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Objectius
L’explicació de conceptes teòrics, que alhora són coneguts genèricament per a tothom, no són 
una tasca senzilla. Sobretot quan es volen sentar les bases correctes i desfer equívocs que venen 
provocats per la mateixa generalització del concepte, poden ser útils recursos que facin palès el 
que es vol explicar i que es distingueixin clarament el conceptes encertats i els equívocs. La in-
novació docent que es presenta té la intenció de mostrar la diferència entre el treball en grup i 
el treball en equip. Posa de relleu el procés pel qual es passa de treballar en grup a treballar, a 
mesura que ho requereix l’activitat i que s’estableixen les condicions necessàries per tal que 
succeeixi, en equip. 

Tot aquest procés es duu a terme a través d’un joc educatiu utilitzat a l’aula, de manera que si-
guin els propis alumnes els qui descobreixin el significat del treball en equip.

La metodologia que suggerim en aquest document pot ser aplicable a diverses matèries, com 
són les d’organització, recusos humans, producció, etc.

Recursos materials recomanats
- Peces del joc de construcció “Modulmax”, o en el seu defecte d’altres similars de peces de 
plàstic o de fusta.

- Un document bibliogràfic sintètic de suport i que serveixi com a marc conceptual. Recoma-
nem:  Triadó, X; Gallardo, E.; Cuando el trabajo en equipo no es solo un grupo de trabajo. Ca-
pital Humano nº206, p.98, Enero de 2007

- Opcionalment, es poden marcar els temps de les succesives “experiències” amb una música 
adequada al grup d’estudiants i al ritme de treball que es vol marcar. 
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El treball en equips a través del joc de construcció
Al principi de la sessió, es facilita als alumnes la publicació “Cuando el trabajo en equipo no es 
solo un grupo de trabajo”, com a text marc a mode de suport pels estudiants. Es recomana que 
la lectura sigui llegida previament pels alumnes.

Seguidament se’ls demana que formin grups d’entre 3 i 4 persones, a la vegada que se’ls repar-
teixen 18 peces a cada grup. El context de treball acostuma a sorprendre als alumnes que els 
predisposa en condicions d’aprendre en un context novedós.

A partir d’aquest moment el professor s’encarrega de guiar un primer debat teòric a classe. So-
bre la pissarra els hi demana als presents que aportin els seus conceptes i assenyalin les diferèn-
cies entre el treball en grup i el treball en equip a nivell general. La primera intenció és obrir el 
debat i deixar opinar als alumnes, de manera que es pren nota de les idees comunes, sense fer 
cap intervenció ni judici sobre elles. Aquest debat té una durada d’uns 10-15 minuts, en funció 
del grup-classe.

A continuació, una vegada han participat els estudiants amb la seva aportació d’idees, s’inicia el 
primer joc-exercici, en el que els grups han de construir una peça molt senzilla, i per la que no 
cal cap tipus de col·laboracio dels altres, a no ser pel temps limitat que es deixa. Es tracta de 
contruir un quadrat o un cub amb les peces que s’han entregat inicialment, i replicar-lo tants 
cops com sigui possible pel número de peçes o per la limitació del temps. Es suggereix sel·lec-
cionar una música que tingui una durada d’entre 50-60 segons, temps que es deixa als alumnes 
per muntar-los.

Imatge cortesia de Modulmax

Quan acaba el temps, cada grup ha de mostrar el treball que ha fet i el que s’observa en aquest 
primer contacte és que aconsegueixen formar tres cubs per grup de treball. 

En aquest moment se’ls demana “tornar” a la pissara i es reflexiona sobre el primer experiment. 
Es pregunta als alumnes si amb aquest exercici han treballat en grup o en equip. Acostuma a 
haver opinions de tot, però tant se val, ja que els alumnes es troben en un primer contacte. Al-
guns apunten que han treballat en grup i altres que en equip. Aquest és bò per a iniciar la clari-
ficació i diferenciació de conceptes.
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Després d’una reflexió realitzada pel mateix docent, es comenten algunes de les diferències en-
tre el treball en grup i en equip, ara ja a nivell teòric, pot fer servir conceptes de la lectura, que 
els alumnes començen a integrar en un context aplicat i que han viscut. Pot ser un bon moment 

per explicar que els grups de treball 
són distribucions de persones en un 
o diferents grups que actuen entre 
sí, treballant per a un propòsit co-
mú, per intentar solucionar un ma-
teix problema des de punts de vista 
complementaris. 

Una de les característiques dels 
grups de treball és que disposen d’un 
líder, que pren tota la responsabili-
tat, així com que l’eficiència del grup 
està basada en el treball de cada in-
dividu, obtenint com a resultat final 
el treball individual agregat. També 
pot ser un bon moment per a criti-
car la taula adjunta i reflexionar so-
bre els punts que l’integren.

En referència al treball en equips, es 
tracta d’un tipus especial de grup. 
Els membres que formen els equips 
tenen habilitats complementàries i 
estan compromesos amb un propòsit 
comú.

Després d’aquest primer exercici 
s’incrementa el grau de complexitat 
de l’activitat. Es proposa als ma-
teixos grups que treballin una segona 
figura més complexa, ara en forma 
de pilota, que han de muntar amb les 
mateixes peces. 
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El professor supervisa el treball de cada grup i si veu que tenen 
dificultats, els facilita un fulletó de Modulmax1 , perquè vegin 
com es pot fer una pilota, però no inmediatament, ja que pri-
mer se’ls deixa treballar per ells mateixos.

Aquesta vegada se’ls posa una música amb una durada superior a 
l’anterior, de 2 minuts, temps que disposen per muntar la figura 
i tinguin temps per a debatre les possibilitats, equivocar-se i 
esmenar els errors.

En aquest cas, com augmenta el nivell de complexitat i el procés de creació de la figura no és 
tant inmediat, comencen a treballar més conjuntament, possiblement més en equip. Un cop 
s’ha acabat el temps, torna el moment de la reflexió. El professor pregunta a la classe si s’ha 
treballat més en grup o en equip. Els alumnes comencen a respondre ara que han treballat més 
en equip que abans. El professor pot comentar, que en augmentar la complexitat de les tasques 
es facilita el treball en equip i s’aprofita per revisar el quadre de la pàgina 100 de la publicació. 
Es pot comentar un per un els apartats i es debat amb els alumnes si són veritat o no.

Arribats a aquest punt es comenten les diferents condicions de clima favorable que s’han de 
crear, o que es poden crear, per fomentar el treball en equips. 

Aquestes condicions són: 

Confiança mútua.

Judici clement.

Empatia activa.

Sinceritat/ Valentia en les opinions.

Disposició a ensenyar/ Ajudar.

Finalment, es passa a la realització de l’últim exercici. Es tracta d’un joc obert i es demana als 
alumnes que facin una figura més creativa. Com que el fet de tenir més fitxes incrementa la 
possibilitat de fer una figura més elaborada, el professor els reparteix algunes més, aproxima-
dament fins a arribar a 40 fitxes per grup, de manera que tinguin llibertat per a dissenyar quel-
com propi i siguin capaços d’explicar la figura que volen fer, ja que sinó els alumnes tendeixen a 
improvitzar i a no seguir un pla, cosa que els fa treballar en equip abans i després de la seva 
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construcció. En les etapes anteriors els alumnes han après el funcionament material del joc, i 
ara ja es poden centrar sols en el treball en equip.

És en l’elaboració d’aquesta figura quan comencen a treballar en equip, i una vegada ha acabat 
el joc, el grup veu el que han fet els seus companys, i es fa que cada grup expliqui la seva figura i 
com l’ha elaborat.

Conclusions
Hi ha dues coses volem destacar. En primer lloc cal dir que normalment els alumnes han fet el 
que han pogut i per tant dona peu al professor per comentar que el treball en equip necessita 
d’una planificació i d’una distribució de tasques, tot i que les assumeixin tots i les comentin en-
tre tots. Del contrari, sempre n’hi haurà uns que treballin més que d’altres. 

El segon aspecte fa referència als !ee-riders que no han pogut treballar o no ho han fet, 
fenòmen que es pot donar en tots els grups i equips de treball. Es comenta així, les possibles 
solucions per tal d’anticipar-se als fets i es retorna al tema de la conveniència de la planificació.

Finalment, cal destacar set punts teòrics per acabar la sessió. Són els elements de cohesió que 
formen un equips:

Actituds i objectius similars.

Temps just.

Aïllament.

Amenaces.

Dimensió del grup.

Condicions d’ingrés.

Recompenses.

Esperem que les experiencies ajudin als docent i siguin un suggeriment aprofitable per altres 
experiències i innovacions.

Per a qualsevol comentari ens podeu escriue a xtriado@ub.edu o consultar la nostra plana web 
http://www.ub.edu/gidoe
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ANNEX 

1. Una breu introducció a Modulmax

Modulmax és un joc de construcció creat per 2 germans que després d’un temps buscant una 
peça que els permetés construir estructures geomètriques, com poliedres o estructures espaials, 
sense la necessitat de peces d’unió  i utilitzant el mínim nombre de peces diferentes, varen tro-
bar que combinant una peça hexagonal i una de quadrada es podien generar una gran quantitat 
de formes geomètriques diferents. I d’aquí va sorgir la idea. Un joc de construcció basat en una 
peça única que permet crear infinitat d’estructures tridimensionals.

La novetat d’aquest sistema és la disposició assimètrica de les unions, a la vegada que ha estat 
dissenyat com a eina lúdica i educativa destinada a estimular la intel·ligència, l’habilitat i la 
creativitat.

Com funciona?

Amb únicament dos models de peça es poden construir una gran varietat de formes diferents, 
des de poliedres i estructures, fins a figures creatives. També permeten tancar figures 3D o 
mòduls, que després es poden unir a altres mòduls per fer créixer estructures de manera evolu-
tiva. Les peces es poden unir per tots els seus costats i el seu encaix és molt precís, a més, afa-
voreix el desenvolupament de la motricitat fina.
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