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Collaboració en xarxa.
Mètodes de treball cooperatius

Els processos de col·laboració en l’àmbit educatiu no són nous, els pri-
mers estudis daten dels anys 40. Tanmateix, amb la societat en xarxa la 
col·laboració ha fet un gir exponencial, tenint en compte que s’articula 
de manera molt ajustada amb l’estructura en la qual es basa internet. 
Són tants els adeptes a l’aprenentatge col·laboratiu a través dels mitjans 
digitals que alguns experts consideren que aquest aprenentatge consti-
tueix la finalitat més important de la tecnologia en l’educació.
 

L’aprenentatge col·laboratiu genera una sèrie d’efectes positius en els alumnes, tant acadèmics 
com socials i psicològics.

• Contribueix al desenvolupament cognitiu, de manera que augmenta la varietat i riquesa de 
les experiències escolars i genera habilitats intel·lectuals i capacitats comunicatives.

• Redueix l’ansietat que l’alumne experimenta quan s’enfronta a una situació que no domina. 
Amb el suport dels companys, qualsevol situació és més suportable i té més probabilitats 
d’èxit.

• Fomenta la interacció a través de canals multidireccionals de comunicació, aprofitant al 
màxim els recursos digitals de l’escola.

• Dona una rellevància especial a l’autonomia i intendència. Els alumnes són capaços de 
resoldre en grup certs problemes sense necessitat de recórrer al professor constantment.

• Permet l’adequació dels continguts al nivell dels alumnes.
• Promou el pensament crític, ensenyar a pensar.
• Afavoreix la integració i la comprensió intercultural, així com el desenvolupament socioa-

fectiu.
• Augmenta la motivació dels alumnes cap a l’aprenentatge, ja que les experiències són més 

dinàmiques i interessants, i així millora el rendiment acadèmic.

 



Entorn virtual d’aprenentatge

Accedeix al Curs d’Identitat Digital per seguir aprenent tot el que necessites saber per a la digi-
talització de la teva aula: http://educadoresdigitales.santillana.es/formacion/
 

L’entorn virtual d’aprenentatge és aquell que facilita el desenvolupament d’una assignatura, 
la comunicació entre estudiants i docents, compartir diferents recursos educatius i alhora fer 
activitats acadèmiques en línia.

Es compon de:

• La xarxa que forma l’entorn d’alumnes i docents, i en alguns casos també les famílies.
• Les eines tecnològiques i els materials multimèdia.
• Les accions didàctiques proposades pels docents.
• L’espai virtual on es desenvolupa la xarxa i la seva interacció.
• Els sabers objectius de l’aprenentatge.


