Avaluació activitat cooperativa1
Com en tot procés educatiu és necessari disposa d’uns criteris que permeten avaluar la pràctica per a
millorar-la i, en eixe cas concret, que permeten aconseguir el màxim del potencial cooperatiu que puga
existir en el seu disseny i planificació. Es proposen tot seguit una sèrie d’aspectes, concretats en certes
preguntes, al voltant dels quals reflexionar i verificar en quina mesura donen resposta als requisits bàsics
que tota activitat cooperativa deu tindre.

Criteris d’avalaució
1.

Sí

No

La tasca a realitzar està bé explicitada al començament de la mateixa? Està
clarament identificat per a tots els participants, el problema o tasca comú a
realitzar?

2. Disposen tots els participants de la informació, els materials, capacitats i
elements necessaris per a resoldre la tasca?
3. S’hi planteja algun tipus de demanda individualitzada en algun moment del
procés? La única posibilitat de realització és col·lectiva? La consecució de la tasca és
comú i colectiva?
4. S’hi assegura d’alguna forma la implicació i participació de tots els membres del
grup?, … S’hi estimula l’intercanvi entre els membres del grup?, … Hi ha
diversificació de funcions entre els components del grup?
5. Es poden conèixer i valorar el progrés realitzat pels diferents alumnes des de
l’inici fins al final del treball? … Proporciona al grup mitjans i criteris d’avaluació del
treball propi, tant individual com col·lectiu?
6. Possibilita l’èxit dels components més “desavantajats” del grup?
7. La composició i tamany dels grups és coherent?
8. S’hi han anticipat les dificultats més previsibles que poden trobar els alumnes
en el procés de treball?
9. S’ha previst alguna manera de detectar i delimitar problemes en el
desenvolupament del procés?
10. S’estableix un sistema d’avaluació on s’hi poderen elements individuals i
grupals?
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