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 Taller A: Circ. Acrobàcies i Construccions humanes.     
 Taller E: Cooperatló.  Txema Córdoba (CEIP Xarau. Cerdanyola) i Sergi Saez (CEIP 

Baldiri Reixac. Badalona) Raul Romero i Francesc Inglada (CEIP Can Serra. Barberà del Vallès) 
  
Petita mostra de diferents formes de treballar les  construccions 
humanes a partir de la col·laboració i responsabilitat de tots els 
components del grup ( Acrosport, falcons, castellers) 

Presentació de diferents exemples de treball dins una UD d’atletisme 
(ex: salt de llargada, d’alçada, llançaments...), esport generalment 
molt individual i competitiu, des del tractament cooperatiu, mes 
concretament des de la vessant del “trencaclosques cooperatiu”.   

 Taller B: Cooperant amb  la nostra consciència corporal.   
  Taller F: Reptes Físics Cooperatius.  
Mònica Huguet (IES Apel·les Mestres. Hospitalet) Txema Córdoba i Pietat Ivanco 
Proposta d’activitats grupals per a la realització d’exercicis de 
descoberta i treball del nostre esquema i consciencia corporal . 
Uns continguts que , a priori,  tenen un caràcter més personal, 
intimista e individual els podem transformar en activitat grupals i 
de gran esperit cooperatiu 

 
Plantejament de situacions d'aprenentatge orientades a la 
superació de manera cooperativa d'un problema físic plantejat, i no 
a la superació d'altres persones. 
Activitats on és indispensable la participació de cadascun dels 
components del grup, i on es combinen situacions amb components 
de risc, conjuntament amb la cooperació necessària per poder-les 
resoldre. 

 
 Taller C:  Voleibol cooperatiu 
Pietat Ivanco (CEIP Tiana. Ripollet) ,Carles Bargalló (IES Consell de 
Cent. Barcelona) i Federació Catalana de Voleibol 
 

 
 Taller G: Composició coreogràfica.  

Proposta d’una UD que ens dona a conèixer l'esport del voleibol 
a partir d'una metodologia de treball cooperativa per tal 
d’augmentar les possibilitats d'aprenentatge i eliminar alguns 
mites sobre la dificultat tècnica d'aquest esport. 
 

Herminia Hernández (IES Montserrat Roig. St Andreu de la Barca) 
 
Exemplificació de la creació d’un muntatge coreogràfic a través de 
la aportació de moviments de cada component i del grup tenint en 
compte l’ocupació de l’espai al ritme d’una música, ampliant les 
possibilitats motrius del nostre cos d’una manera divertida.  Taller D:  Handfutquet: La cooperació en els esports d'equip 

Carles Bargalló.   
  Taller H: Cooperem per descubrir jocs d'arreu del món. Raul 

Romero i Txema Córdoba. Transformació d’activitats competitives en cooperatives des de 
la pràctica Proposta d’estructures tradicionalment competitives 
(futbol, handbol i bàsquet), aplicant modificacions per tal de 

 
Utilització de metodologies cooperatives que incrementin el plaer  

disminuir la competitivitat, facilitant que la activitat estigui per 
damunt del resultat, on l’element prioritari sigui la participació i  
l’objectiu, la inclusió de tot l’alumnat.  

de descobrir i realitzar jocs de diferents llocs del món i, amb ells, la 
riquesa de tot allò que els acompanya.  

 


