habería que observar e avaliar
o seu resultado para volver practicala, mellorando os aspectos que
sexan necesarios. Deste xeito iremos incorporando unha a unha as estruturas de traballo cooperativo na práctica habitual da aula, de forma
gradual e secuenciada.
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Aprendizaxe

operativa

A continuación, detállanse os pasos concretos que cómpre dar e os
aspectos fundamentais que haberá que traballar para levar a cabo
con éxito a práctica da aprendizaxe cooperativa na aula.
1. R
 eforzar a cohesión do grupo e o clima positivo da aula a través
de dinámicas de conxunto, xogos cooperativos ou actividades.
2. F
 ormar equipos de traballo cooperativo. Para as primeiras experiencias de aprendizaxe cooperativa na aula, organizaranse parellas
heteroxéneas e «equipos esporádicos» de catro membros co fin de
observar como traballan xuntos. Para o final do primeiro trimestre,
formaranse equipos de catro membros, chamados «equipos base»,
que traballarán de forma estable durante polo menos un mes. Ao
longo do segundo trimestre, faranse cambios nos equipos se fose
oportuno para que, no terceiro, os equipos base poidan traballar
de forma estable. Unha das claves da aprendizaxe cooperativa é
que os equipos base sexan heteroxéneos.
Por outra parte, cada grupo poderá elixir un nome, un debuxo,
unha cor que os identifique. Tamén dispoñerán dun espazo asignado dentro da clase.
3. A
 prender a cooperar e a traballar en equipo a través da práctica e o adestramento de habilidades sociais, resolución de conflitos e habilidades de carácter organizativo do equipo. O traballo en equipo é unha estratexia que empregamos para aprender,
pero tamén é un contido que hai que ensinar. Certas habilidades –a
axuda mutua, participar, animar o traballo en equipo, comunicarse
cos outros adecuadamente, a resolución de conflitos–, ao poñelas
en práctica durante a aprendizaxe cooperativa, favorecen que os
alumnos e as alumnas as vaian adestrando e mellorando a medida
que avanza o curso.
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Algunhas estratexias para que o traballo dos equipos sexa efectivo son:
• Asignarlles roles rotativos cada dúas semanas aos membros do equipo base.
• Consensuar e ter presentes normas para o traballo en equipo e de
convivencia na aula.
• Establecer un «sinal de silencio».
• Avaliar o traballo en equipo.

Secuenciación orientativa das accións principais para
a implantación da aprendizaxe cooperativa durante o curso
1.º trimestre
• Promover a cohesión do grupo e o clima positivo da aula.
• Establecer normas de funcionamento.
• Formar parellas e equipos esporádicos para observar.
• Practicar as primeiras estruturas de traballo cooperativo.

2.º trimestre
• Formar equipos base, observando e facendo os cambios precisos.
• Asignar roles dentro dos equipos.
• Seguir introducindo novas estruturas cooperativas pouco a pouco
simultaneándoas coas anteriores.
• Reforzar as habilidades sociais para cooperar e traballar en equipo.
• Introducir a autoavaliación dos equipos de traballo.

3.º trimestre
• Traballar en equipos base estables durante todo o trimestre.
• Seguir practicando as estruturas cooperativas introducidas e incorporar
outras novas, cada vez máis complexas.
• Reforzar as habilidades sociais para cooperar e traballar en equipo.
• Avaliar o funcionamento dos grupos de traballo e da dinámica
da aula en xeral.
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Estruturas simples de aprendizaxe cooperativa
1.° e 2.º Primaria

     Estruturas básicas para introducir       
Fonte

Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo
Dinámica

Folio xiratorio en parellas

Actividades escritas. Ideas previas, series, historias encadeadas, debuxos.
2-4
1. O
 rganízanse parellas dentro de equipos de catro membros.
2. A partir dunha cuestión formulada con varias opcións de resposta, os alumnos e as alumnas, en parellas, van escribindo a súa resposta no mesmo folio
por quendas alternativas, facendo achegas que non se repitan.
3. Márcase un tempo e as parellas do mesmo equipo intercambian os folios,
continuando a tarefa da outra parella.
4. Mentres que un escribe ou debuxa, a parella ten que estar pendente para axudarlle ou corrixilo se fose necesario.

Observacións
e variacións

• Cada alumno ou alumna escribe nunha cor (no mesmo que se pon ao lado
do seu nome) para que se poida ver o traballo individual.
• Pódense organizar dúas parellas que pertenzan a un equipo de catro, proporcionándolles tarefas distintas.
• Esta estrutura é moi versátil e aplicarase en calquera momento da unidade
didáctica: ideas previas, comprensión, exercicios de series de matemáticas
ou de elementos, repaso de contidos.
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       ao longo de toda a unidade didáctica
Fonte

Kagan, S.

Estrutura

Aplicacións
Equipo
Dinámica

RallyRobin/Parellas comparten

Actividades orais de resposta curta con opción múltiple.
Ideas previas, series, repaso.
2
1. A partir dunha pregunta, dáse un tempo para pensar respostas de forma individual.
2. Fórmanse parellas e compártense as respostas por quendas alternativas.
3. Para finalizar, pódese poñer en común no grupo grande.

Observacións
e variacións

• Empézase introducindo a estrutura de dous compoñentes para seguir coa
de catro.
• Pódese nomear a figura dun secretario para tomar nota das achegas.
• Esta estrutura é moi versátil e aplicarase en calquera momento da unidade
didáctica: ideas previas, comprensión, exercicios de series de matemáticas
ou de elementos, repaso de contidos.
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Estruturas básicas para introducir ao longo de toda a unidade didáctica
Fonte

Kagan, S.

Estrutura

Aplicacións

Equipo
Dinámica

RoundRobin/Mesa redonda

Actividades orais de resposta curta con opción múltiple.
Ideas previas, series, repaso.
4
1. P
 rimeiro, dáse un tempo para pensar respostas de forma individual.
2. Xúntanse os equipos e compártense as respostas de forma alternativa, segundo as agullas do reloxo. Todos os membros deben intervir segundo as
quendas establecidas e en tempos similares.

Observacións
e variacións

• Empézase introducindo a estrutura de dous compoñentes para seguir coa
de catro.
• Pódese nomear a figura dun secretario para tomar nota das achegas.
• Esta estrutura é moi versátil e aplicarase en calquera momento da unidade
didáctica: ideas previas, comprensión, exercicios de series de matemáticas
ou de elementos, repaso de contidos.

12

Estruturas simples de aprendizaxe cooperativa
1.° e 2.º Primaria

Inicio da unidade: texto inicial
Fonte

Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo
Dinámica

Lectura compartida

Comprensión de textos e material audiovisual.
4
1. F
 órmanse equipos heteroxéneos de catro membros.
2. Pártese da lectura dun texto curto; por exemplo, o texto con que se inicia
unha unidade. Tamén se pode aplicar ao visionamento de vídeos ou diapositivas.
3. Pauta: un membro do equipo le en voz alta un parágrafo. O seguinte (no
sentido das agullas do reloxo) ten que explicar ou resumir ese texto. A continuación, o resto do equipo debe dicir se están de acordo ou non coa explicación e matizar ou incluír información.
4. Despois, ese segundo membro que acaba de resumir o parágrafo continúa
coa lectura do seguinte, para repetir a secuencia ata que finalice o texto.

Observacións
e variacións

• Se durante a lectura un equipo encontra vocabulario que non coñece, debe
recorrer ao profesor ou á profesora. Este parará a lectura de todos os grupos para pedir axuda ao resto dos equipos.
• O texto fragmentarase en función da dificultade e a extensión, tendo en
conta que todos teñan a oportunidade de ler.
• Tamén se pode aplicar ao visionamento de diapositivas e vídeos. Neste caso, o material audiovisual hase de fragmentar. Todo o equipo visiona un
fragmento do material e un deles empeza resumindo o que viron. Séguese
a mesma dinámica que se describiu.
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Durante a unidade: estrutura para a comprensión
e a realización de exercicios
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo
Dinámica

Lapis ao centro

Tarefas de análise, práctica de problemas.
4
1. F
 órmanse equipos heteroxéneos de catro membros.
2. P
 ártese dunha tarefa estructurada en catro preguntas diferentes.
3. A cada membro do equipo asígnaselle unha pregunta e todos deixan o seu
lapis no centro da mesa.
4. Por quendas, o encargado desa cuestión le, propón como resolvela e o
resto do grupo dá a súa opinión (tamén por quendas para que todos participen por igual) e debátese como solucionala.
5. C
 ando o teñen claro, todos collen o seu lapis e resolven a tarefa (sen falar).
6. Se durante a resolución da tarefa a algún membro do grupo lle xorde unha
pregunta, volve deixar o seu lapis no centro para parar o exercicio e formularlla ao resto do equipo.
7. D
 e forma sucesiva, resólvense todas as preguntas coa mesma dinámica.

Observacións
e variacións

• Mentres están os lapis no centro, só se pode debater e escoitar. Cando cada un colle o seu lapis, só se pode escribir, non falar.
• Pártese de catro cuestións diferentes para que todos os membros do equipo teñan a oportunidade de participar por igual. Pero poderían ser máis ou
menos cuestións se o tempo e a tarefa o requiren, asegurándose de que
todos os membros do equipo interveñen nas achegas.
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Estruturas simples de aprendizaxe cooperativa
1.° e 2.º Primaria

Final da unidade:
estrutura para a síntese de contidos
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo
Dinámica

Xogo de palabras
(con adaptacións segundo «O álbum de cromos»)

Resumo de contidos, síntese final, vocabulario.
4
1. F
 órmanse equipos heteroxéneos de catro membros.
2. Pártese dunha serie de palabras claves ou imaxes que sinteticen un tema
ou contido e repártense entre os membros do equipo. Tamén se pode partir dun tema global que se acaba de traballar e que cada alumno ou alumna
elixa algo que lle pareza importante.
3. Primeiro, de forma individual, cada alumno nunha folla debe facer un debuxo e escribir unha frase sobre o tema.
4. No equipo, por quendas, cada membro vaille mostrando ao resto a súa frase e debuxo. O resto do equipo (tamén por quendas para que todos participen) dará a súa opinión e axudaranlle a cambiar algo ou completalos se
fose necesario.
5. Para rematar, as follas péganse nunha cartolina grande a xeito de mural.
Finalmente, ponse en común no grupo grande e cada grupo irá explicando
o seu mural.

Observacións
e variacións

• Pódense utilizar tanto palabras coma imaxes. Tamén se pode pedir que os
alumnos e as alumnas constrúan só frases ou fagan só debuxos, dependendo do contido e a dificultade.
• Se se pautan as palabras ou as imaxes das que partir, poden ser as mesmas
para todos os equipos ou ben diferentes para cada equipo, de forma que
ao final se elabore entre todos a síntese global.
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Secuenciación: A dinámica inicial introdúcese durante as primeiras
unidades do curso. Unha vez que se repetiu varias veces, procédese a
introducir outra estrutura e intercálase coas anteriores. Así se irán relacionando as estruturas ata que, no último trimestre, se poidan intercalar todas as estruturas propostas. A continuación, preséntase a secuenciación orientativa para introducilas ao longo do curso.
1.o TRIMESTRE
Folio xiratorio. Parellas comparten. Mesa redonda.
2.º e 3.o TRIMESTRE
Lectura compartida. Xogo de palabras. Lapis ao centro.
As estruturas propostas dispuxéronse nunha orde lóxica para introducilas ao longo da unidade didáctica. Non obstante, todas as estruturas se poden aplicar a calquera parte dela de forma efectiva, cambiando a súa finalidade. Así por exemplo, Lectura compartida pódese
utilizar noutros momentos do curso.
Todas as estruturas presentadas son estruturas simples de traballo
cooperativo que poden levarse a cabo en grupos informais heteroxéneos. Non obstante, sería preferible levalas a cabo en equipos base
previamente constituídos.
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Estruturas simples de aprendizaxe cooperativa
3.° e 4.º Primaria
Inicio da unidade: estruturas para ideas previas, texto inicial
Fonte

Kagan, S.

Estrutura

Aplicacións
Equipo
Dinámica

Parellas comparten

Actividades orais de resposta curta con múltiples opcións. Ideas previas, series, repaso.
2
1. A partir dunha pregunta, dáse un tempo para pensar respostas de forma
individual.
2. F
 órmanse parellas e compártense as respostas por quendas alternativas.
3. P
 ara finalizar, pódese poñer en común no grupo grande.

Observacións
e variacións

• Primeiro, introdúcese a estrutura en parellas para que, unha vez que se practique, por exemplo, no último trimestre, se introduza a estrutura en equipos
de catro.
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    Inicio da unidade: estruturas         
Fonte

Kagan, S.

Estrutura

Aplicacións
Equipo
Dinámica

Mesa redonda

Actividades orais de resposta curta con múltiples opcións. Ideas previas, series, repaso.
4
1. P
 rimeiro, dáse un tempo para pensar respostas de forma individual.
2. Xúntanse os equipos e compártense as respostas de forma alternativa, segundo o sentido das agullas do reloxo. Todos os membros deben intervir
de acordo coas quendas establecidas e en tempos similares.

Observacións
e variacións

• Primeiro, introdúcese a estrutura en parellas para que, unha vez que se practique, por exemplo, no último trimestre, se introduza a estrutura en equipos
de catro.
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         para ideas previas, texto inicial
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo
Dinámica

Folio xiratorio en parellas

Actividades escritas. Ideas previas, series, historias encadeadas, debuxos.
2
1. O
 rganízanse parellas dentro de equipos de catro membros.
2. A partir dunha cuestión formulada con varias opcións de resposta, os alumnos e as alumnas en parellas van escribindo a súa resposta no mesmo folio
por quendas alternativas, facendo achegas que non se repitan.
3. Márcase un tempo e as parellas do mesmo equipo intercambian os folios,
continuando a tarefa da outra parella.
4. Mentres que un escribe ou debuxa, a parella ten que estar pendente para
axudarlle ou corrixilo se fose necesario.

Observacións
e variacións

• Cada alumno ou alumna escribe nunha cor (no mesmo que se pon ao lado
do seu nome) para que se poida ver o traballo individual.
• Pódense organizar dúas parellas que pertenzan a un equipo de catro, proporcionándolles tarefas distintas.
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Inicio da unidade: estruturas para ideas previas, texto inicial
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo
Dinámica

Folio xiratorio

Actividades escritas. Ideas previas, series, historias encadeadas, debuxos.
4
1.Fórmanse os equipos heteroxéneos de catro e dáselles un folio en branco e
un rotulador de cor diferente para cada membro do equipo.
2. Dáse a pauta: unha cuestión con diferentes respostas, series, debuxos,
crear historias, etc.
3. Cada membro do equipo, por quendas, seguindo as agullas do reloxo, escribe unha ou varias achegas (en función do número de respostas posibles,
pódese pautar para que todos participen) sen que se repitan. Mentres se
van escribindo estas achegas, o resto do equipo ten que estar pendente
para ir axudando ou corrixindo se fose necesario. O produto final é responsabilidade de todo o equipo.
4. Unha vez que todos participaron, ponse en común no grupo grande se se
considera oportuno.

Observacións
e variacións

• Cada membro do equipo escribe nunha cor (na mesma que se pon ao lado
do seu nome) para que se poida ver o traballo individual.
• Nas sucesivas ocasións en que se poña en práctica esta estrutura, o membro do equipo que empeza deberá ir rotando.
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Estruturas simples de aprendizaxe cooperativa
3.° e 4.º Primaria

Inicio da unidade: estruturas para ideas previas, texto inicial
Fonte

Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo
Dinámica

Lectura compartida

Comprensión de textos e material audiovisual.
4
1. F
 órmanse equipos heteroxéneos de catro membros.
2. Pártese da lectura dun texto, por exemplo o texto con que se inicia unha
unidade. Tamén se pode aplicar ao visionamento de vídeos ou diapositivas.
3. Pauta: un membro do equipo le en voz alta un parágrafo. O seguinte (no
sentido das agullas do reloxo) ten que explicar ou resumir ese texto. A continuación, o resto do equipo debe dicir se están de acordo ou non coa explicación e matizar ou incluír información.
4. Despois, ese segundo membro que acaba de resumir o parágrafo continúa
coa lectura do seguinte, para repetir a secuencia ata que finalice o texto.

Observacións
e variacións

• Se durante a lectura un equipo encontra vocabulario que non coñece, debe
recorrer ao docente. Este parará a lectura para pedir axuda ao resto dos
equipos.
• O texto fragmentarase en función da dificultade e a extensión, tendo en
conta que todos teñan a oportunidade de ler.
• Tamén se pode aplicar ao visionamento de diapositivas e vídeos. Neste caso, o material audiovisual hase de fragmentar. Todo o equipo visiona un
fragmento do material e un deles empeza resumindo o que viron. Séguese
a mesma dinámica que se describiu.
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   Estruturas para a comprensión durante        
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Parada de tres minutos

3‘
Aplicacións
Equipo

Participación activa durante as explicacións ou visionamento de material audiovisual. Aclaracións, repaso.
2 ou 4

Dinámica

1. Durante unha exposición ao grupo, o docente establecerá unha parada de tres
minutos.
2. Fórmanse parellas.
3. As parellas deben pensar e reflexionar sobre o contido e formular polo menos
dúas preguntas de dúbidas sobre o tema.
4. Por quendas, as parellas ou os equipos formúlanlle unha das súas preguntas ao
docente.

Observacións
e variacións

• O tempo pódese adaptar en función da complexidade do tema.
• Pódese empezar por parellas e, a partir do segundo trimestre, continuar en
grupos de catro.
• Tamén pode aplicarse para o visionamento de material audiovisual.
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Estruturas simples de aprendizaxe cooperativa
3.° e 4.º Primaria

        a unidade e a realización de exercicios
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo

Números iguais xuntos

Resolución de tarefas. Complemento a outras estruturas.
4

Dinámica

1. F
 órmanse equipos heteroxéneos de catro membros.
2. Pártese dunha tarefa, pregunta ou problema e numérase cada un dos membros dos equipos.
3. O equipo resolve en común a tarefa. Advírteselles que todos os membros
do equipo deben saber resolvela por igual.
4. O docente elixe ao azar un número (pode utilizar un dado, por exemplo).
Deben saír os membros de cada equipo con esa numeración a resolver a
tarefa no grupo grande.

Observacións
e variacións

•  Os equipos que o fagan favorablemente poden ter como recompensa o
aplauso do resto.
•  Esta estrutura pódese utilizar como complemento doutras, para potenciar a
esixencia mutua entre os membros do equipo.
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Estruturas para a comprensión durante a unidade
e a realización de exercicios
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo
Dinámica

Observacións
e variacións

Lapis ao centro

Tarefas de análise, práctica de problemas.
4
1. F
 órmanse equipos heteroxéneos de catro membros.
2. P
 ártese dunha tarefa estructurada en catro preguntas diferentes.
3. A cada membro do equipo asígnaselle unha pregunta e todos deixan o seu
lapis no centro da mesa.
4. Por quendas, o encargado desa cuestión le e propón unha solución; o resto
do grupo achega a súa opinión (tamén por quendas, para que todos participen por igual) e debátese como solucionala.
5. C
 ando o teñen claro, todos collen o seu lapis e resolven a tarefa (sen falar).
6. Se durante a resolución da tarefa a algún membro do grupo lle xorde unha
pregunta, volve deixar o seu lapis no centro para parar o exercicio e formularlle a dúbida ao resto do equipo.
7. De forma sucesiva, resólvense todas as preguntas coa mesma dinámica.
•  Mentres están os lapis no centro, só se pode debater e escoitar. Cando cada un colle o seu lapis, só se pode escribir, non falar.
•  Pódese finalizar coa estrutura de Números iguais xuntos.
•  Pártese de catro cuestións diferentes para que todos os membros do equipo
teñan a oportunidade de participar por igual. Pero poderían ser menos cuestións se o tempo e a tarefa o requiren, asegurándose de que todos os membros do equipo interveñen nas achegas.
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Estruturas simples de aprendizaxe cooperativa
3.° e 4.º Primaria

Estruturas para a síntese de contidos
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo

Xogo de palabras

Resumo de contidos, síntese final, vocabulario.
2 ou 4

Dinámica

1. Fórmanse equipos heteroxéneos de dous ou de catro membros.
2. Pártese dunha serie de palabras claves que sinteticen un tema ou contido.
3. Primeiro, de forma individual, cada membro debe formular unha frase con
esas palabras ou expresar unha idea que subxace a esas palabras.
4. No equipo, por quendas, cada membro vaille mostrando ao resto a súa frase, que será comentada por todos e completada.
5. Para rematar, o equipo ordena as ideas ou as frases, e dálle forma así a
unha síntese ou resumo dos contidos.

Observacións
e variacións

• Poden ser as mesmas palabras para todos os equipos.
• Tamén poden ser palabras diferentes para cada equipo, de forma que ao final se elabore entre todos a síntese global.
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Secuenciación: A primeira dinámica introdúcese durante as primeiras
unidades do curso. Unha vez que se repetiu varias veces, procédese a
introducir outra estrutura, e intercálase coas anteriores. Así se irán relacionando todas as estruturas ata que, no último trimestre, se poidan
intercalar todas as estruturas propostas. A continuación, preséntase a
secuenciación orientativa para introducilas ao longo do curso.
1.o TRIMESTRE
Estruturas de dous compoñentes: Parellas comparten. Folio xiratorio en parellas. Parada de tres minutos en parellas.
2.º e 3.o TRIMESTRE
Mesa redonda. Lectura compartida. Números iguais xuntos. Xogo
de palabras. Lapis ao centro.
As estruturas propostas dispuxéronse nunha orde lóxica para introducilas ao longo da unidade didáctica. Non obstante, todas as estruturas se poden aplicar a calquera parte dela de forma efectiva, cambiando a súa finalidade. Así por exemplo, Folio xiratorio e Lectura
compartida son moi versátiles para ser utilizadas tamén en comprensión de contidos. Números iguais xuntos é un bo complemento para
outras estruturas.
Todas as estruturas propostas son estruturas simples de traballo cooperativo que poden levarse a cabo en grupos informais heteroxéneos.
Non obstante, sería preferible levalas a cabo en equipos base previamente constituídos.
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Estruturas simples de aprendizaxe cooperativa
5.° e 6.º Primaria
Inicio da unidade: estruturas para ideas previas, texto inicial
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo

Folio xiratorio

Actividades escritas. Ideas previas, series, historias encadeadas, debuxos.
2 ou 4

Dinámica

1. F
 órmanse os equipos heteroxéneos de dous ou catro.
2. Proporciónaselles un folio en branco e un rotulador de cor diferente para
cada membro do equipo.
3. Dáse a pauta: unha cuestión con diferentes respostas, series, debuxos,
crear historias, etc.
4. Cada membro do equipo, por quendas, seguindo as agullas do reloxo, escribe unha ou varias achegas (en función do número de respostas posibles,
pódese pautar para que todos participen) sen que se repitan. Mentres se van
escribindo estas achegas, o resto do equipo debe estar pendente para ir debatendo ou matizando. O produto final é responsabilidade de todo o equipo.
5. Unha vez que todos participaron, ponse en común no grupo grande se se
considera oportuno.

Observacións
e variacións

• Cada membro do equipo escribe nunha cor (no mesmo que se pon ao lado
do seu nome) para que se poida ver o traballo individual.
• Primeiro, introdúcese na estrutura de parellas e, despois, pódese introducir
en equipos de catro; por exemplo, a partir do segundo trimestre.
• Nas sucesivas ocasións en que se poña en práctica esta estrutura, o membro do
equipo que empeza deberá ir rotando.
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Inicio da unidade: estruturas para ideas previas, texto inicial
Fonte

Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo
Dinámica

Observacións
e variacións

Lectura compartida

Comprensión de textos e material audiovisual.
4
1. Fórmanse equipos heteroxéneos de catro membros.
2. Pártese da lectura dun texto; por exemplo, o texto que inicia unha unidade.
Tamén se pode aplicar ao visionamento de vídeos ou diapositivas.
3. Pauta: un membro do equipo le en voz alta un parágrafo. O seguinte (no sentido das agullas do reloxo) ten que explicar ou resumir ese texto. A continuación, o resto do equipo deben dicir se están de acordo ou non coa explicación e matizar ou incluír información.
4. Despois, ese segundo membro que acaba de resumir o parágrafo continúa
coa lectura do seguinte, para repetir a secuencia ata que finalice o texto.
• Se durante a lectura un equipo encontra vocabulario que non coñece, debe
recorrer ao profesor ou á profesora. Este parará a lectura para pedir axuda
ao resto dos equipos.
• O texto fragmentarase en función da dificultade e a extensión, tendo en
conta que todos teñan a oportunidade de ler.
• Tamén se pode aplicar ao visionamento de diapositivas e vídeos. Neste caso,
o material audiovisual débese fragmentar. Todo o equipo visiona un fragmento do material e un deles empeza resumindo o que viron. Séguese a mesma
dinámica que se describiu.
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Estruturas simples de aprendizaxe cooperativa
5.° e 6.º Primaria

Estruturas para a comprensión durante a unidade
e a realización de exercicios
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Parada de tres minutos

3‘
Aplicacións
Equipo
Dinámica

Observacións
e variacións

Participación activa durante as explicacións ou visionamento de material audiovisual. Aclaracións, repaso.
2 ou 4
1. Durante unha exposición ao grupo, o docente establecerá unha parada de tres
minutos.
2. Fórmanse parellas.
3. As parellas deben pensar e reflexionar sobre o contido e formular polo menos
dúas preguntas de dúbidas sobre o tema.
4. Por quendas, as parellas ou os equipos formúlanlle unha das súas preguntas ao
docente.
• O tempo pódese adaptar en función da complexidade do tema.
• Pódese empezar por parellas e, a partir do segundo trimestre, continuar en
grupos de catro.
• Tamén pode aplicarse para o visionamento de material audiovisual.
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   Estruturas para a comprensión durante     
Fonte

Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo

1-2-4

Comprensión, práctica de exercicios.
4

Dinámica

1. F
 órmanse equipos heteroxéneos de catro compoñentes.
2. P
 ártese dunha pregunta ou cuestión común para todo o grupo.
3. P
 rimeiro, de forma individual, cada alumno pensa a resposta e anótaa.
4. Despois, agrupados en parellas intercambian as respostas, e chegan a un
consenso anotando unha resposta en común.
5. Finalmente, en grupos de catro debaten as respostas das parellas e repiten
a mesma dinámica, chegando a unha resposta en común para todo o grupo.

Observacións
e variacións

• Pódese concluír a dinámica con Números iguais xuntos para poñelo en
común no grupo grande.
• Para anotar as respostas, pódeselles proporcionar aos alumnos e ás alumnas un equipo con tres recadros, onde escribirán cada unha das respostas.
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Estruturas simples de aprendizaxe cooperativa
5.° e 6.º Primaria

     a unidade e a realización de exercicios
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo
Dinámica

Observacións
e variacións

Lapis ao centro

Tarefas de análise, práctica de problemas.
4
1. F
 órmanse equipos heteroxéneos de catro membros.
2. P
 ártese dunha tarefa estructurada en catro preguntas diferentes.
3. A cada membro do equipo asígnaselle unha pregunta e todos deixan o seu
lapis no centro da mesa.
4. Por quendas, o encargado desa cuestión le e propón unha solución; o resto
do grupo dá a súa opinión (tamén por quendas, para que todos participen
por igual) e debátese como resolvela.
5. C
 ando o teñen claro, todos collen o seu lapis e resolven a tarefa (sen falar).
6. Se durante a resolución da tarefa a algún membro do grupo lle xorde unha
pregunta, volve deixar o seu lapis no centro para parar o exercicio e formular a dúbida ao resto do equipo.
7. D
 e forma sucesiva, resólvense todas as preguntas coa mesma dinámica.
• Mentres están os lapis no centro só se pode debater e escoitar. Cando cada
un colle o seu lapis só se pode escribir, non falar.
• Pódese finalizar coa estrutura de Números iguais xuntos.
• Pártese de catro cuestións diferentes para que todos os membros do equipo teñan a oportunidade de participar por igual. Pero poderían ser menos
cuestións se o tempo e a tarefa o requiren, asegurándose que todos os
membros do equipo interveñen nas achegas.
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Estruturas para a comprensión durante a unidade
e a realización de exercicios
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo

Números iguais xuntos

Resolución de tarefas. Complemento a outras estruturas.
4

Dinámica

1. Fórmanse equipos heteroxéneos de catro membros.
2. Pártese dunha tarefa, pregunta ou problema e numérase cada un dos membros dos equipos.
3. O equipo resolve en común a tarefa. Advírteselles que todos os membros
do equipo deben saber resolvela por igual.
4. O docente elixe ao azar un número (pode utilizar un dado, por exemplo).
Deben saír os membros de cada equipo con esa numeración a resolver a
tarefa no grupo grande.

Observacións
e variacións

• Os equipos que o fagan favorablemente poden ter como recompensa o
aplauso do resto.
• Esta estrutura pódese utilizar como complemento doutras, para potenciar a
esixencia mutua entre os membros do equipo.
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Estruturas simples de aprendizaxe cooperativa
5.° e 6.º Primaria

Estruturas para a síntese de contidos
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo

Xogo de palabras

Resumo de contidos, síntese final, vocabulario.
2 ou 4

Dinámica

1. F
 órmanse equipos heteroxéneos de dous ou de catro membros.
2. Pártese dunha serie de palabras claves que sinteticen un tema ou contido.
3. Primeiro, de forma individual, cada membro debe formular unha frase con
esas palabras ou expresar unha idea que subxace a esas palabras.
4. No equipo, por quendas, cada membro vaille mostrando ao resto a súa frase, que será comentada por todos e completada.
5. Para rematar, o equipo ordena as ideas ou frases, elaborándose así unha
síntese ou resumo dos contidos.

Observacións
e variacións

• Poden ser as mesmas palabras para todos os equipos.
• Tamén poden ser palabras diferentes para cada equipo, de forma que ao final se elabore entre todos a síntese global.
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Estruturas para a síntese de contidos
Fonte

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Estrutura

Aplicacións
Equipo

Mapa conceptual a catro bandas

Mapa conceptual ou esquema. Síntese dun contido.
4

Dinámica

1. F
 órmanse equipos heteroxéneos de catro membros.
2. Proporciónase unha estrutura xeral dun mapa conceptual ou esquema sobre un contido.
3. Cada «rama» ou «subtema» repárteselle a cada membro do equipo (se non
houbese suficientes para todos, tamén se pode repartir por parellas).
4. D
 e forma individual, cada un elabora o seu esquema ou síntese.
5. O equipo reúnese para compartir as diferentes partes e revisar a súa coherencia global.

Observacións
e variacións

• Pódese concluír a dinámica con Números iguais xuntos para poñelo en
común no grupo grande.
• A estrutura inicial do mapa conceptual pódese dar establecida ou ben
deixar que os equipos a constrúan para logo repartir entre eles os «subtemas» ou «ramas».
• O resultado pode ser empregado como material de estudo.
• Tamén se podería dividir un tema en varias partes e asignar cada unha delas
a un equipo diferente. Unha vez que cada equipo teña a súa síntese, ponse
en común para construír a síntese global entre todos os grupos.
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Estruturas simples de aprendizaxe cooperativa
5.° e 6.º Primaria

Estrutura complexa para as últimas unidades didácticas
Fonte

Aronson, E.; Kagan, S.; Pujolàs, P

Estrutura

Aplicacións
Equipo

Crebacabezas

Afondar nun tema, unha investigación.
4 ou 5

Dinámica

1. Fórmanse equipos heteroxéneos de catro ou cinco membros.
2. Pártese dunha temática que se poida fragmentar en catro ámbitos ou «subtemas». Estes repártense, un a cada membro do equipo.
3. De forma individual proporciónanselles recursos e dáse un tempo para que
cada membro poida afondar no tema.
4. Organízanse «grupos de expertos» que investigaron o mesmo subtema e
reúnense para compartir os coñecementos e afondar.
5. Cada membro do equipo volve ao grupo de orixe e ten a responsabilidade
de explicarlle ao resto do equipo a súa parte.
6. Pode finalizar cada equipo recollendo e sintetizando todo o contido; por
exemplo, nunha cartolina.

Observacións
e variacións

• É posible que se necesiten varias sesións de clase para poder levar a cabo a
dinámica.
• Pódese dar a opción de que as alumnas e os alumnos elixan entre os subtemas en función dos seus intereses.
• Pódese finalizar esta tarefa coa estrutura Números iguais xuntos á hora de
poñelo en común ou de facer unha avaliación, poñéndolle a todo o grupo a
mesma cualificación. Así fomentamos a esixencia mutua entre os membros
do equipo.
• Unha opción sería incluílo nas últimas unidades, unha vez que xa tiveron
máis experiencias de traballo en equipo.
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Secuenciación: A primeira dinámica introdúcese durante as primeiras
unidades do curso. Unha vez que se repetiu varias veces, procédese a
intercalar outra estrutura coas anteriores. Así se irán relacionando todas
as estruturas ata que, no último trimestre, se poidan intercalar todas as
estruturas propostas. A continuación, preséntase a secuenciación orientativa para introducilas ao longo do curso.
1.o TRIMESTRE
Folio xiratorio. Parada de tres minutos. Xogo das palabras.
2.º e 3.o TRIMESTRE
Lectura compartida. Números iguais xuntos. Lapis ao centro.
Mapa conceptual a catro bandas.
FINAL DE CURSO
Crebacabezas.
As estruturas propostas dispuxéronse nunha orde lóxica para introducilas ao longo da unidade didáctica. Non obstante, todas as estruturas se poden aplicar a calquera parte dela de forma efectiva, cambiando a súa finalidade. Así por exemplo, Folio xiratorio e Lectura
compartida son moi versátiles de cara a ser utilizadas tamén en comprensión de contidos. Igualmente, Números iguais xuntos é un bo
complemento para outras estruturas.
Todas as estruturas presentadas (a excepción de Crebacabezas) son
estruturas simples de traballo cooperativo que poden levarse a cabo
en grupos informais heteroxéneos. Pero sería preferible levalas a cabo
en equipos base previamente constituídos.
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Anotacións
Lectura compartida

1-2-4

Mesa redonda

Folio xiratorio
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Parellas comparten

Crebacabezas

Mapa conceptual
a catro bandas

Parada de tres minutos

3‘
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Lapis ao centro

Números iguais xuntos

Xogo de palabras
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