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Capítol I

Les dificultats en l’aprenentatge escolar dels  
continguts curriculars

Antoni Badia
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació 
Universitat Oberta de Catalunya

Aquesta obra, que aborda la temàtica de les dificultats en l’aprenentatge dels 
continguts curriculars, aporta una perspectiva educativa innovadora i comple-
mentària a l’àmbit de coneixement ja consolidat de les dificultats d’aprenen-
tatge. 

Les dificultats en l’aprenentatge i, més concretament, les dificultats en 
l’aprenentatge escolar, continuen essent en l’actualitat un àmbit àmpliament 
tractat en la recerca educativa, un camp de gran interès en la formació del pro-
fessorat i un focus de preocupació constant per part dels mestres i professors 
de les institucions escolars. Malgrat la gran rellevància del tema, segueix essent 
una qüestió poc delimitada conceptualment i, en conseqüència, pot adquirir 
significats diversos segons quin sigui el escenari social, professional o acadèmic 
on ens situem.

Pel que fa a la pràctica educativa, des del punt de vista del professorat, 
aquest tema pot adquirir significats amb matisos diversos. Per exemple, el 
terme “dificultat d’aprenentatge” pot ser utilitzat com una etiqueta per carac-
teritzar un determinat alumne/a que té problemes per aprendre/comprendre 
els continguts curriculars en una situació educativa concreta i temporalment 
acotada (“com que a aquest alumne li costa aprendre, presenta dificultats 
d’aprenentatge”). També és utilitzat sovint per identificar un alumne que és poc 
competent en la realització d’una tasca típicament escolar (“com que aquest 
alumne li costa llegir, té dificultats d’aprenentatge”). I aquest terme igualment 
pot ser utilitzat per caracteritzar de manera estable un alumne concret (“aquest 
alumne va retardat en el seu desenvolupament, és de dificultats d’aprenentat-
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ge”). En tots tres casos, es tracta d’una denominació pràctica per explicar les 
raons que impedeixen que un alumne aconsegueixi un determinat objectiu 
d’aprenentatge. 

La recerca desenvolupada dins la perspectiva psicoeducativa actualment 
predominant en el camp de les dificultats d’aprenentatge ha aconseguit definir 
el terme amb més precisió. Tenint present algunes contribucions rellevants i 
àmpliament conegudes en aquesta temàtica (Defior, 1996; Farnham-Diggory, 
1980; González, 2002; González-Pienda i Núñez, 1998; Mateos, 2009; Miranda, 
Vidal-Abarca i Soriano, 2000), s’utilitza el terme dificultats d’aprenentatge per fer 
referència a un grup molt heterogeni de trastorns, deficiències o alteracions 
del desenvolupament humà que es manifesta en problemes significatius en 
l’adquisició i ús del lletreig, de la parla, de la lectura, de l’escriptura, del rao-
nament o de les habilitats matemàtiques. Aquests problemes poden associar-se 
amb dèficits en l’autoregulació, en la percepció social i en la interacció social.

Segons aquesta perspectiva psicoeducativa, les causes de les dificultats 
d’aprenentatge són intrínseques a l’individu, i sovint s’atribueixen a disfun-
cions del sistema nerviós. En conseqüència, en un sentit estricte no podrien 
considerar-se dificultats d’aprenentatge algunes característiques personals que 
poden ocasionar problemes en l’aprenentatge com, per exemple, discapacitats 
físiques o sensorials, discapacitats psíquiques, o problemes emocionals greus. 
Aquesta corrent teòrica generalitzada i consolidada considera que aquestes difi-
cultats d’aprenentatge, concebudes com un conjunt de trastorns individuals i 
interns de l’alumne, provoquen uns problemes significatius en l’adquisició del 
coneixement i l’ús d’habilitats d’aprenentatge. 

La nova mirada educativa que es porta a terme en aquesta obra sobre les 
maneres de conceptualitzar la temàtica de les dificultats en l’aprenentatge dels 
continguts curriculars per part dels alumnes es fonamenta i es concreta repen-
sant i caracteritzant quatre aspectes interrelacionats: quina és la perspectiva 
educativa i pedagògica des de la qual s’aborda aquest fenomen, on se situa 
l’origen de la dificultat, com s’identifica i es caracteritza la dificultat d’apre-
nentatge, i quines podrien ser les possibles formes de tractament educatiu de 
la dificultat d’aprenentatge. Seguidament desenvolupem cadascun d’aquests 
aspectes.
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1. Repensant les maneres de caracteritzar les dificultats 
d’aprenentatge

Per tal de dotar d’un marc interpretatiu que ajudi a comprendre l’enfoca-
ment conceptual adoptat, seguidament exposarem el conjunt de supòsits de 
partida més rellevants de l’obra.

1.1. Els supòsits educatius i pedagògics de partida

1. Una de les principals finalitats de l’educació escolar en qualsevol dels 
nivells educatius (educació infantil, educació primària, educació secun-
dària o educació superior) és promoure l’aprenentatge dels continguts 
curriculars i el desenvolupament de les competències (bàsiques o espe-
cífiques) de tots els alumnes escolaritzats.

2. Tots els alumnes, per raons diverses que comentarem més endavant, 
són susceptibles de trobar-se en una situació educativa de “dificultat 
d’aprenentatge”.

3. El centre educatiu ha d’organitzar els seus membres (professionals de 
l’educació) i els seus recursos per tal de poder donar resposta a aquesta 
finalitat de l’educació escolar, garantint que cap alumne quedi exclòs 
del procés d’ensenyament-aprenentatge dels continguts i del desenvo-
lupament de les competències curriculars. 

4. Des del punt de vista educatiu adoptat, això significaria que la institució 
escolar s’ha d’assegurar que cap alumne no quedi sistemàticament al 
marge de l’activitat d’ensenyament i aprenentatge dins de l’aula com 
a conseqüència dels seus pocs coneixements o competències. Aquest 
principi educatiu, basat en l’atenció a la diversitat, s’ha de reflectir de 
manera explícita en el desplegament específic del currículum plasmat 
en la programació didàctica.

5. La figura del mestre o del professor ha de ser considerada una peça clau 
en el procés de resolució de les situacions problemàtiques d’aprenentat-
ge, i ha de poder comptar amb tots el recursos possibles del centre edu-
catiu per fer-hi front, especialment amb aquells professionals que poden 
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actuar com a assessors i que poden ajudar-los mitjançant intervencions 
de caràcter psicoeducatiu.

1.2. L’origen de les dificultats d’aprenentatge

Seguidament caracteritzem com considerem que s’han de poder identificar 
les dificultats d’aprenentatge originades pel propi desplegament curricular al 
centre educatiu.

1. Com hem comentat anteriorment, l’origen de moltes dificultats 
d’aprenentatge dels alumnes se situa en una disfunció, trastorn, defi-
ciència o alteració del seu desenvolupament personal. Ara bé, l’origen 
de moltes altres dificultats de l’aprenentatge poden dependre d’altres 
factors, que poden tenir l’origen en aspectes interpsicològics (interac-
ció entre l’alumne/s i altres participants en el procés educatiu), socials 
o culturals.

2. Des d’aquest segon punt de vista, podem identificar orígens diversos de 
les dificultats d’aprenentatge. Entre d’altres, en algunes condicions o 
influències externes, com les diferències culturals i socials o, en ocasi-
ons, en el propi desplegament curricular efectuat en el centre educatiu.

3. A nivell de les programacions de les unitats didàctiques, el desplegament 
curricular es caracteritza per la concreció dels objectius d’aprenentatge, 
les competències bàsiques, els continguts, la metodologia i les seqüèn-
cies didàctiques (la tipologia i l’ordenació de tasques d’ensenyament-
aprenentatge, els materials o recursos didàctics a utilitzar, l’organització 
social de l’aula, i l’atenció a la diversitat) i els criteris d’avaluació disse-
nyats i desenvolupats en la pràctica docent. 

4. El desplegament curricular en el centre educatiu acaba condicionant 
el procés d’aprenentatge d’un alumne al llarg del temps. Per tant, les 
possibles dificultats per aprendre que poden anar apareixent durant tot 
el procés no poden ser compreses ni analitzades al marge dels processos 
d’ensenyament i d’avaluació dels aprenentatges utilitzats habitualment 
pels mestres i professors.

5. La dimensió temporal resulta un factor molt important per comprendre 
l’origen i el desenvolupament de determinades situacions educatives 



© UOC 17 Capítol I. Les dificultats en l’aprenentatge escolar...

que, en un moment determinat, poden arribar a ser caracteritzades per 
un mestre o professor com a “dificultats d’aprenentatge”. 

6. Això significa que hauria de ser possible situar l’origen de les dificultats 
d’aprenentatge que pot presentar algun alumne en particular en algun 
contingut curricular concret, en processos d’ensenyament-aprenentatge 
previs caracteritzats per una manca d’ajustament entre les ajudes educa-
tives del professor i les necessitats d’aprenentatge de l’alumne.

7. Aquest desajustament entre ensenyament i aprenentatge pot ser causat 
pel tipus de competències bàsiques i d’objectius d’aprenentatge que es 
fomenten en un centre educatiu, per la naturalesa i les característiques 
dels continguts curriculars, per l’ús d’unes formes d’ensenyar i avaluar 
que no promouen el desenvolupament de les competències bàsiques i 
la construcció significativa del coneixement o pel fet d’haver rebut una 
ajuda educativa desajustada a les necessitats d’aprenentatge de l’alum-
ne, entre d’altres.

8. Des del punt de vista psicoeducatiu adoptat, les dificultats de l’apre-
nentatge en les aules escolars poden ser compreses millor si centrem 
la nostra atenció en identificar l’origen i analitzar l’evolució del procés 
d’ensenyament-aprenentatge a partir de l’establiment d’indicadors. La 
recollida i l’anàlisi d’informació d’aquests indicadors pot ser de molta 
utilitat per identificar quina situació educativa escolar pot haver estat 
l’origen i com ha pogut anar evolucionant en el temps.

9. Els indicadors educatius susceptibles de ser utilitzats haurien d’aportar 
informació sobre les característiques de les intervencions educatives 
problemàtiques com, per exemple, aquelles que han desplegat tasques 
d’ensenyament, aprenentatge i avaluació lluny de les necessitats reals 
d’aprenentatge dels alumnes, o aquelles que han estat desplegades sense 
tenir en compte els coneixements previs dels estudiants, que han pro-
posat objectius que poden estar lluny de les possibilitats d’aprenentatge 
dels alumnes, i que han pres com a referència el contingut que s’ha 
d’aprendre en aquell nivell educatiu.

10. Aquests indicadors educatius haurien de poder revelar com s’ha desen-
volupat un procés continuat, sovint format per episodis successius en 
el temps, de desajustament cada vegada més gran entre la intervenció 
educativa del professor i l’aprenentatge dels alumnes. La manca d’una 
organització de l’activitat de l’aula basada en el principi d’atendre la 
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diversitat de necessitats d’aprenentatge dels alumnes pot fer que les aju-
des educatives que el professor posa a l’abast de l’alumne (que poden ser 
de diversa naturalesa, vegeu Coll, 2001) estiguin massa allunyades de la 
zona de desenvolupament proper de l’alumne. 

11. Aquest origen de les dificultats d’aprenentatge que tot just acabem d’as-
senyalar breument, podria ser un dels factors que provoqui l’aparició 
d’un determinat tipus d’alumnes que habitualment no es mostren prou 
competents en les aules escolars en el moment d’abordar i resoldre ade-
quadament les tasques d’aprenentatge de les àrees curriculars. Aquest 
alumne es caracteritza per posseir molt poc coneixement conceptual i 
procedimental d’una àrea curricular específica, per ser incapaç d’utilitzar 
estratègicament el seu coneixement en tasques escolars específiques, i pel 
poc control emocional en tot el procés de resolució d’una tasca complexa 
d’aprenentatge (Badia, Álvarez, Carretero, Liesa i Becerril, 2012).

1.3. La dificultat d’aprenentatge

Acabem de presentar i identificar diversos orígens de les dificultats d’apre-
nentatge posant especial èmfasi en els aspectes relatius al desplegament cur-
ricular. Seguidament caracteritzarem les formes d’identificar una situació edu-
cativa escolar susceptible de provocar l’aparició de dificultats d’aprenentatge.

1. En la línia del que hem anat afirmant anteriorment, el concepte de difi-
cultat d’aprenentatge es pot definir com una situació educativa problemà-
tica originada per l’excessiva distància existent entre la demanda d’una 
tasca d’aprenentatge i la competència d’un alumne o grup d’alumnes 
per resoldre-la adequadament, fet que ocasiona un desajustament entre 
processos d’ensenyament i d’aprenentatge. En altres paraules, les difi-
cultats d’aprenentatge sovint apareixen o es posen en evidència en una 
situació educativa determinada, quan el nivell de competència d’un 
alumne o un grup d’alumnes és molt inferior al que seria necessari per 
resoldre una tasca d’aprenentatge escolar que es considera prototípica 
d’un determinat curs escolar. 

2. La institució escolar s’hauria de dotar de mecanismes que permetin 
identificar quan poden sorgir situacions educatives, presents o futures, 
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que produeixin “dificultats per aprendre algun contingut curricular”, i 
posar-hi tots els recursos possibles perquè es resolguin satisfactòriament. 
Això significa posar l’èmfasi, més enllà de l’acció correctora, en l’acció 
preventiva en l’aparició de dificultats.

3. Si s’arriba al punt en què la distància entre el que l’alumne sap fer i 
el que se li demana és massa gran, i si aquesta situació persisteix en el 
temps, l’ensenyament pot arribar a tenir una efectivitat nul·la i, en el 
cas més desfavorable, pot afectar negativament l’autoconcepte i l’auto-
estima del propi alumne, de manera que impacti en la percepció que 
l’alumne tingui del professor, el qual podrà ser percebut més com un 
“adversari” que no com un facilitador de l’aprenentatge.

4. La identificació d’una situació de dificultat d’aprenentatge s’ha de fer 
en el marc de cada àrea curricular. En aquesta obra abordem com es 
poden identificar aquestes dificultats d’aprenentatge en quatre àrees 
curriculars: matemàtiques, llengua, ciències naturals i ciències socials, 
però això no significa que siguin les úniques àrees curriculars on poden 
aparèixer situacions educatives problemàtiques. 

5. Com a conseqüència del que acabem de dir, serà necessari que el mestre, 
professor o assessor es dotin d’instruments de recollida i anàlisi de dades 
que els permeti identificar quins tipus de dificultats d’aprenentatge (i 
d’ensenyament) poden estar tenint lloc en les aules d’educació escolar.

6. Aquests instruments han de ser específics per a cada àrea curricular, 
han d’estar dirigits a valorar quin és el grau d’ajustament entre l’en-
senyament i l’aprenentatge dels alumnes i han de poder aportar prou 
coneixement per poder assenyalar en quina direcció i com s’haurien de 
modificar els processos d’ensenyament per ajustar-se a les necessitats 
d’aprenentatge dels alumnes.

1.4. La intervenció educativa i psicoeducativa

Finalment, exposem les idees directrius que poden orientar la intervenció 
educativa i psicoeducativa escolar en la temàtica de les dificultats d’aprenentatge.

1. La finalitat de la intervenció ha de ser la identificació i l’optimització 
de la situació educativa que no està promovent aprenentatges de qua-



© UOC 20 Dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars

litat en els estudiants o que està provocant l’exclusió d’alguns alumnes 
del procés general d’ensenyament-aprenentatge desenvolupat en l’aula 
escolar.

2. Per a aconseguir-ho, seria desitjable poder establir un context de col-
laboració entre el mestre (o professor) i l’assessor psicoeducatiu que 
possibiliti l’abordatge de les dificultats d’aprenentatge escolar en el marc 
d’un projecte o programa d’intervenció o assessorament institucional 
(Badia, Mauri i Monereo, 2004).

3. El model d’assessorament psicoeducatiu més adequat al plantejament 
teòric adoptat és el que alguns autors han denominat constructivista, 
col·laboratiu, professional i sistèmic (Monereo i Solé, 1996).

4. Una de les possibles modalitats d’intervenció psicoeducativa (de 
l’assessor/a) que pot ser útil en la temàtica de les dificultats d’aprenen-
tatge hauria de promoure que el mestre o professor segueixi un procés 
típic de millora o innovació de la pràctica docent que incorpori les fases 
típiques d’optimització de la docència d’un professor: identificació de la 
situació educativa, generació de millores didàctiques, disseny, aplicació 
i comprovació de les millores didàctiques, reflexió de l’efectivitat o ade-
quació de les millores adoptades.

Aquest conjunt de supòsits teòrics relatius a una possible conceptualització 
de les dificultats d’aprenentatge que acabem de presentar s’ha intentat aplicar, 
amb moltes adaptacions i ajustaments segons l’àrea curricular, en els quatre 
capítols que conformen aquesta obra. 

2. Estructura del contingut de l’obra

La següent qüestió que hauríem de poder respondre seria: a quines dificul-
tats d’aprenentatge ens estem referint? Quins podrien ser els criteris per iden-
tificar-les? Aquesta obra posa l’accent en l’existència de diversitat de maneres 
de concebre les dificultats d’aprenentatge dins de quatre àrees curriculars: les 
matemàtiques, la llengua, les ciències naturals i les ciències socials.
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El primer capítol, escrit per Ceneida Fernández i Salvador Llinares, aborda 
les dificultats de l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques a l’educa-
ció primària i secundària. Per fer-ho, els autors identifiquen tres aspectes que 
podrien afectar l’aprenentatge: la naturalesa epistemològica de la disciplina, 
tant en els conceptes com en els processos matemàtics, l’organització curricular 
i el desplegament didàctic en l’aula, i les característiques concretes que pren la 
interacció educativa a l’aula i la seva capacitat de generar processos cognitius i 
actitudinals favorables a l’aprenentatge de les matemàtiques.

Tenint present aquests aspectes, els autors han estructurat la seva aportació 
posant molt d’èmfasi en les característiques del currículum de matemàtiques i 
en la relació que es pot establir amb les dificultats d’aprenentatge que poden 
aparèixer en el desenvolupament de quatre tipus de pensament genuïnament 
matemàtic: el pensament numèric, el pensament geomètric, el pensament 
algebraic, i el pensament funcional. En cadascun d’aquests tipus de pensament 
els autors van identificant diverses dificultats d’aprenentatge molt específiques 
referides a continguts matemàtics. Per exemple, en relació al pensament numè-
ric, els autors fan referència a les dificultats en la iniciació al nombre, al sistema 
de numeració decimal, a la representació i als models implícits o a algunes 
relacions numèriques.

El segon capítol, escrit per Eva Liesa, Maribel Cano i Dolors Sánchez, tracta 
les dificultats en l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües. Aquests autors, 
com els anteriors, també han organitzat els tipus de dificultats d’aprenentatge 
segons quina sigui la naturalesa de l’àrea curricular, però des d’una visió clara-
ment situada en els elements que caracteritzen el procés d’ensenyament-apre-
nentatge a l’aula. Seguint aquest criteri, el contingut ha estat ordenat segons 
quatre tipus de competències vinculades directament amb l’ús de la llengua en 
situacions comunicatives: dificultats d’expressió oral, dificultats en l’aprenen-
tatge en el procés de composició escrita, dificultats en la comprensió de textos 
i en els nivells de comprensió adquirits, i dificultats en la lectura de múltiples 
textos i la resolució de tasques híbrides. 

L’aproximació a la temàtica també es caracteritza pel fet de fer aportacions 
molt rellevants en el camp de la provisió d’ajudes educatives per prevenir o 
depassar aquestes dificultats d’aprenentatge. Per exemple, l’apartat de dificul-
tats d’aprenentatge en el procés de composició escrita s’inicia identificant sis 
aspectes que influeixen en el procés d’escriptura (activació de coneixements 
previs, creences epistemològiques sobre l’escriptura, motivació, actituds i sen-
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timents, representació mental de la tasca, planificació de les ajudes educatives, 
o també l’organització dels grups d’estudiants) i es continua presentant quina 
seria l’actuació docent desitjable del professor.

El tercer capítol, elaborat per Miguel Angel Gómez i Juan Ignacio Pozo, 
desenvolupa la temàtica de les dificultats de l’ensenyament i l’aprenentatge de 
les ciències naturals. Els autors han estructurat els continguts en cinc apartats. 
En el primer resumeixen en quatre aspectes (manca de motivació, l’aprenen-
tatge reproductiu, la manca de capacitat d’abstracció i reflexió, i el canvi con-
ceptual) els principals obstacles de l’aprenentatge dels continguts de ciències 
per part dels estudiants. 

En els tres apartats següents mostren tres problemàtiques que dificulten 
l’aprenentatge de les ciències: l’existència d’una ciència intuïtiva en el coneixe-
ment dels estudiants, que dificulta l’aprenentatge de la ciència com a contingut 
curricular, la dificultat de formalitzar i resoldre quantitativament un problema 
de ciències, i la dificultat d’aprendre a pensar com ho fa un científic, aprenent a 
experimentar. En el darrer apartat, es presenten un conjunt de reflexions sobre 
l’ús de les TIC a l’aula de ciències, fent referència també a nous problemes que 
poden aparèixer.

En el quart i darrer capítol, elaborat per Cristòfol-A. Trepat, Maria Feliu, 
Concha Fuentes i Rafael Sospedra, s’analitzen les dificultats en l’ensenyament i 
l’aprenentatge de les ciències socials. Des d’una visió molt aplicada, els autors 
identifiquen quatre tipus de dificultats d’aprenentatge, associades tant a la 
naturalesa curricular com a la pràctica didàctica a l’aula escolar. La primera 
dificultat d’aprenentatge té un origen en la naturalesa del contingut curricular, 
i està relacionada amb el concepte de temps i les diverses habilitats associades 
al pas del temps: la ubicació dels fets històrics en el temps, la successió de 
processos i situacions, la reversibilitat, la simultaneïtat, o els canvis i la seva 
continuïtat. En el segon aspecte, els autors posen l’èmfasi en l’estudi de la mul-
ticausalitat històrica, que evidencia la possibilitat de relacionar i comprendre 
els fets històrics d’una manera complexa. El tercer apartat fa referència a la 
dificultat d’avaluar els aprenentatges dels estudiants, i el quart i darrer apartat 
aborda les dificultats derivades de la utilització de les TIC a l’aula per aprendre 
els continguts de les ciències socials.



© UOC 23 Capítol I. Les dificultats en l’aprenentatge escolar...

3. Bibliografia

BADIA, A. (Coord.), Álvarez, I., Carretero, R., Liesa, E. i Becerril, L. (2012). 
Estrategias y competencias de aprendizaje en educación. Madrid: Editorial 
Síntesis.

BADIA, A., MAURI, T. I MONEREO, C. (coords.) (2004). La práctica psicoped-
agógica en educación formal. Barcelona: Editorial UOC.

COLL, C. (2001). Constructivismo y educación: la concepción constructivista 
de la enseñanza y del aprendizaje. En Coll, C., J. Palacios i A. Marchesi (Ed.) 
Desarrollo psicológico y educación. 2. Psicología de la educación escolar (pp. 157-
188). Madrid: Alianza.

DEFIOR, S. (1996). Las dificultades de aprendizaje. Un enfoque cognitivo. Málaga: 
Ediciones Aljibe.

FARNHAM-DIGGORy, S. (1980). Dificultades de aprendizaje. Madrid. Morata.
GONzÁLEz, D. (2002). Las dificultades de aprendizaje en el aula. Barcelona: 

Editorial Edebé.
GONzÁLEz-PIENDA, J. A. i NúñEz, J. C. (Coord.) (1998). Dificultades del apre-

ndizaje escolar. Madrid: Pirámide.
MATEOS, R. (2009). Dificultades de aprendizaje. Psicología educativa, 15 (1): 

13-19.
MIRANDA, A. M., VIDAL-ABARCA, E. i SORIANO, M. (2000). Evaluación e inter-

vención psicoeducativa en dificultades de aprendizaje. Madrid: Pirámide. 
MONEREO, C. i SOLé, I. (Coords.) (1996). El asesoramiento psicopedagógico: una 

perspectiva profesional y constructivista. Madrid: Alianza editorial.





© UOC 25 Capítol II. Dificultats en l’ensenyament...

Capítol II

Dificultats en l’ensenyament aprenentatge de les  
matemàtiques en l’educació primària i secundària

Ceneida Fernández i Salvador Llinares
Universitat d’Alacant

1. Objectius

1. Identificar i caracteritzar el significat del desenvolupament de compe-
tències matemàtiques i les dificultats derivades dels processos d’ense-
nyament i aprenentatge de les matemàtiques en l’educació primària i 
secundària.

2. Identificar i caracteritzar les dificultats de l’ensenyament i aprenentatge 
del pensament numèric.

3. Identificar i caracteritzar les dificultats de l’ensenyament i aprenentatge 
del pensament geomètric.

4. Identificar i caracteritzar les dificultats de l’ensenyament i aprenentatge 
del pensament algebraic.

5. Identificar i caracteritzar les dificultats de l’ensenyament i aprenentatge 
del pensament funcional.

1. Identificar i caracteritzar el significat de la idea de desenvolupament de 
competències matemàtiques i les dificultats derivades dels processos d’ensenya-
ment i aprenentatge de les matemàtiques en l’educació primària i secundària.

L’aprenentatge de les matemàtiques pot generar dificultats en els estudiants 
que es manifesten a través dels errors. Les dificultats poden estar vinculades a 
la construcció d’esquemes cognitius no adequats derivats de característiques 
específiques de l’ensenyament.
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2. Identificar i caracteritzar les dificultats de l’ensenyament i aprenentatge 
del pensament numèric.

Caracteritzar dificultats vinculades al desenvolupament del pensament 
numèric que ajudin a comprendre les dificultats derivades de les representaci-
ons dels nombres, de les relacions entre ells, dels diferents tipus de nombres, 
així com de les provinents de la transició del pensament additiu al multipli-
catiu.

3. Identificar i caracteritzar les dificultats de l’ensenyament i aprenentatge 
del pensament geomètric.

Caracteritzar dificultats vinculades al desenvolupament del pensament 
geomètric que ajudin a comprendre les dificultats provinents del desenvolu-
pament dels processos de visualització i la seva coordinació amb els processos 
analítics en la realització de diferents tipus d’activitats (definir, classificar i 
relacionar, provar) i resolució de problemes.

4. Identificar i caracteritzar les dificultats en l’ensenyament i aprenentatge 
del pensament algebraic.

Caracteritzar dificultats vinculades a la transició de l’aritmètica a l’àlgebra a 
fi de facilitar la generació de perspectives estructurals per a l’aritmètica com a 
fonament de l’àlgebra així com la introducció i maneig de les lletres, aproxima-
cions a la resolució de problemes i la relació sintaxi-semàntica i els processos 
de generalització.

5. Identificar i caracteritzar les dificultats de l’ensenyament i l’aprenentatge 
del pensament funcional.

Caracteritzar dificultats vinculades al desenvolupament del pensament 
funcional i a la interpretació de gràfiques establint relacions amb l’àlgebra i el 
maneig de la informació, en particular amb la interpretació i lectura de gràfi-
ques.
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2. Introducció

Les dificultats dels estudiants amb els continguts i processos matemàtics 
s’evidencien a través dels errors en els procediments i estratègies que utilitzen 
per a la resolució de problemes. Aquests errors ens donen informació sobre la 
manera com estan interpretant la tasca i com s’està desenvolupant l’aprenen-
tatge. No obstant això, els errors, vinculats a procediments semblants, poden 
procedir de dificultats de naturalesa diferent i tenir el seu origen en:

• La pròpia naturalesa dels conceptes i processos matemàtics que han de 
ser apresos.

• Una determinada organització curricular, en la forma que adopta l’en-
senyament a l’aula o en com són presentats els conceptes i processos en 
els llibres de text.

• Les característiques de l’aprenentatge dels estudiants i en la manera en 
la que es generen els processos cognitius individuals en els contextos 
socials en què es desenvolupa l’ensenyament de les matemàtiques, així 
com també poden estar associats a variables actitudinals dels estudiants 
cap a les matemàtiques.

Quan l’aprenentatge s’entén com un canvi d’estructures cognitives, les 
dificultats dels estudiants amb els continguts i processos matemàtics es poden 
interpretar com a esquemes cognitius o formes de conèixer no adequats de 
resoldre les tasques. Això es fa evident quan els errors procedeixen de l’apli-
cació de procediments sistemàtics no adequats. Els errors, manifestacions de 
certa dificultat en l’aprenentatge, poden ser entesos com a part dels processos 
d’adquisició del coneixement.

Així, s’emfatitza el paper que exerceixen determinades dificultats en el 
desenvolupament del:

• sentit numèric com una forma de raonar amb i sobre els nombres,
• sentit geomètric com una manera de raonar amb i sobre les figures geo-

mètriques,
• pensament algebraic com una manera de raonar i representar quantitats 

i relacions no conegudes,



© UOC 28 Dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars

• sentit funcional com una manera de raonar amb i sobre relacions entre 
quantitats i el canvi.

El desenvolupament de la comprensió de les matemàtiques està vinculat a 
la interrelació entre allò conceptual i allò procedimental, permetent les conne-
xions entre les diferents àrees de les matemàtiques. En aquest sentit, l’aprenen-
tatge efectiu es recolza en la reflexió sobre els errors. Aquesta idea es recolza 
en la constatació de què determinats errors són persistents (en estar vinculats 
a la construcció de coneixement) i, per tant, previsibles. Aquesta persistència 
es manifesta per la regularitat en la forma de resoldre les tasques tant per part 
d’estudiants individuals com de grups d’estudiants al llarg de diferents períodes 
del sistema educatiu. Per exemple, l’ús d’aproximacions additives en la resolu-
ció de determinats tipus de problemes multiplicatius i la seva evolució des de 
l’educació primària a l’educació secundària.

D’altra banda, la comprensió dels coneixements matemàtics pels estudiants, 
com s’aproximen a la resolució dels problemes i la confiança en la seva capaci-
tat per resoldre’ls depèn en part del tipus de tasques que han de realitzar i de la 
manera en què les idees matemàtiques són presentades a l’aula. Perquè es pro-
dueixi aprenentatge les lliçons que presenten els professors, desenvolupades a 
través de tasques, han d’estar articulades i ser matemàticament desafiadores per 
al nivell dels estudiants. El paper del professor (en decidir quins aspectes s’han 
d’emfatitzar, com organitzar i dirigir el treball a l’aula i quines preguntes fer 
als seus alumnes per a implicar-los en les tasques matemàtiques) és una de les 
variables que han de ser considerades quan intentem identificar i caracteritzar 
les dificultats dels estudiants amb les matemàtiques.

Aquest capítol descriurà algunes de les dificultats que els estudiants d’educa-
ció primària i secundària tenen en l’aprenentatge de les matemàtiques. En par-
ticular, algunes de les dificultats que tenen els estudiants quan amplien els seus 
esquemes cognitius en construir els significats de procediments i continguts 
matemàtics al llarg d’un període de temps ampli com és l’educació primària i 
secundària. Els estudiants al llarg d’aquestes etapes han relacionant els coneixe-
ments que han construït amb les situacions que a cada moment se’ls presenten, 
per aquest motiu, la superació de la dificultat vinculada al fet que un determinat 
coneixement no sigui adequat en un nou domini matemàtic està supeditada al 
reconeixement de la validesa del nou coneixement. D’aquesta manera, veure les 
dificultats com parts integrants del procés de construcció del coneixement i, per 
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tant, de l’aprenentatge, està associat a les diferents transicions que els estudiants 
experimenten durant aquests anys. Per exemple, la transició de:

• les estructures additives a les multiplicatives,
• l’aritmètica a l’àlgebra,
• una aproximació descriptiva a una analítica, i
• la idea de canvi entre quantitats que varien i la seva representació.

Aquesta manera de considerar les dificultats dels estudiants en l’aprenentat-
ge de les matemàtiques ens permet subratllar, en alguns casos, la idea que les 
dificultats i els errors que les evidencien poden estar vinculats a la construcció 
d’esquemes cognitius que deixen de ser adequats quan es canvia el domini 
matemàtic en què van ser inicialment generats. Per exemple, quan el coneixe-
ment de la idea de «següent a», construïda en el domini dels nombres naturals, 
ha de ser modificada quan es consideren altres nombres com els racionals, i la 
representació d’alguns d’ells a través de les fraccions. Per exemple, els alumnes 
de primària i secundària indiquen que entre 3/7 i 4/7 no hi ha cap fracció. De 
la mateixa forma, quan els estudiants de secundària indiquen que (a + b)2 = a2 
+ b2, en generalitzar procediments que tenien sentit en relacionar la multipli-
cació i l’addició mitjançant la propietat distributiva.

També hi ha dificultats vinculades als processos de comunicació, és a dir, al 
procés de dotar de sentit a les maneres de representació i simbolització usats 
en matemàtiques. és per això que determinats errors dels estudiants són mani-
festacions de les dificultats amb les eines i procediments de comunicació de les 
matemàtiques (simbolització i representació de quantitats, relacions i la idea de 
variabilitat) i la seva relació amb el llenguatge quotidià.

D’altra banda, descriure les característiques d’algunes dificultats dels estudiants 
amb les matemàtiques ens permet subratllar el fet que algunes d’aquestes dificul-
tats depenen del seu desenvolupament cognitiu en un moment determinat, com 
per exemple, el fet de considerar en les tasques de classificació de poliedres defini-
cions únicament disjuntes al no reconèixer la possibilitat que una classe de cossos 
geomètrics pot ser subclasse d’una altra família de cossos geomètrics.

Amb aquestes referències, aquest capítol està organitzat en quatre apartats 
dirigits a tractar les dificultats en l’educació primària i secundària que carac-
teritzen el desenvolupament del pensament numèric, pensament geomètric, 
pensament algebraic, i pensament funcional.
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3. Dificultats en el desenvolupament del pensament numèric

3.1. El pensament numèric

Una persona numèricament competent ha de tenir la capacitat de llegir, 
escriure i anomenar nombres; d’utilitzar-los en forma cardinal, ordinal,... i tenir 
una certa intuïció del nombre que permeti detectar errors o fer càlculs aproxi-
mats i estimacions, així com càlculs mentals. El sentit numèric com una forma 
de pensar sobre els nombres i el domini d’aplicació dels quals abasta diferents 
tipus de nombres i relacions (fraccions, decimals, enters, raó, proporcionalitat...), 
es desenvolupa al llarg d’un llarg període de temps que abasta l’educació primà-
ria (6 a 12 anys) i la secundària (12 a 16 anys). Aquest procés no està exempt de 
dificultats vinculades a la capacitat dels estudiants d’establir connexions entre la 
informació nova i el coneixement prèviament adquirit. Alguns dels errors que 
cometen els estudiants són evidències dels intents d’integrar el nou coneixement 
al que ja saben i dels intents de reestructurar el coneixement ja existent.

A continuació es mostraran algunes dificultats relatives al desenvolupament 
del sentit numèric col·ligades al significat del nombre, a la comprensió del 
sistema de numeració decimal i la seva extensió a les fraccions, als nombres 
decimals i a algunes relacions numèriques com divisibilitat i la transició del 
pensament additiu al multiplicatiu.

3.2. Dificultats en la iniciació al nombre

L’inici de la comprensió del nombre està vinculat al desenvolupament dels 
significats relatius a la seqüència numèrica, a l’habilitat d’explicar i al caràcter 
cardinal i ordinal del nombre. Una de les primeres experiències que el nen té 
amb els nombres sorgeix amb la sèrie numèrica: un, dos, tres..., que apareix 
ordenadament, fins i tot amb caràcter previ al fet d’explicar objectes. Si el nen 
no té domini de la seqüència, en el sentit de recitar aquesta des del número u 
o des de qualsevol altre, en les dues direccions, tindrà dificultats per utilitzar 
els nombres en els contextos de recompte, cardinal o ordinal. Els errors durant 
l’aprenentatge de la seqüència numèrica evidencien les dificultats dels estu-
diants en coordinar diferents representacions dels nombres. En particular, els 
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estudiants presenten dificultat amb la lectura i escriptura dels nombres, és a 
dir, dificultats en la conversió del llenguatge oral al simbòlic o llenguatge escrit 
i viceversa. Per exemple, s’inventen paraules no estàndards per referir-se als 
nombres però que mostren el seu reconeixement d’un cert patró en el context 
oral. Així, per exemple, poden dir: «...vint-i-vuit, vint-i-nou, vint-i-deu, vint-i-
onze, vint-i-dotze...», reflectint en certa mesura una generalització incorrecta 
del patró que se segueix a «l’interior» de les desenes.

La lectura de nombres implica que els nens reconeguin els convenis exis-
tents. Així, per exemple, per llegir el número 692, s’ha de reconèixer el valor de 
cadascun dels dígits en funció de la posició que ocupen, així com l’ús de termes 
específics: sis-cents, noranta i dos (sis-cents, noranta, dos, representant 600 + 
90 + 2). D’altra banda, l’escriptura de nombres implica un procés d’interpreta-
ció invers i presenta certes dificultats. Així, alguns estudiants:

• Inverteixen l’ordre de les xifres en l’escriptura de nombres de dues xifres.
• Incorporen la potència de la base. Consisteix a escriure els nombres 

tal com s’anomenen, és a dir, explicitant les potències de la base, com 
succeeix en el nostre sistema oral. Per exemple, quatre mil cinc-cents 
trenta-cinc ho escriuen com 400050035.

• Suprimeixen o afegeixen zeros. En nombres grans és freqüent que els 
nens s’equivoquin en el nombre de zeros intermedis que cal escriure. 
Per exemple, quatre mil tres pot aparèixer escrit com 403 o com 40003.

Existeixen dificultats en el desenvolupament inicial del nombre que estan 
vinculades als tres principis lògics implícits en l’acció d’explicar (recompte). 
Aquestes dificultats poden ser considerades diferents de les descrites en relació al 
tractament i conversions entre diferents maneres de representació. Les dificultats 
vinculades a la construcció del significat del nombre considerant els principis 
lògics estan relacionades amb dificultats en manejar els següents principis:

• Principi d’ordre estable. Per explicar els elements d’un conjunt, la 
seqüència numèrica s’ha de recitar, sempre, en l’ordre convencional.

• Principi de correspondència. En explicar els elements del conjunt, es va 
recitant i alhora, es van assenyalant els elements del conjunt.

• Principi de biunivocitat. En el procés anterior, no n’hi ha prou només 
en establir una correspondència entre paraula numèrica i objecte, sinó 
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que aquesta correspondència ha de ser biunívoca. és a dir, a cada ele-
ment del conjunt se li ha d’associar un sol terme numèric (el que li 
correspon de la seqüència).

Com l’acció d’explicar requereix la coordinació d’aquests tres principis, els 
errors que comenten els estudiants poden ser:

• Errors en la seqüència. Generen una sèrie numèrica incorrecta. Per 
exemple deixar-se una etiqueta o dir les etiquetes en desordre.

• Errors de partició. Porten un control inexacte dels elements explicats i 
dels no explicats. Per exemple, explicar dues vegades el mateix objecte 
o saltar-se un element.

• Errors de coordinació. No coordinen l’elaboració de la sèrie numèrica i 
el procés de control dels elements explicats i dels no explicats. Per exem-
ple, assignar dues etiquetes al mateix objecte.

Reconèixer la quantitat d’objectes que hi ha en una col·lecció d’objectes 
discrets es diu determinar el cardinal del corresponent conjunt. S’admet que 
els nens han adquirit l’aspecte cardinal del nombre quan són capaços de res-
pondre a la pregunta: quants n’hi ha?, emfatitzant l’última paraula en explicar 
els elements d’un conjunt o repetint l’últim terme quan realitzen un recompte. 
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Les dificultats amb l’aspecte cardinal del nombre també són degudes al fet que 
els nens no coordinen els sis principis implícits en el cardinal: els tres principis 
implícits de l’acció d’explicar descrits anteriorment i tres principis referits a la 
característica cardinal:

• Principi de cardinalitat. L’últim terme obtingut en explicar tots els 
objectes de la col·lecció indica el nombre d’objectes que té aquesta col-
lecció.

• Principi d’irrellevància d’ordre. El cardinal d’un conjunt no depèn de 
l’ordre en què estiguin disposats els elements en explicar-los.

• Principi d’abstracció. Qualsevol conjunt o col·lecció d’objectes és sus-
ceptible de ser explicada.

Així, per exemple, a la tasca de la taula 2.1 s’observa com la Maria, a part de 
tenir un error en la seqüència, no té adquirit el principi de cardinalitat, doncs 
l’últim terme obtingut en explicar els objectes de la col·lecció «segons la Maria» 
és 6 i contesta que n’hi ha 7.

Taula 2.1. Tasca sobre la cardinalitat d’un conjunt

Tasca

MESTRE: Explica els següents elements: 

MARIA: Després d’uns segons manipulant... mostra el que ha fet

     i contesta: n’hi ha set.
1     2    4    5    6

El caràcter ordinal descriu la magnitud relativa o la posició relativa d’un 
objecte concret dins d’un conjunt d’objectes totalment ordenat en el qual 
la relació d’ordre té un origen ben definit. Les dificultats amb el nombre 
ordinal, a part de venir donades per la confusió amb la terminologia, poden 
produir-se per les diferències existents entre cardinals i ordinals. Per exem-
ple, en el context ordinal, el recompte ha de començar en l’element que es 
va considerar inicial fins a arribar a l’objecte del qual es vol determinar la 
posició, per la qual cosa, el principi d’irrellevància d’ordre no serveix en les 
situacions ordinals.
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3.3. Dificultats en la comprensió del sistema de numeració deci-
mal. Implicacions en l’aprenentatge dels algorismes de les opera-
cions amb els nombres naturals

La comprensió del sistema de numeració decimal es recolza en els princi-
pis: a) valor de posició, és a dir, cada xifra té un valor relatiu que depèn de la 
posició que ocupi. Per exemple, en el número 742, la posició de la xifra 7, la 
«tercera» xifra des de la dreta, ens informa que ocupa les centenes; b) principi 
d’agrupació: cada deu unitats d’un ordre formen una unitat d’ordre immediata-
ment superior. Per exemple, cada col·lecció de deu desenes és una centena. Les 
dificultats dels estudiants amb el sistema de numeració decimal estan relaciona-
des amb la manera en la que arriben a comprendre aquests principis. Així, per 
exemple, un estudiant pot ser capaç de resoldre les següents tasques (taula 2.2):

Taula 2.2. Tasques sobre el sistema de numeració: descomposició canònica i valor de posició

Completa la següent descomposició: 3456 = _ M + _ C + _ D + _ U
Quin és el valor de la posició de la xifra 5 en cadascun d’aquests nombres?
45672  3459  42541

i tenir dificultats en tasques (taula 2.3) que no solament impliquen que 
l’estudiant tingui una comprensió de la posició de la xifra sinó que necessiten 
que posin en joc les relacions entre unitats de diferent ordre:

Taula 2.3. Tasques sobre el sistema de numeració: descomposicions no canòniques

Completa la següent descomposició: 3456 = _ M + _ C + 26 D + _ U
Escriu el nombre format per trenta unitats de miler i 35 centenes

D’altra banda, la comprensió dels estudiants d’aquests principis del sistema 
de numeració decimal té implicacions en el desenvolupament de la compren-
sió de les operacions i les seves propietats. Algunes de les dificultats amb els 
algorismes de les operacions tenen les seves causes en una comprensió no ade-
quada dels principis de valor de posició i agrupament posades de manifest a 
través d’errors comesos en resoldre les tasques adjuntes (taula 2.4):
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Taula 2.4. Dificultats en tasques sobre operacions

a) b) c)

d) e)

a) S’ha invertit el 6 i el 8 per donar com a resposta 2 fent ús de la idea «treure 
el més petit del més gran».

b) Es dóna com a resposta 0 quan la xifra del subtrahend és més gran que la 
corresponent en el minuend. 

c) Es realitza una manipulació no adequada quan és necessari realitzar una 
descomposició múltiple del minuend entenent les marques que s’escriuen al 
costat dels nombres com a intents de representar algun tipus de descomposició.

d) No es reconeix el multiplicador com 42 = 40 + 2, considerant el 4 i el 2 
com a xifres juxtaposades.

e) Es deixen restes intermèdies iguals o més grans que el divisor o omet zeros 
al quocient.

Una altra manifestació de la influència de la comprensió dels principis del 
sistema de numeració decimal la trobem en les dificultats posades de manifest 
en l’aprenentatge dels algorismes, en particular, en la necessitat d’identificar 
a cada moment quin tipus d’unitat s’està manejant. Per exemple, en la divisió 
23469 : 35 els estudiants poden tenir dificultats a reconèixer que 234 (que són 
les xifres inicialment considerades) són centenes (aquí la descomposició del 
dividend seria 234C + 6D + 9U) i que en dividir 234C entre 35, el 6 del quocient 
són centenes, el número 24 que apareix en la primera resta són centenes i el 
número 246 és la transformació de 24 centenes en 240 desenes juntament amb 
les 6 desenes que procedeixen de la descomposició del dividend.
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Els estudiants també tenen dificultats amb les propietats estructurals de 
les operacions aritmètiques que estan relacionades amb la noció d’igualtat: 
identitat, commutativa, associativa, distributiva i les operacions inverses. Per 
exemple, amb tasques del tipus:

Són equivalents les següents expressions?
479 × 148
148 × 479
Alguns estudiants necessiten realitzar les operacions per respondre a aquesta 

qüestió (sense reconèixer la commutativitat de la multiplicació). D’altra banda, 
quan s’accepta la commutatividad de l’addició i de la multiplicació, alguns 
estudiants intenten ampliar el seu domini d’aplicació generalitzant-les a altres 
operacions que no compleixen aquestes propietats: la subtracció i la divisió, Per 
exemple, quan es proposa un problema de divisió i es demana que seleccionin 
l’operació que millor correspon al problema, hi ha estudiants que seleccionen 
indistintament 15 : 423 o 423 : 15 creient que les dues expressions són inter-
canviables.

3.4. Extensió dels nombres naturals als nombres racionals:  
dificultats vinculades a la representació i als models implícits

La generalització d’un coneixement que és vàlid en uns dominis a altres 
dominis en els quals no té validesa és un fenomen vinculat als obstacles que 
han de superar els estudiants en els processos de construcció del coneixement 
matemàtic. Per exemple, algunes vegades el coneixement que els estudiants 
posseeixen dels nombres naturals es converteix en un obstacle per a l’aprenen-
tatge dels nombres decimals ja que els estudiants solen aplicar de manera equi-
vocada el que coneixen dels nombres naturals als nombres decimals. Algunes 
de les dificultats que posen de manifest els intents d’usar el coneixement dels 
naturals en el domini dels nombres decimals són degudes a:

• Falta de comprensió de la notació decimal:
 –  Els estudiants interpreten les xifres que hi ha darrere de la coma deci-

mal com un nombre natural.
 –  Errors en la lectura i escriptura (relacionats amb la noció «valor de 

posició»). Per exemple, dir que 38 mil·lèsimes és 38000.
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 –  Errors relacionats amb el 0. Per exemple, dir que 0,036 són 36 o dir 
que 1,27 és diferent d’1,270.

 –  Errors en la comparació de decimals. Per exemple, en tasques com 
«Quin dels nombres decimals 2,35, 2,035 i 2,305 és més gran i per què?».

• Dificultat amb la propietat de densitat dels nombres decimals. Per a 
alguns estudiants entre 1,23 i 1,24 no hi ha cap nombre. Uns altres 
tenen problemes a ordenar nombre decimals i diuen que 0,14 és més 
gran que 0,2 (en ser 14 un nombre més gran que 2).

• Dificultats amb les operacions per la col·locació de la coma en desconèi-
xer el significat de les diferents unitats en els decimals.

• Dificultats amb les representacions periòdiques dels nombres racionals, 
per exemple, al no admetre la igualtat 0,9999... = 1.

La influència del coneixement dels nombres naturals en el procés d’apre-
nentatge de les fraccions i dels nombres decimals es manifesta en altres aspec-
tes com, per exemple, quan als estudiants els resulta difícil entendre que el 
producte de dues fraccions o de dos nombres decimals pot ser menor que 
qualsevol dels factors, al contrari del que succeeix amb els nombres naturals. 
Aquesta dificultat està subjecta a la generació de models implícits a operaci-
ons amb nombres naturals: «la multiplicació fa més gran», «el divisor d’una 
divisió ha de ser un nombre natural», i «el quocient no pot ser més gran que 
el dividend». D’aquesta manera, les expectatives dels estudiants generades per 
aquests models implícits, en relació a la magnitud del resultat, interfereixen 
amb el sentit donat a la multiplicació i divisió de fraccions o nombres decimals. 
Per tant, els models implícits generats pels estudiants durant l’aprenentatge de 
les operacions amb nombres naturals es converteixen en obstacles quan s’am-
plien els dominis numèrics.

Pel que fa a les operacions amb fraccions, els estudiants tenen menys difi-
cultats amb la multiplicació i la divisió que amb l’addició i subtracció quan 
solament han de realitzar els algorismes. No obstant això, quan es tracta de 
comprendre el significat de les operacions, la multiplicació i la divisió ofereixen 
més dificultat que l’addició i la subtracció. Els errors més comuns dels estudi-
ants amb les operacions de fraccions es troben en:

• La recerca de fraccions equivalents. Els estudiants reconeixen un model 
additiu en els numeradors i ho traslladen als denominadors. Per exem-
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ple davant la tasca «Escriu el denominador de la segona fracció perquè 
les dues fraccions siguin equivalents»

Alguns estudiants traslladen la relació additiva dels numeradors 2 + 6 = 
8 als denominadors, donant com a resposta 11, ja que 5 + 6 = 11.

• La suma de fraccions. Els estudiants sumen els numeradors i els deno-
minadors. Per exemple «

6
3

3
1

3
2

=+ ».

• La multiplicació de fraccions. Redueixen a comú denominador i després 
multipliquen els numeradors (barregen els algorismes de l’addició i de 
la multiplicació). Per exemple « ».

• La divisió. Divideixen separadament els numeradors i els denominadors 
ignorant les possibles restes que s’obtinguin si la divisió no és exacta. 
Per exemple, « ».

3.5. Dificultats amb relacions numèriques específiques

3.5.1. Estructura multiplicativa: significats i maneres de representació

Un àmbit particular en el que es presenten dificultats en l’ensenyament i 
aprenentatge de les matemàtiques és en la generació de nous conceptes (com 
la idea de múltiple i divisor en teoria de nombres) a partir de l’establiment de 
relacions entre els significats de les operacions. Algunes d’aquestes dificultats 
unes vegades tenen un caràcter més conceptual que procedimental i unes altres 
estan vinculades als termes usats i a les maneres de representació.

Algunes dificultats en la comprensió de la teoria de nombres estan relaci-
onades amb una comprensió no adequada de l’equivalència entre les expres-
sions a × b = c, c : b = a i c : a = b, al no identificar que si c és múltiple d’a 
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i b, llavors aquests són divisors de c. Aquestes dificultats amb el concepte 
divisor estan vinculades al procés de reversibilitat de la multiplicació i de la 
divisió. La recerca de múltiples d’un nombre no presenta tantes dificultats 
en obtenir-se aquests multiplicant aquest nombre per qualsevol altre. No 
obstant això, el divisor, malgrat ser finit el nombre d’ells, no sempre s’obté 
directament, atès que en dividir un nombre per un altre no sempre dóna un 
resultat exacte.

La terminologia emprada també és font de dificultats, així, per exemple, pot 
portar a errors el doble sentit de la paraula «divisor» com un terme de la divisió 
(dividend, divisor, quocient i resta) o com a «divisor de» en el sentit de la divi-
sibilitat. Així, en la divisió 25 : 6, el 6 és el «divisor» com a terme d’una divisió; 
però no ho és en el sentit de divisibilitat al no ser la divisió exacta. Quant a la 
notació, els estudiants tenen dificultats quan s’usa la barra |, en a | b (a divideix 
a b) ja que es confon amb la fracció a/b. A més, la relació entre mínim i múlti-
ple, i màxim i divisor també genera dificultats. Quan en un problema es parla 
de màxim els alumnes ho relacionen amb múltiple; per contra, quan es parla 
de mínim, ho relacionen amb divisor.

Finalment, les maneres de representació usats ajuden a evidenciar les difi-
cultats que els estudiants tenen amb els conceptes de múltiple i divisor i, en 
particular, amb una construcció dels significats únicament procedimental. 
Així, per exemple, davant la tasca (taula 2.5)

Taula 2.5. Tasques sobre divisibilitat

Contesta a les següents qüestions:
Sigui el número M = 243 · 562 · 11.
És M divisible per 5?, és divisible per 2 · 11?, és divisible per 112? Són 244 · 583 · 1112 i 22 · 54 · 1110 
múltiples de M? 

alguns estudiants tenen dificultats en la seva resolució quan no són capaces 
de fer un ús adequat del significat conceptual de les idees matemàtiques impli-
cades. Davant aquesta tasca alguns estudiants intenten obtenir la representació 
decimal dels diferents nombres, per realitzar els càlculs i donar una resposta. No 
obstant això, les potències dels nombres implicats en la descomposició factorial 
fan difícil aquesta resolució. Per tant, les maneres de representació usades per als 
nombres, en aquest cas com a producte de potències de factors primers, posen 
de manifest dificultats d’índole conceptual que moltes vegades passen desaper-
cebudes davant un excessiu èmfasi en les aproximacions procedimentals.
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3.5.2. Transició de les relacions additives a les multiplicatives. L’ús abusiu 
de la linealitat

La transició del pensament additiu al multiplicatiu no és senzilla i ocasiona 
dificultats als estudiants. L’estructura multiplicativa en els nombres naturals 
té aspectes en comú amb l’estructura additiva. Per exemple, quan es considera 
la multiplicació com a suma de sumands repetits. No obstant això, també té 
aspectes que no provenen de l’estructura additiva, com considerar la multipli-
cació amb el significat de producte cartesià (de quantes maneres diferents et pots 
vestir usant 2 pantalons i 3 camises?). Aquestes diferències requereixen un canvi 
en el pensament dels estudiants a fi de poder manejar les noves situacions però 
aquests canvis els generen dificultats.

Una característica d’aquesta transició és la dificultat que tenen els estudiants 
de diferenciar les situacions on les quantitats es relacionen additivament de 
les que les quantitats es relacionen multiplicativament (com els problemes de 
proporcionalitat). Aquesta dificultat s’evidencia per l’ús incorrecte de mètodes 
additius en situacions proporcionals i l’ús incorrecte de mètodes proporcionals 
en situacions on les relacions són additives. Per exemple, molts estudiants de 
primària i secundària resolen el següent problema proporcional emprant incor-
rectament relacions additives:

Marta i Sofia volen pintar les seves habitacions exactament del mateix color. 
Marta barreja 3 pots de pintura groga i 6 pots de pintura vermella. Sofia ha usat 7 
pots de pintura groga. Quants pots de pintura vermella necessitarà?

Solució incorrecta: Com la diferència entre els pots de pintura groga i vermella 
que utilitza Marta és 6 – 3 = 3, llavors Sofia utilitzarà 7 + 3 = 10 pots de pintura 
vermella.

Però, de manera anàloga, molts estudiants empren de manera incorrecta 
estratègies proporcionals per resoldre situacions no proporcionals, com la 
següent situació:

Víctor i Anna estan corrent a la mateixa velocitat en una pista d’atletisme. Però 
Anna va començar a córrer més tard que Víctor. Quan Anna havia recorregut 5 voltes, 
Víctor ja n’havia recorregut 15. Si Anna ha recorregut 30 voltes, quantes voltes haurà 
recorregut Víctor?

Solució incorrecta: Com Víctor ha recorregut el triple de voltes que Anna (15 : 3 
= 5 voltes) llavors, si Anna ha recorregut 30 voltes, Víctor n’haurà recorregut 30 × 3 
= 90 voltes).
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L’ús incorrecte d’aproximacions proporcionals en situacions additives (ús 
abusiu de la proporcionalitat) ha estat observat no solament en aritmètica 
(problemes amb relacions additives) sinó en molts altres dominis matemàtics, 
com en probabilitat, en la generalització de patrons en àlgebra, i en geometria.

Un exemple típic en el context de probabilitat són les creences que tenen 
els estudiants de què la probabilitat de tenir èxit en el joc és directament pro-
porcional al nombre de tirades. Per exemple, la probabilitat d’obtenir un 6 en 
llançar un dau en una tirada és 1/6, en 2 tirades 2 × 1/6, en 3 tirades 3 × 1/6 i 
així successivament.

L’exemple més comú en el context d’àlgebra és quan els estudiants han de 
modelitzar una situació de la forma:

«Amb 8 llumins pots fer una escala de 2 esglaons i amb 11 llumins una escala 
de 8 esglaons, quants llumins es necessitaran per a una escala de 4 esglaons? I per a 
una escala de 5 esglaons?»

L’error més freqüent observat és assumir que existeix una relació proporcio-
nal entre el nombre d’esglaons i el nombre de llumins. Els estudiants escriuen 
arguments com «per a una escala de 4 esglaons, es necessitaria 2 vegades el nombre 
de llumins que per a una escala de 2 esglaons».

Errors similars s’han trobat en la manipulació d’expressions algebraiques. 
Per exemple: «L’arrel quadrada de la suma és la suma de les arrels quadrades» (en 
aquest cas apliquen la propietat f(a + b) = f(a) + f(b)) i «l’algorisme del producte 
és el producte de logaritmes», aplicant la propietat f(ca) = kf(a).

Un dels casos més coneguts en el qual els estudiants fan un ús incorrecte 
de la proporcionalitat en el context de la geometria és quan han d’ampliar o 
reduir figures geomètriques i se’ls pregunta per l’àrea o el volum. La propietat 
implícita en aquests problemes seria que si s’amplia o es redueix qualsevol figu-
ra geomètrica (quadrat, cercle, cub, con...) k vegades, la seva àrea es multiplica 
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per k al quadrat i el seu volum per k al cub. Però els estudiants creuen que «si 
una figura s’amplia o es redueixen en k vegades, la seva àrea i el seu volum 
s’amplia o es redueix en k vegades també».

Algunes explicacions de l’ús abusiu de la linealitat són les següents:

• El caràcter intuïtiu que desenvolupa el raonament proporcional una 
vegada que els estudiants han experimentat amb ell a l’escola i en la 
vida quotidiana.

• L’experiència de l’estudiant quan resol problemes a classe. A causa de 
la naturalesa del problema amb la que s’enfronten els estudiants i a la 
forma en què aquests problemes són tractats pels professors, els estudi-
ants comencen a percebre la resolució de problemes com una activitat 
que té poca relació amb el món real. Així que, en lloc de considerar la 
situació real descrita al problema, els estudiants es fixen en aspectes 
superficials, com algunes paraules o expressions claus, per decidir l’ope-
ració matemàtica que han d’utilitzar.

• En educació primària i secundària els problemes de raonament propor-
cional solen estar formulats en format de valor perdut. és tanta l’aten-
ció prestada a la resolució correcta del problema i a l’execució fluïda 
dels procediments que els estudiants adquireixen un determinat tipus 
de rutina en lloc d’iniciar-se «expertament» en el raonament propor-
cional.

3.6. Alguns suggeriments d’ensenyament

Les dificultats en el desenvolupament del pensament numèric al llarg de 
l’educació primària i secundària es posen de manifest en els moments en els 
que els estudiants construeixen el significat de les idees matemàtiques relle-
vants (per exemple, el sistema de numeració decimal), estableixen relacions 
lògiques entre els diferents significats (com en el cas de la divisibilitat) o en la 
transició de l’additiu al multiplicatiu (per exemple, la complementarietat entre 
additiu i multiplicatiu posada de manifest per un ús abusiu de la linealitat o per 
l’ús de procediments vàlids en el domini dels nombres naturals, de les fraccions 
o dels nombres decimals). Com a conseqüència els suggeriments d’ensenya-
ment estan vinculats a aquestes tres tipologies.
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En relació a les idees matemàtiques, les activitats haurien d’incidir, per 
exemple, en la importància de les nocions de «valor de posició» i «agrupament» 
per a la comprensió del sistema de numeració decimal i per evitar dificultats 
posteriorment amb les descomposicions dels nombres i amb les operacions. En 
conseqüència, s’haurien de plantejar tasques com:

• Donat el número 1234. Indica el valor de posició de la xifra 3. Canviaria el 
valor de posició de la xifra 3 si el nombre es multipliqués per 10, 102 i per 
103, successivament?

• Realitza les següents descomposicions del número 1234
1234 = ...UM + ... C + ... D + ... U
1234 = 12C + ... D + ... U
1234 = 10C + ... D + ...U
1234 = ... C + 11 D + ...U

Aquestes tasques ajudarien a l’estudiant a superar les dificultats amb els 
algorismes en necessitar comprendre les diferents descomposicions que es fan 
dels nombres a mesura que es va aplicant l’algorisme pas a pas i en el valor de 
posició de cadascuna de les xifres. Per exemple, en la següent suma:

 +1
 2 4 7
 + 3 2 5
 5 7 2

Un estudiant hauria d’identificar que com 7U + 5U = 12U i 12U = 1D + 2U 
llavors la desena la sumarem a la segona columna, que és on estan les desenes 
(per això en l’algorisme diem «me’n porto una»).

En l’àmbit de les dificultats en la transició del pensament additiu al multi-
plicatiu i, en particular, les dificultats dels estudiants a discriminar les situaci-
ons proporcionals i no proporcionals (ja que apliquen la proporcionalitat en 
situacions no proporcionals), els professors haurien d’ajudar als estudiants a 
parar esment a les relacions entre les quantitats. Una manera d’ajudar als estu-
diants a discriminar el tipus de relació entre les quantitats és l’ús de situacions 
proporcionals sense nombres, com:



© UOC 44 Dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars

• Miguel ha corregut avui menys voltes en més temps que ahir, com és la seva 
velocitat d’avui en comparació a la d’ahir?

Una altra manera seria usant taules de valors on els estudiants poguessin 
observar les diferents relacions entre les quantitats i discriminar si són propor-
cionals o no ho són. Per exemple, la següent taula mostra la relació del nombre 
d’ous utilitzats per a l’elaboració d’un pastís de xocolata i el nombre de racions 
(grandària del pastís).

Nombre de racions 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Nombre d’ous 2 4 6 8 10 12 14 16 18

O, la següent taula, on es mostra la relació de les voltes a una pista d’atle-
tisme que han recorregut Víctor i Anna, Víctor va començar 2 voltes més tard 
que Anna i ambdós van al mateix ritme.

Voltes de Víctor 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Voltes d’Ana 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

4. Dificultats en el desenvolupament del pensament 
geomètric

4.1. El pensament geomètric

Els processos d’ensenyament i aprenentatge de la geometria haurien de 
potenciar que els estudiants desenvolupessin, en cada nivell educatiu, el 
pensament geomètric entès com una competència cognitiva que els permeti 
desenvolupar l’orientació i visualització espacial. és a dir, poder arribar a ser 
competents en determinats àmbits com

• Visualització:
 –  reconèixer, identificar i analitzar les característiques i propietats de les 

figures i cossos geomètrics,
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 –  desenvolupar la capacitat de situar i descriure objectes mitjançant el 
desenvolupament de diferents sistemes de representació,

 –  reconèixer, identificar i analitzar les característiques i propietats de les 
transformacions geomètriques.

• Coordinació dels processos de visualització i raonament que permeti 
desenvolupar arguments adequats en els processos de resolució de pro-
blemes.

El pensament geomètric és rellevant ja que aporta elements constitutius que 
recolzen el desenvolupament de la competència matemàtica. Des de l’educació 
primària a la secundària els estudiants haurien de desenvolupar els processos 
cognitius de visualitzar, relacionar, classificar, localitzar, i provar vinculats a la 
construcció del coneixement geomètric. En aquest àmbit, és possible vincular 
el desenvolupament dels processos a diferents nivells de comprensió. Així, 
inicialment els estudiants perceben les figures geomètriques globalment, per 
posteriorment començar a identificar propietats de les figures però sense ser 
capaces de relacionar unes propietats amb unes altres. Posteriorment els estu-
diants comencen a relacionar figures amb propietats geomètriques per inferir 
informació addicional sobre les figures, cosa que constitueix el raonament 
configural.

Les característiques en cada nivell i els mecanismes de transició entre els 
nivells vénen determinats per la superació de certes dificultats que poden estar 
vinculades a la naturalesa dels propis continguts, als processos geomètrics o 
a les característiques de les tasques d’ensenyament que els estudiants han de 
realitzar. En conseqüència, les dificultats estan vinculades a les transicions 
entre nivells, és a dir, des de la manera en la qual els estudiants perceben les 
figures íntegrament i aprenen a descriure-les en els primers anys de l’educació 
primària, fins a ser capaços, en altres etapes educatives, d’identificar i analit-
zar les seves propietats, al principi de manera implícita i posteriorment més 
explícita, permetent-los realitzar classificacions, i a continuació desenvolupar 
la capacitat de generar arguments convincents (provar) en relació a propietats 
derivades a les figures.
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4.2. Dificultats en el desenvolupament dels processos de visualitza-
ció: identificar, analitzar i relacionar propietats de les figures

Un dels aspectes claus en el desenvolupament del pensament geomètric al 
llarg de l’educació primària i secundària té a veure amb la capacitat de descriu-
re, reconèixer i representar figures i identificar les seves propietats (usant i com-
prenent la terminologia). Els dibuixos i les representacions són essencials per 
comprendre les idees geomètriques. En aquesta secció descriurem les dificultats 
en els dos usos que els estudiants solen fer de les figures:

• representar una classe de figures (ex. el conjunt dels rectangles), i
• representar relacions geomètriques (ex. les altures de qualsevol triangle 

es tallen en un punt).

El procés de visualització s’entén com l’activitat mental que té a veure amb 
la creació, l’anàlisi i la transformació de representacions mentals de conceptes, 
propietats o relacions matemàtiques. El desenvolupament de la visualització 
està vinculat a la capacitat de fer explícit el que en els primers moments és 
només implícit. és a dir, el desenvolupament dels processos de visualització ha 
de permetre identificar atributs de les figures (característiques matemàtiques de 
les figures i la seva relació amb altres) i poder arribar a descriure atributs que no 
poden veure’s però sí inferir-se. No obstant això, el desenvolupament d’aquests 
aspectes del procés de visualització no està exempt de dificultats. Aquestes difi-
cultats estan vinculades a

1. la relació entre el concepte, considerant la seva definició matemàtica, i la 
imatge del concepte, que és com el concepte es reflecteix en la ment dels 
estudiants (el producte del procés cognitiu de formació del concepte), i

2. els processos d’encapsulació d’un concepte geomètric i de desencapsu-
lació cognitiva de les propietats d’un concepte geomètric (construcció 
dels significats).
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4.2.1. Definició i imatge del concepte

La imatge del concepte construïda per l’estudiant és una referència quan 
pren decisions per determinar si una figura és o no representant del concepte. 
és a dir, per prendre decisions recolzant-se en el que són els atributs rellevants 
del concepte enfront del que són atributs irrellevants. Per exemple, en les repre-
sentacions dels quadrats en la figura 3.1-c i 3.1-d el fet que en la figura 3.1-d els 
costats estiguin inclinats és un atribut irrellevant per definir el quadrat, mentre 
que el fet de tenir els quatre costats iguals i els quatre angles iguals són atributs 
rellevants per definir el quadrat i relacionar-lo amb els rombes o els rectangles. 
En aquest àmbit, el procés de visualització implica dos processos:

• l’habilitat per interpretar la informació figural: comprendre les represen-
tacions visuals i el vocabulari utilitzat, i

• l’habilitat de processament visual: visualitzar i traslladar relacions abs-
tractes i informació no figural a termes visuals (informació figural).

és precisament el reconeixement de la relació entre el processament visu-
al de la informació i l’habilitat per interpretar la informació figural la que 
està permetent explicar algunes de les dificultats que tenen els alumnes en 
identificar, analitzar, i representar figures geomètriques al llarg de l’educació 
primària i secundària. Per exemple, l’ús de determinats exemples prototípics 
per presentar un determinat tipus de figures fa que els estudiants associïn als 
conceptes atributs que no els pertanyen. Per representar un triangle rectangle 
(triangle amb un angle recte) alguns llibres de text i professors poden utilitzar 
una representació prototípica com la que es mostra a la figura 3.1-a. Aquesta 
representació fa que els estudiants associïn a la idea de «triangle rectangle» el 
fet que els catets estiguin «paral·lels» a les vores de la fulla de paper en la qual 
es dibuixa. Aquest atribut irrellevant associat a la idea de «triangle rectangle» 
fa que molts estudiants d’educació primària no considerin com un triangle rec-
tangle el representat a la figura 3.1-b (és a dir, hi ha estudiants que pensen que 
l’única figura que pot ser un triangle rectangle és el representat a la figura 3.1-
a). De la mateixa forma, alguns estudiants tenen dificultats a reconèixer una 
figura com un quadrat si no està presentat amb un dels costats paral·lels a la 
vora de la fulla on està dibuixat. D’aquesta manera aquests alumnes consideren 
que no és un quadrat la figura d’un quadrat girat (figura 3.1-d).
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Figura 3.1. Diferents representacions del triangle rectangle i del quadrat

Figura 3.1-a Figura 3.1-b

Figura 3.1-c Figura 3.1-d

Aquesta dificultat de reconeixement i d’identificació de figures geomètriques 
per l’ús d’exemples prototípics es manifesta també en el cas de l’altura d’un 
triangle. Existeixen estudiants que són capaços de memoritzar la definició de 
l’altura d’un triangle Δ ABC respecte al vèrtex C repetint «l’altura d’un triangle 
és la perpendicular a la recta que conté el costat AB i que passa per C (vèrtex 
oposat)». No obstant això, aquesta definició i la representació de l’altura d’un 
triangle usant sempre triangles acutangles (triangles amb els tres angles menors 
de 90º) fa que els estudiants construeixin una imatge del concepte «altura d’un 
triangle» al que li afegeixen atributs addicionals, com la idea que «les altures d’un 
triangle sempre estan dins del triangle», que no es corresponen amb el concepte. 
Aquests atributs addicionals al concepte fan que, per exemple, els estudiants 
admetin com a altura d’un triangle el segment representat a la figura 3.2-a però 
no reconeguin com a altura del triangle el segment representat a la figura 3.2-b, 
o que representin l’altura del triangle respecte d’un costat incomplint els atributs 
donats en la definició però forçant a què es compleixin altres criteris com que el 
segment dibuixat quedi dins del triangle com en la figura 3.2-c.
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Figura 3.2. Representació de l’altura d’un triangle

Figura 3.2-a Figura 3.2-b Figura 3.2-c

Els conceptes geomètrics en educació primària i secundària, en tenir un 
component visual important, tenen moltes vegades vinculats aquests exemples 
prototípics, que són els primers que els estudiants associen a la imatge del con-
cepte. és el cas de la figura d’un triangle rectangle amb els catets representats 
com a la figura 3.1-a, o la representació de l’altura d’un triangle obtusangle 
donada a la figura 3.2-a, que tenen fortes característiques visuals que fa que 
els estudiants incorporin atributs no rellevants a la seva imatge del concepte. 
Aquests exemples prototípics són els models que els estudiants utilitzen per 
realitzar judicis prototípics i determinar si una representació és o no exemple 
del concepte.

Les dificultats per produir arguments convincents vinculats a la construcció 
d’imatges del concepte no adequades es poden evidenciar amb l’ús de la idea de 
rectes perpendiculars. Per exemple, encara que la idea de rectes perpendiculars 
en el plànol, entesa com que formen un angle recte, se sol introduir en l’edu-
cació primària, les conseqüències del procés de construcció d’aquest concepte 
quan s’incorporen a la imatge atributs no rellevants genera dificultats als estu-
diants quan en l’educació secundària han de proporcionar alguna explicació 
convincent per a la propietat: 

«dos angles que tenen els seus costats respectivament perpendiculars són iguals o suplementaris».

La dificultat es genera quan els estudiants no reconeixen la perpendicula-
ritat de les rectes r3 i r1 (figura 3.3) a causa de què la imatge prototípica de 
la idea de perpendicularitat es vincula a rectes representades sent paral·leles a 
les vores de la fulla. A més, si aquesta propietat es representa com a la figura 
3.2 (amb angles aguts), els estudiants també tenen dificultats en assumir que 
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es compleix quan els angles són obtusos. Aquestes dificultats estan vinculades 
amb els dibuixos usats i, per tant, amb la imatge del concepte generada a les 
seves ments.

Figura 3.3. Representació de rectes perpendiculars

La definició matemàtica del concepte inclou els atributs rellevants mínims 
que ens permeten determinar exemples i no-exemples dels conceptes i recolza 
el procés de relacionar les propietats de les figures que permeten desenvolupar 
els processos de classificació. En aquest cas, en ser els atributs aspectes visuals 
de les figures estan vinculats als processos de visualització. D’aquesta manera 
els exemples prototípics són usats en els judicis prototípics en dos àmbits dife-
rents:

• quan s’usa l’exemple prototípic com una referència i es realitza un judici 
visual per determinar que alguna cosa és o no un exemple del concepte 
(judici prototípic 1) tal com succeeix quan els estudiants indiquen que 
el segment dibuixat a la figura 3.2-b no és l’altura del triangle perquè 
està fora del triangle, i

• quan els estudiants imposen certs atributs irrellevants al concepte, tals 
com «l’altura d’un triangle és interior al triangle», en les tasques de 
representar l’altura d’un triangle els estudiants «obliguen» que l’altura 
sigui interior (com succeeix a la figura 3.2-c anterior) (judici prototípic 
2).

D’aquesta manera, les relacions entre la imatge del concepte construït a la 
ment dels estudiants i el concepte segons ve donat en la definició es posen de 
manifest en dos tipus de tasques:
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• identificar el concepte davant d’una representació, i
• realitzar una representació del concepte en un cas particular.

4.2.2. Construcció cognitiva dels conceptes geomètrics

Les dificultats vinculades a la relació entre la definició i la imatge del con-
cepte descrita en l’apartat anterior estan relacionades amb la manera en la que 
els estudiants construeixen els significats dels conceptes geomètrics. Aquesta 
dificultat es manifesta quan els estudiants són capaços de donar una definició 
d’un objecte geomètric, però no són capaços d’identificar els seus atributs quan 
han de ser usats en la realització d’una determinada activitat. El procés de cons-
trucció del coneixement de vegades determina que els estudiants memoritzin 
les definicions sense construir cognitivament la xarxa de relacions que cons-
titueixen els significats implicats. Aquesta situació produeix dificultats quan 
els estudiants durant la resolució de problemes han de considerar els atributs 
dels objectes geomètrics i identificar a partir d’ells l’objecte geomètric al que es 
refereixen. Aquest procés, que és invers a l’activitat de recordar la definició de 
l’objecte, implica durant la resolució de problemes que els estudiants vagin des 
dels atributs a la definició. I aquest procés genera dificultats durant la resolució 
de problemes.

Per exemple, els alumnes de secundària solen recordar la definició de bisec-
triu d’un angle (recta que divideix l’angle en dos angles iguals), però tenen 
dificultats a reconèixer la bisectriu en l’enunciat del problema presentat a la 
figura 3.4.

Figura 3.4. Problema de provar

Al triangle GHK els segments GK  i HK són congruents i els 
angles ^GKM i ^HKM també són congruents.
Provar que M és el punt mitjà del costat GH .

En aquest cas la reproducció d’una definició no implica que els estudiants 
hagin realitzat una construcció cognitiva del concepte que els permeti ser 
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conscients d’aquesta definició i reflexionar i combinar-la amb altres conceptes. 
Això s’evidencia en les dificultats que els estudiants poden tenir davant tasques 
que els exigeixin haver de desencapsular els significats —propietats i atributs 
del concepte— per ser usats en la realització d’una tasca (que es pot donar en 
els casos en què s’hagin d’usar les condicions necessàries i suficients per carac-
teritzar un objecte geomètric). En l’exemple anterior, encara que l’enunciat 
proporciona els atributs de la noció de bisectriu (els angles ^GKM i ^HKM són 
congruents) i de triangle isòsceles (els segments GK  i HK són congruents) la 
dificultat a reconèixer aquests atributs donats —costats congruents i angles 
congruents— limita els recursos de l’estudiant per reconèixer que KM és una 
bisectriu d’un triangle isòsceles i per tant coincideix amb la seva mitjana, pel 
que M és el punt mitjà de GH.

Les dificultats per anar des dels atributs a la definició solen estar vinculades 
a una pseudoconstrucció dels conceptes i es manifesten davant tasques en les 
quals els estudiants han d’identificar els atributs dels conceptes. Així, per exem-
ple, en la següent equivalència lògica (figura 3.5) 

Figura 3.5. Equivalència lògica

Siguin les rectes L1 i L2 tallades per r.
Siguin els angle altern –interns ^a i ^b.

L1 i L2 són paral·leles ↔ els angles alterns-interns ^a i ^b són iguals.

els estudiants no solen tenir dificultats a reproduir la implicació
«L1 i L2 són paral·leles Δ els angles alterns-interns ^a i ^b són iguals».
No obstant això, té més dificultats a reconèixer i «usar» en el procés de 

resolució de problemes la implicació contrària (els angles alterns-interns ^a i ^b 
són iguals→ L1 i L2 són paral·leles). Aquest fet s’evidencia, per exemple, quan els 
estudiants tenen dificultats a reconèixer i usar aquesta implicació lògica en la 
resolució del problema de la figura 3.6.
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Figura 3.6. Problema de provar

En la figura CD  biseca AB  i ^C º ^D.

Provar que AB  biseca CD .

En aquest problema, una possible resolució es recolza en coordinar els 
següents fets:

— Els angles en I són iguals per oposats pel vèrtex.
— Els angles ^C i ^D són congruents perquè és una dada que proporciona el problema.
— Considerant la idea que en un triangle els angles sumen 180º, llavors en conèixer dos angles, 
coneixem el tercer i, per tant, els angles ^A i ^B són congruents.
— En aquesta situació és possible aplicar el criteri de congruència de triangles A-L-A, ja que en els 
dos triangles es tenen les congruències ^A, AE, ^I, i ^B, ED, ^I. 

No obstant això, una resolució alternativa es recolza en reconèixer i usar la 
implicació:

«els angles alterns-interns ^a i ^b són iguals → L1 i L2 són paral·leles»

pel que AC i BD són paral·lels, i tornant a usar la implicació

«AC i BD són paral·leles → els angles alterns-interns ^A i ^B són congruents».

I a partir d’aquí es reprodueix el mateix camí que en la resolució anterior,

«En aquesta situació és possible aplicar el criteri de congruència de triangles A-L-
A, ja que en els dos triangles es tenen les congruències ^A, AE, ^I, i ^B, ED, ^I».

El fet d’usar les condicions necessàries i suficients de manera flexible en la 
resolució de problemes està vinculat al procés de construcció cognitiva que 
els estudiants generen de l’equivalència lògica. Aquest fet, que també ha estat 
reportat en altres àmbits de l’aprenentatge de les matemàtiques, posa de mani-
fest que la construcció cognitiva no adequada dels conceptes que comporten 
una equivalència lògica redueix els recursos a ser usats durant la resolució de 
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problemes i genera dificultats en la resolució de problemes i, per tant, en l’apre-
nentatge de les matemàtiques.

4.3. Dificultats en la coordinació dels processos visuals i analítics

Les activitats d’identificar i representar tenen un suport important en els 
processos visuals que desenvolupen els estudiants:

• quan s’identifiquen relacions entre els atributs per determinar relacions 
d’inclusió, i

• quan han de generar arguments convincents per provar alguna conjec-
tura,

que constitueixen els processos analítics.
Les dificultats dels estudiants en la coordinació dels processos visuals i analítics 

es manifesta en les activitats de classificació de diferents tipus de polígons —
propietats i relacions entre els polígons— o quan els estudiants han de generar 
raonaments deductius en l’educació secundària donant explicacions convin-
cents per a les seves conjectures.

4.3.1. Classificar i relacionar

Alguns estudis han mostrat les dificultats que tenen els estudiants per realit-
zar classificacions inclusives, en les quals la mateixa figura pot ser representant 
de diverses famílies. La dificultat s’evidencia quan els estudiants intenten gene-
rar classificacions disjuntes, és a dir, en la qual cada figura només pot estar en 
un grup. Aquest tipus de dificultat es manifesta davant un tipus de tasca com 
la presentada a la figura 3.7.

En un primer nivell de raonament geomètric, on només s’identifiquen 
globalment les figures sense identificar els seus atributs rellevants, els estudi-
ants solament són capaços de manejar relacions disjuntes que els permeten 
diferenciar unes figures d’unes altres però no considerar que una classe pot ser 
subclasse d’una altra classe més general.
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Figura 3.7. Tasca de classificar

Quin/s dels següents quadrilàters:

A) són paral·lelograms,
B) són rombes,
C) són rectangles,
D) són quadrats.

L’estudi dels atributs de les figures i de les seves propietats també és un con-
text en el qual la coordinació dels processos visuals i analítics genera dificultats, 
en particular, quan cal considerar com a atributs característics de determinades 
classes de figures propietats derivades de la relació entre propietats. Per exem-
ple, dificultats a considerar atributs característics de la família dels quadrats 
com tenir les diagonals iguals i perpendiculars, o considerar que en els paral-
lelograms les diagonals es tallen pel punt mitjà.

Les dificultats dels estudiants amb les classificacions es posen de manifest en 
la inclusió de classes, és a dir, en la interrelació entre dos conjunts de figures 
quan tots els membres del primer són membres del segon (per exemple, en 
considerar els quadrats com un subconjunt dels rectangles). El reconeixement 
dels estudiants d’aquesta relació d’inclusió sembla que depèn de l’atribut de la 
definició sobre el qual centren la seva atenció. Si se centren en 4 angles rectes 
o costats paral·lels, llavors els quadrats pertanyen a la classe dels rectangles. Si, 
per contra, centren la seva atenció en la longitud dels costats, llavors es genera 
una classificació disjunta i els quadrats i els rectangles es classifiquen en classes 
diferents, tal com es mostra a la figura 3.8.
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Figura 3.8. Classificacions dels quadrilàters considerant paral·lelisme de costats,  
congruència de costats i congruència d’angles

Les dificultats dels estudiants en la classificació de les figures estan vincula-
des a la capacitat d’observar interrelacions entre les propietats de les figures i 
a considerar definicions jeràrquiques que permeten que classes particulars de 
figures siguin considerades subclasses de conceptes més generals. Així, hi ha 
estudiants que admeten que quadrats, rectangles i rombes són paral·lelograms, 
però no que els quadrats siguin rectangles ni rombes. De la mateixa manera, 
la relació entre un triangle equilàter i un triangle isòsceles ve determinada per 
la forma en la qual es defineixin els triangles isòsceles. Si un triangle es con-
sidera isòsceles quan té dos costats iguals i un de desigual, llavors les classes 
dels triangles isòsceles i equilàters són disjuntes. Però si es defineix un triangle 
isòsceles com un triangle amb dos costats iguals, llavors la classe dels triangles 
equilàters és una subclasse de la classe dels triangles isòsceles, establint-se una 
relació d’inclusió. Algunes investigacions indiquen que els estudiants preferei-
xen les definicions disjuntes (les que generen classes disjuntes) abans que les 
jeràrquiques (que defineixen relacions d’inclusió) i que les dificultats generades 
per aquesta situació poden ser superades implicant als estudiants a argumentar 
i justificar els diferents atributs dels conceptes i admetre que definicions alter-
natives són possibles.

4.3.2. Provar: conjeturar i generar arguments convincents

El desenvolupament dels processos de provar en relació a la geometria en els 
contextos escolars s’ha potenciat amb la presència de les noves tecnologies i en 
particular amb la universalització mitjançant el programari lliure de programes 
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de geometria dinàmica. No obstant això, l’ús d’eines informàtiques que perme-
ten representar una gran varietat de figures gairebé de manera immediata (per 
exemple amb «arrossegar» en alguns programes de geometria dinàmica) si bé 
faculta als alumnes per formular conjectures, també planteja la dificultat cog-
nitiva d’assumir que generar molts exemples que compleixen una determinada 
propietat no constitueix una prova. Per tant, en aquests contextos es presenten 
dos tipus de dificultats:

• dificultat per produir arguments convincents vinculats a la construcció 
d’imatges del concepte no adequades, i

• dificultats vinculades a la relació entre la generació d’una conjectura i 
el procés de validació.

Les dificultats per produir arguments convincents vinculats a la construc-
ció d’imatges del concepte no adequades es poden evidenciar, per exemple, 
amb l’ús de la idea de mediatriu d’un segment AB. La idea de mediatriu d’un 
segment AB, entesa com la perpendicular pel punt mitjà, se sol introduir en 
l’educació primària, si bé les conseqüències del procés de construcció d’aquest 
concepte quan s’incorporen a la imatge atributs no rellevants genera dificultats 
en els estudiants quan en l’educació secundària han de generar alguna expli-
cació convincent per a la caracterització de la mediatriu com a lloc geomètric:

La mediatriu d’un segment AB és el lloc geomètric dels punts del plànol que equidisten dels extrems A i B.

La dificultat posada de manifest per la relació entre produir una conjectura 
i generar una validació subratlla la diferència que té en el procés de desenvolu-
pament del pensament geomètric el fet de ser capaç de seguir una prova d’un 
fet geomètric i formular conjectures que han de ser provades. Un altre exem-
ple serien les situacions com la que es mostra a continuació, on els estudiants 
accepten com a prova el fet de poder produir multitud d’exemples en els quals 
es compleix la seva conjectura, i tenen dificultats a acceptar la necessitat de la 
prova com un mitjà pel qual un pot arribar a convèncer-se que la conjectura 
és veritat.

Quina relació existeix entre les altures dels costats congruents en un triangle isòsceles? Prova la teva 
conjectura.
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Aquesta falta de necessitat impedeix moltes vegades que els estudiants 
d’educació secundària vegin els processos de provar com a processos que vali-
den les afirmacions realitzades, atorgant-los validesa universal i excloent la 
necessitat de qualsevol comprovació posterior. Aquesta dificultat s’evidencia 
quan un estudiant, davant una determinada prova recolzada en una figura geo-
mètrica, li indica al professor «què passaria si haguessin canviat la figura». La 
dificultat d’acceptar la validesa universal de la proposició que ha estat provada 
fa que els estudiants creguin que és necessari comprovar nous casos particulars 
per recolzar la proposició.

4.4. Dificultats en l’ensenyament i l’aprenentatge de les  
transformacions

Un context diferent en el desenvolupament del pensament geomètric són 
les transformacions geomètriques. En el context de les transformacions geo-
mètriques el desenvolupament del pensament geomètric des de l’educació 
primària a l’educació secundària també transcorre des d’un nivell descriptiu 
fins a un nivell més formal i sistemàtic. Aquesta transició es manifesta quan 
els estudiants d’educació primària encara que són capaces de crear figures amb 
simetries centrals tenen dificultats a descriure les regularitats que observen i 
que van vinculades a l’aprenentatge d’un llenguatge específic. Posteriorment, 
els estudiants d’educació secundària han d’explorar les característiques de 
reflexions, girs i translacions per investigar els objectes geomètrics, com per 
exemple, els polígons. No obstant això, la investigació de les característiques 
dels polígons mitjançant les transformacions posa de manifest les dificultats 
vinculades als processos de visualització i a la relació entre la imatge i la defi-
nició del concepte que hem descrit. En particular, quan les imatges resultants 
de les transformacions tenen diferents posicions i/o orientacions que les figures 
originals. A més, aquest procés està vinculat a la capacitat de tractar figures de 
dues i tres dimensions i les seves representacions i al desenvolupament de la 
capacitat de canviar mentalment la posició i orientació de les figures.

Les dificultats en aquesta transició, des d’allò més descriptiu fins al més 
formal, es presenten en la identificació dels atributs que es necessiten per 
definir una transformació. Per exemple, per transformar una figura mitjan-
çant una simetria axial es necessita considerar que l’eix de simetria és la recta 
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mediatriu del segment que uneix els punts simètrics A i A’, és a dir, que l’eix 
és perpendicular al segment AA’ pel punt mitjà (en una simetria, cada punt 
reflectit està a igual distància de l’eix de simetria que el corresponent punt 
original). De la mateixa forma, per transformar una figura mitjançant un gir 
es necessita considerar el seu centre, direcció i angle; és a dir, que un punt A 
i el seu homòleg A´ estan situats sobre la circumferència de centre considerat 
O i de radi la distància d’O al punt A (equidistància al centre) i situats sobre 
un arc donat per l’amplitud del gir (els vèrtexs corresponents en l’original i la 
imatge estan a la mateixa distància del centre de gir i els angles que es formen 
en unir aquest centre amb els parells de vèrtexs homòlegs són congruents). En 
el cas dels atributs dels girs una característica important que genera dificultats 
en els estudiants és que el desconeixement dels angles impedeix reconèixer i 
comprendre el canvi continu d’inclinació que experimenta la figura.

La dificultat dels estudiants per identificar els atributs que defineixen 
aquestes transformacions s’evidencia pel nivell d’èxit relativament baix en les 
tasques següents.

Figura 3.9. Tasca sobre transformacions

Dibuixa la figura transformada per la simetria d’eix la recta (a) i pel gir de centre O i angle 120º (b)

(a) (b)

Les dificultats vinculades a la identificació dels atributs que defineixen 
les diferents transformacions impliquen dificultats per comprendre que una 
transformació com la simetria, el gir o la translació conserven les distàncies. 
Posteriorment, la introducció de les coordenades no ajuda a superar aquestes 
dificultats inicials.

Diferents investigacions han mostrat que els girs són transformacions més 
difícils que les simetries i les translacions, i que algunes variables de tasca 
determinen el nivell de dificultat dels estudiants amb aquestes isometries. Així, 

Centre de gir
angle 120º
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la direcció del moviment (diagonal o horitzontal), la grandària del moviment 
(llarg, curt o amb superposició), el tipus de figura usada o la grandària de la 
figura són variables que influeixen en el nivell de dificultat dels estudiants. 
Per exemple, els moviments en horitzontal són més fàcils que en diagonal. A 
la tasca de la figura 3.9 (a), la posició de l’eix de simetria, inclinat en relació a 
la vora de la fulla de paper, fa que aquesta tasca sigui molt més difícil que una 
altra en la qual l’eix estigués dibuixat horitzontal o vertical, en relació a la vora 
de la fulla de paper. D’altra banda, el gir proposat a la figura 3.9 (b) resulta més 
difícil que un gir que estigués sobre una quadrícula i l’angle demanat fora de 
90º. No obstant això, no hi ha una jerarquia clara del nivell de dificultat entre 
els girs i les simetries ja que depèn de les variables de tasques considerades en 
cada cas. No obstant això, en el cas dels girs resulta més fàcil girar una figura 
quan conté el centre de gir que quan n’està separada; i en cas dels girs de 90º 
la facilitat per dibuixar correctament la figura girada depèn de la inclinació del 
segment inicial, sent més fàcil quan el segment és vertical.

A la figura 3.10 apareixen alguns dels errors generats pels estudiants al no 
considerar els atributs de les transformacions.

Figura 3.10. Errors que evidencien dificultats amb les transformacions vinculades al no 
reconeixement dels atributs que les defineixen

4.5. Alguns suggeriments d’ensenyament

Una possible causa de les dificultats que tenen els estudiants d’educació 
primària i secundària vinculades a l’habilitat d’interpretar la informació figural 
i a visualitzar i traslladar relacions abstractes i informació no figural a termes 
visuals (informació figural) pot ser el nombre limitat d’exemples que els estu-
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diants veuen des dels llibres de text o des del professor quan estan construint 
els conceptes. Proporcionar varietat d’exemples, en alguns faltant-los atributs 
rellevants, i explicitar de manera clara les activitats d’identificar les propietats 
en els figures i a representar propietats determinades en representacions pot 
ser útil per superar aquestes dificultats. Per tant, la inclusió de contraexem-
ples pot permetre discutir «per què» una determinada figura és o no exemple 
d’un concepte. En aquests moments en els quals existeix una gran varietat de 
programes de geometria dinàmica, és possible recolzar-se en la tecnologia per 
generar famílies d’exemples que compleixin certes condicions i enfrontar-los a 
exemples de representacions que no les compleixin.

El desenvolupament de les activitats de relacionar i classificar que permeten 
ajudar a superar o evitar les dificultats derivades dels processos de visualització 
es recolza en activitats per distingir criteris que permetin classificar d’aquells 
que no permetin cap classificació, i identificar criteris aparentment diferents 
que donen lloc a la mateixa classificació, o desenvolupar activitats inverses, 
com, donada una classificació deduir els possibles criteris que l’han generat.

Finalment, la realització física de les diferents transformacions amb una 
discussió explicita sobre els atributs que les defineixen permet assumir que 
el procés de construcció cognitiva vinculat permeti generar processos de 
desencapsulació durant la resolució de problemes. Per tant, és necessari que 
els estudiants identifiquin i apliquin els atributs que defineixen les diferents 
transformacions, per exemple:

• Simetries: equidistància de l’eix de cada punt i el seu homòleg i per-
pendicularitat respecte de l’eix del segment que uneix un punt i la seva 
imatge.

• Girs: angle de gir, equidistància del centre, angle entre un punt i la seva 
imatge i congruència.

Per a això els estudiants han d’observar situacions en les quals estiguin pre-
sents les diferents isometries que permetin explicitar els atributs que porten a 
la definició, realitzar aquests moviments i reconèixer les isometries que relaci-
onen dues figures (figura 3.11). Aquestes activitats han de permetre als estudi-
ants reflexionar sobre els atributs característics de les diferents transformacions 
i els elements que els configuren (el vector, en les translacions; l’eix o eixos, en 
les simetries; i el centre i amplitud de gir, en els girs).
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Figura 3.11. Tasca sobre isometries

Quines isometries donen lloc als següents frisos i mosaics?

5. Dificultats en el desenvolupament del pensament algebraic

5.1. El pensament algebraic

El pensament algebraic és entès com una competència que permet als 
estudiants ser capaços d’«expressar» simbòlicament determinades relacions i 
processos de caràcter general i aconseguir una destresa suficient en la «manipu-
lació» d’aquestes expressions simbòliques per obtenir-ne altres de noves, equi-
valents a les anteriors, però més útils per a la resolució de nous problemes. El 
desenvolupament d’alguns aspectes del pensament algebraic està vinculat a la 
capacitat d’identificar, analitzar i comparar patrons; observar com en determi-
nades situacions es relacionen unes quantitats amb unes altres i reconèixer que 
les operacions tenen certes propietats. No obstant això, el desenvolupament 
d’aquestes capacitats no està exempt de dificultats que es posen de manifest de 
manera particular en tres àmbits:

• La generalització d’operacions aritmètiques i les seves propietats i la cons-
trucció de l’aspecte sintàctic de l’àlgebra que prové de l’estructura arit-
mètica, és a dir, construir la idea que es pot substituir una expressió per 
una altra d’equivalent.

• La recerca de patrons, entesa aquesta activitat com a precursora d’altres 
formes de generalització matemàtica.
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• La simbolització i modelització, que inclou la resolució de problemes arit-
mètics que requereixen l’ús de l’aspecte sintàctic de l’àlgebra i la gene-
ralització de solucions, és a dir, la relaxació de restriccions per explorar 
un objectiu més general incloent comparacions amb altres models o 
altres situacions.

El pas de l’aritmètica a l’àlgebra suposa un salt qualitatiu ja que el raona-
ment algebraic és de diferent naturalesa de l’aritmètic. En aquest cas, les dificul-
tats en el desenvolupament del pensament algebraic deriven de la relació amb 
les propietats i relacions aritmètiques, la comprensió de patrons i relacions, i 
del que és relatiu a representar i analitzar situacions utilitzant símbols.

5.2. Dificultats en la generalització de les operacions aritmètiques

5.2.1. Significat del signe «igual»

Hi ha moltes situacions en les quals les notacions algebraiques i aritmè-
tiques tenen aparença similar però significats molt diferents, la qual cosa fa 
que sigui difícil distingir-les. El signe igual pot tenir diferents significats vin-
culats als contextos en els que apareix. Un d’aquests significats està vinculat a 
expressar una acció o un símbol que separa una seqüència d’operacions del seu 
resultat (caràcter unidireccional), mentre que altres vegades expressa una equi-
valència (com una relació que indica que dues expressions matemàtiques són 
equivalents). En aritmètica, el signe igual s’utilitza gairebé sempre amb caràcter 
unidireccional mentre que en àlgebra té un caràcter bidireccional (d’equivalèn-
cia). Per exemple, davant el següent problema

La mare d’en Carles li ha donat 1,50 ↔. Carles s’ha comprat un llibre que li ha costat 3,20 ↔. 
Si quan ha arribat a casa tenia 2,30 ↔, quants diners tenia en Carles abans de què la seva mare li 
donés diners?

Molts estudiants escriuen 2,30 + 3,20 = 5,50 Δ – 1,50 = 4,00 donant un caràc-
ter unidireccional al signe igual, ja que en aquest cas el signe igual es llegeix 
«dóna com a resultat» i, per tant, és un signe que en aquesta expressió solament 
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es pot llegir d’esquerra a dreta. El canvi d’interpretació que ha de donar-se en 
l’àlgebra pel que fa al signe igual és que es respecti el caràcter bidireccional, és 
a dir, el caràcter simètric i transitiu del signe.

Les dificultats dels estudiants d’educació primària en el reconeixement dels 
significats del signe igual es posen de manifest davant les diferents respostes 
que donen en tasques com la següent:

Quin nombre fa que la següent expressió sigui correcta?
8 + 4 =  + 5

Molts estudiants d’educació primària tenen dificultats a assumir que el signe 
igual representa una relació entre dues quantitats iguals, ja que ho conceben 
com una instrucció per realitzar un determinat càlcul, per aquest motiu l’error 
habitual és respondre 12 a la qüestió anterior (encara que altres estudiants 
puguin respondre 17 usant tots els nombres). Aquests errors evidencien les 
dificultats dels estudiants a comprendre el signe igual expressant una relació.

La dificultat posada de manifest per una comprensió no adequada del signe 
igual que reculli la idea d’equivalència es converteix en un obstacle en la trans-
ició dels estudiants des de l’aritmètica a l’àlgebra. Per exemple, la resolució de 
l’equació.

2x – 22 = 16

es recolza en comprendre que en sumar 22 a les dues parts de la igualtat (per 
obtenir 2x = 16 + 22) l’expressió no canvia. Aquesta idea que moltes vegades 
apareix vinculada a expressions com «ja que el 22 està restant a una part de la 
igualtat, ho podem passar a l’altra part sumant» solament té sentit si el signe igual 
significa una relació entre dues expressions.

5.2.2. Dels nombres a les lletres

La possibilitat de representar amb una sola lletra un conjunt de valors i el fet 
de poder manipular-los de forma senzilla és el que fa que l’àlgebra sigui de gran 
utilitat. No obstant això, molts estudiants no arriben a comprendre l’avantat-
ge que suposa la utilització de símbols en no veure la seva relació amb el que 
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representen. Els estudiants han de ser capaços de reconèixer que a + b represen-
ta el total de coses en els conjunts que contenen a i b i també es requereix que 
els estudiants reconeguin que l’expressió a + b – c no és la mateixa que a – b + 
c (tret que b = c). Ser capaç de reconèixer que a + b representa el total de coses 
en els conjunts que contenen a i b i que els estudiants reconeguin les diferents 
expressions té el seu precursor en l’aritmètica. Si els estudiants no reconeixen 
que el nombre total de coses de dos conjunts (per exemple 5 i 8 coses) pot ser 
escrit com 5 + 8 (en lloc de 13), és improbable que reconeguin que a + b repre-
senta el total de coses en els conjunts que contenen a i b.

D’altra banda, de vegades els estudiants no tenen en compte l’estructura de 
les operacions aritmètiques ni les seves propietats, cosa que els suposarà difi-
cultats a l’hora de reconèixer les expressions en àlgebra. Aquestes dificultats es 
manifesten en tasques (taula 4.1) on es requereix jutjar, sense calcular els totals, 
l’equivalència entre expressions aritmètiques, i els estudiants prefereixen cal-
cular el total.

Taula 4.1. Tasca d’equivalència d’expressions aritmètiques

Determina sense fer els càlculs si les següents  
expressions són equivalents o no

685 – 492 + 947
947 + 492 – 685
947 – 685 + 492
947 – 492 + 685

Una altra de les dificultats amb les quals es troben els estudiants en iniciar 
els estudis d’àlgebra està en l’ús i significat de les lletres. Aquesta situació es 
planteja quan cal representar alguna cosa que no es coneix i que en alguns 
casos cal manipular aritmèticament com si es conegués. Algunes de les inter-
pretacions que els estudiants donen a les lletres procedeixen dels seus intents 
d’evitar operar amb una quantitat no coneguda. Per exemple, aquestes dificul-
tats es posen de manifest en les respostes que donen els estudiants als diferents 
tipus de tasques amb lletres que es mostren a continuació (taules 4.2. i 4.3.):

• Lletra avaluada. Els estudiants resolen la tasca 4.2. donant a la lletra un 
valor numèric arbitrari.
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Tasca 4.2. Tasca amb lletres
Què pots dir de r, si

r = s + t i
r + s + t = 30?

• Lletra no utilitzada. A la tasca 4.3., els estudiants encara que s’adonin 
que és una lletra, en cap cas li atribueixen un significat.

Tasca 4.3. Tasca amb lletres

Si i + f = 8,
calcula i + f + g = ...

• Lletra com a objecte. Els estudiants consideren que la lletra és, o bé la 
inicial d’una paraula, o bé un objecte en si mateixa. Per exemple, en 
5t, es pot interpretar que t és la inicial de la paraula taules, o que són 5 
taules.

No obstant això, quan els estudiants usen les lletres com una incògnita espe-
cífica també genera dificultats. El procés d’assignar valors (significats específics) 
a les lletres també es pot agrupar en tres grups:

• Lletra com a incògnita. Els estudiants consideren que el valor de la lletra 
és un nombre desconegut encara que concret i que es pot operar amb 
ell directament.

• Lletra com a nombre generalitzat. Els estudiants consideren que les lle-
tres poden prendre diferents valors en comptes de només un.

• Lletra com a variable. Els estudiants consideren que les lletres represen-
ten un rang de valors no especificat i les veuen com una relació sistemà-
tica entre dos conjunts de valors.

No obstant això, pocs estudiants consideren les lletres com la generalitza-
ció d’un nombre, és a dir, no veuen les lletres com el representant de diferents 
valors en lloc de només un i tampoc consideren les lletres com a «variable», 
no veient les lletres com el representant d’un rang de valors no especificat. 
Aquest fet els porta a cometre errors en tasques com la que es mostra a la 
taula 4.4:
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Tasca 4.4. Tasca amb lletres

Assenyala amb una creu quina expressió s’obté quan s’afegeix 2 a 5a?
— 7a,
— 7,

— 10a,
— 5a + 2,
— 2 + 5a,

— (2 + 5)a.

Molts estudiants contesten que el resultat és 7a, no considerant la lletra a 
com la generalització d’un nombre o com a variable, i per tant tenen dificultat 
en acceptar com a resposta expressions del tipus 5a + 2 (rebuig a la falta de 
clausura).

Les dificultats dels estudiants amb el maneig de les lletres poden ser degudes 
en iniciar-se en l’àlgebra a partir d’exercicis de manipulació rutinària d’expres-
sions amb símbols literals, per exemple

4a + 7b + 3a =

Aquestes lletres, generalment, no tenen cap referent concret sinó que apa-
reixen de forma aïllada. També pot contribuir a aquesta dificultat dels estudi-
ants la forma en la que s’utilitzen les lletres en aritmètica. En el context aritmè-
tic les lletres solen aparèixer com una etiqueta que acompanya el nombre (per 
exemple, 5m significa 5 metres).

Un aspecte particular de les dificultats dels estudiants en el desenvolupa-
ment del pensament algebraic està relacionat amb el significat de la idea de 
variable. El concepte de variable suposa la conjunció de dos processos: general-
ització, que permet passar d’un conjunt de situacions concretes a algun aspecte 
comú a totes elles, i simbolització, que permet expressar de forma abreujada el 
que tenen en comuna totes les situacions. El fet que la idea de variable no s’ha-
gi assimilat suficientment té relació amb la dificultat per acceptar la igualtat x 
= y, ja que si no s’arriba a entendre que el valor d’una variable és independent 
de la lletra utilitzada, no es pot arribar a entendre que dues lletres diferents 
puguin, en un moment donat, estar representant un mateix valor. Així, per 
exemple, davant la següent tasca

En quins casos és certa la següent igualtat: L + M + N = L + P + N? 
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Molts estudiants contesten que «mai» i molts altres encara que contesten 
«de vegades», rebutgen la igualtat dient que «es podria fer si a P li donen 
el valor de M però això és impossible». Aquest error està relacionat amb la 
consideració de les lletres com a objectes en lloc de com a variables o com a 
nombres generalitzats.

5.2.3. Procediments amb les lletres

Les dificultats dels estudiants amb alguns dels procediments en àlgebra 
procedeixen d’una incorrecta generalització dels procediments aritmètics 
vinculada als significats donats a les lletres i es manifesten en quatre àmbits 
diferents:

1) La simplificació d’expressions. En aquest àmbit podem trobar dos tipus 
d’errors, un és considerar les expressions com enunciats incomplets i, en con-
seqüència, els estudiants no accepten que una expressió no pugui tancar-se, 
és a dir, no accepten com a solució expressions tals com 39x – 4 i 2yz – 2y 
(el que hem denominat anteriorment rebuig a la falta de clausura) i es veuen 
obligats a simplificar-les indicant que 39x – 4 = 35x i 2yz – 2y = z. L’altre error 
prové de la dificultat de determinar quan les expressions es poden simplificar 
i quan no. Per exemple, no són conscients que la igualtat a + a + a × 2 no es 
pot simplificar com 3a × 2.

2) El maneig dels parèntesis. L’ús incorrecte del parèntesi pot estar relaci-
onat amb dificultats en l’aritmètica o per la forma en què són introduïts. En 
ensenyar la resolució d’expressions amb operacions combinades de nombres 
enters els càlculs se solen realitzar de «dins cap a fora», els parèntesis tenen 
preferència i es resolen en primer lloc, després el claudàtor i finalment la clau. 
Per exemple:

{7 – 11 · [7 – (2 + 3 – 5) + 6] + 4}
Això comporta que quan es passa a realitzar operacions en les quals inter-

venen nombres i lletres, els alumnes segueixen el mateix procediment, la qual 
cosa produeix errors perquè es bloquegen en no poder resoldre parèntesi del 
tipus (a · 3b) + 2b o perquè ometen el parèntesi. No obstant això, si es resol-
guessin les expressions de «fora cap a dins» s’evitaria aquest tipus d’errors.

3) La manipulació dels exponents. Les dificultats en aquest àmbit estan 
relacionades amb la generalització incorrecta de procediments aritmètics. 
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Els estudiants en simplificar expressions del tipus 7a3 + 8a5 , sumen els expo-
nents, indicant que 7a3 + 8a5 = 15a8 o bé confonen l’exponent «2» en la vari-
able a2 i pensen que 3a2 = 32a.

4) La generalització incorrecta d’expressions aritmètiques. La generalitza-
ció és una potent eina per entendre i explicar fets i relacions però pot pro-
vocar també errors deguts a un ús incorrecte o abusiu. Alguns exemples són, 
l’estructura (a · b)2 = a2 · b2 en la qual es commuten el producte i la potència 
s’estén fàcilment i de forma incorrecta al cas de la suma (a + b) 2 = a2 + b2 o la 
distributivitat del producte respecte de la suma a · (b + c) = a · b + a · c s’estén 
als casos de producte a · (b · c) = a · b · a · c.

5.2.4. Identificació i resolució d’equacions

Perquè els estudiants identifiquin adequadament les equacions és necessa-
ri que hagin adquirit el caràcter de transitivitat i simetria del signe igual, en 
cas contrari els estudiants no veuen el signe igual com un símbol que indica 
l’equivalència entre la part esquerra i la part dreta de l’equació. Aquestes difi-
cultats s’observen quan:

1) Els estudiants no són capaços de veure que l’expressió 3 + 4 = 7 pot ser 
expressada com 3 = 7 – 4 i que, per tant, poden generalitzar aquestes igualtats 
a les equacions algebraiques com per exemple x + 4 = 7 i x = 7 – 4.

2) Els estudiants, en considerar si dues expressions que es basen en la 
relació entre la suma i la resta són equivalents, cometen errors i creuen que 
x + 37 = 150 té la mateixa solució que x = 37 + 150 o que x + 37 = 150 té la 
mateixa solució que x + 37 – 10 = 150 + 10. També davant tasques com la 
següent els estudiants han de resoldre les dues equacions per poder contestar 
a la pregunta.

Per a les equacions 7 × W + 22 = 109 i 7 × N + 22 = 109, quin nombre és 
més gran W o N?

3) Els estudiants per comprovar si una solució és correcta o no en una 
equació, no tenen en compte que quan se substitueix una solució incorrec-
ta en l’equació original, s’obtindran diferents valors a l’esquerra i a la dreta 
de l’equació i si se substitueix una solució correcta s’obtindran els mateixos 
valors a dreta i a esquerra.
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5.3. Dificultats en la identificació de patrons i generalització

Un dels processos essencials de l’activitat matemàtica és la generalització. 
No obstant això, en moltes ocasions la generalització porta amb ella un procés 
d’abstracció i de certa dificultat, per la qual cosa la transició de «particular» 
a «general» és un procés que requereix temps i genera diferents tipus de difi-
cultats. Expressar patrons numèrics matemàticament amb paraules o símbols 
es recolza en analitzar-ne l’estructura intentant identificar com canvien i usar 
aquesta anàlisi per desenvolupar generalitzacions. Una manifestació de les difi-
cultats que es generen en aquest procés s’evidencia en les respostes a la tasca 
de la taula 4.5:

Taula 4.5. Tasques de patrons i generalització

Observa les següents figures

1. Continua la seqüència i dibuixa la figura 4 i la figura 5.
2. Sense necessitat de dibuixar la figura 30, podries saber quants quadrats té? Explica com has trobat el 

resultat de l’apartat anterior.
3. Com calcularies el nombre total de quadrats per a una figura qualsevol? 

En aquest tipus de tasques l’observació és necessària per estudiar les possi-
bles estructures numèriques o espacials, lleis o propietats que es presenten. De 
vegades és difícil mantenir a la memòria les diferents propietats que configuren 
les estructures i alguns estudiants es queden únicament amb una part de les 
propietats, que prenen per característiques. Per exemple, a la tasca de la taula 
4.5 hi ha estudiants que per continuar la seqüència modifiquen l’estructura 
espacial mantenint la numèrica (figura 4.6), cosa que els permet donar una 
resposta numèrica correcta al total de quadrats de les figures 4 i 5. No obstant 
això, tindran dificultats a l’hora de generalitzar per a figures més grans o per 
trobar el patró general.
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Figura 4.6. Patró de les figures 4 i 5 conservant l’estructura espacial

Altres estudiants no mantenen l’estructura numèrica ni espacial (figura 4.7) 
tindran dificultats, per tant, en generalitzacions properes. és a dir, els estu-
diants no són capaços de continuar una sèrie i obtenir figures properes a les 
donades (figures 4, 5, 6...).

Figura 4.7. Patró de les figures 4 i 5 sense conservar l’estructura espacial ni numèrica

El fet que una propietat es compleixi per als primers termes pot deixar satis-
fets a alguns estudiants que no veuen la necessitat de comprovar si és gene-
ralitzable a tots els casos. Així, alguns estudiants sent capaços de realitzar una 
generalització propera (trobar el patró per a les figures 4, 5 i 6) tenen dificultats 
a l’hora de realitzar una generalització llunyana (per exemple, per a la figura 
30) ja que no són capaços de trobar correctament el patró. L’error més comú 
en aquest cas és l’ús de la proporcionalitat encara que no sigui aplicable. Per 
exemple, per contestar a la pregunta 2 de la tasca anterior (Taula 4.5) on se li 
demana a l’estudiant quants quadrats té en total la figura 30 (generalització 
llunyana) hi ha estudiants que utilitzen les següents estratègies incorrectes:

• ja que la figura 1 té 3 quadrats, la figura 30 tindrà f(30) = 30 · 3 = 90,
• ús d’una regla de 3 (algorisme de productes creuats).

Figura 1  3 quadrats
Figura 30  x quadrats
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Finalment, encara que alguns estudiants són capaços de realitzar una genera-
lització propera i llunyana, no són capaces de trobar la regla general (apartat 3).

5.4. Dificultats en la modelització i simbolització

El procés de simbolització és el camí que se segueix per incorporar l’ús de 
símbols a les situacions en què resulten necessaris: expressió de regles, escrip-
tura de fórmules, resolució de problemes, comprovacions, etc. Ens centrarem 
en algunes dificultats que tenen els estudiants a l’hora d’escriure expressions 
algebraiques inventades per ells utilitzant lletres per representar les variables en 
el context de la resolució de problemes.

Els estudiants presenten dificultats en la traducció de l’enunciat a una 
expressió algebraica (modelització). La traducció del llenguatge natural al llen-
guatge simbòlic requereix el coneixement adequat de l’estructura i de la sintaxi 
algebraica.

Algunes dificultats en la modelització de tasques, com la proposada a con-
tinuació, deriven de considerar que no es pot resoldre perquè falten dades. 
D’altra banda, en intentar expressar la relació entre els quilos de prunes i el 
seu preu, alguns estudiants escriuen 3 + 2 · p o 2 · p, o consideren els quilos de 
prunes com 3 · p en lloc de 3 + p

En un supermercat un quilo de peres costa 0,80 €, un quilo de plàtans costa 0,50 €, el quilo de prunes 
2 €, el quilo de taronges 1,30 € i cada kiwi costa b cèntims d’euro. La família d’en Pedro té les següents 
despeses en fruita: Compren a la setmana 2 quilos de peres, p quilos de plàtans, 3 quilos més de prunes 
que de plàtans i 6 kiwis. Podries dir quant gasta la família de l’Anna en fruita en una setmana?

Quan se simbolitza una relació quantitativa hi ha una tendència a escriure 
els símbols de l’expressió algebraica en el mateix ordre en el qual apareixen en 
el llenguatge natural. Això crea dificultats als estudiants doncs es pot repre-
sentar «i és més gran que x» en l’ordre que apareix com i > x, no obstant això, 
no es pot representar de forma anàloga «i és 4 vegades més gran que x» que 
s’expressaria com i = 4x.

A pesar que alguns estudiants puguin reconèixer el model, tenen dificultats 
en donar significat a l’ús de les lletres i necessiten retrocedir al numèric per 
resoldre el problema, particularitzant les expressions. Així, per exemple, un 
estudiant pot ser capaç d’expressar les relacions anteriors escrivint:



© UOC 73 Capítol II. Dificultats en l’ensenyament...

2 × 0,80 + p × 0,50 + (p + 3)× 2 + 6 × b

però pot tenir dificultats a dotar de significat a les lletres i realitzar una genera-
lització incorrecta de certes operacions matemàtiques vàlides i, d’aquesta forma, 
simplificar l’expressió anterior d’acord a les regles aritmètiques, com per exemple:

2,10 × p + (p + 3)× 2 + 6 × b

5.5. Alguns suggeriments d’ensenyament

Una de les causes per la qual els estudiants tenen dificultats en l’àlgebra és per 
l’absència de significats. L’àlgebra escolar està centrada en la manipulació d’ex-
pressions simbòliques a partir de regles generals que es refereixen a objectes abs-
tractes. Si als objectes algebraics (símbols i operacions) no se’ls assigna cap sentit 
l’alumne tindrà dificultats per decidir la licitud o il·licitud d’una transformació o 
equivalència. Així, per exemple, s’ha comentat anteriorment que els estudiants 
de vegades generalitzen de forma incorrecta escrivint per exemple que

(a + b) 2 = a2 + b2

No obstant això, comprendre la igualtat (a + b) 2 = a2 + b2 + 2ab es pot facilitar 
a través d’una representació gràfica (figura 4.8). L’expressió (a + b)2 es pot con-
siderar com l’àrea del quadrat de costat a + b i aquesta, al seu torn, és la suma 
dels quadrats 1 i 2 d’àrees a2 i b2, respectivament, i els dos rectangles d’àrea ab 
(sumades les dues, 2ab).

Figura 4.8. Representació gràfica de la igualtat (a + b) 2 = a2 + b2 + 2ab
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D’altra banda, el pas de l’aritmètica a l’àlgebra suposa un salt qualitatiu que 
per ser resolt amb èxit hauria de recolzar-se en el coneixement de les propietats 
i relacions que regeixen el càlcul aritmètic. Per a això, per estendre el significat 
del signe igual es poden plantejar expressions aritmètiques amb una operació 
a cadascun dels costats, com per exemple 2 × 6 = 4 × 3 i després expressions 
amb diverses operacions a cadascun dels costats 7 × 2 + 3 – 2 = 5 × 2 – 1 + 6. A 
més, un altre tipus de tasques que es pot plantejar als estudiants és que com-
pletin expressions equivalents com (235 + __ ) + (679 - 122) = 235 + 679 sense 
realitzar càlculs. D’altra banda es poden plantejar tasques perquè els estudiants 
observin la relació entre la suma i la resta i així que, per exemple, observin que 
l’expressió 3 + 5 = 8 pot ser expressada com 3 = 8 – 5.

Anteriorment s’ha vist que els estudiants tenen una concepció procedimen-
tal de les equacions i presenten dificultats a l’hora de comprovar si una solució 
és correcta o no en una equació. Per introduir el concepte d’equació com la 
condició que compleix cert nombre desconegut que cal trobar, es pot partir de 
situacions com les següents:

• A partir de les identitats aritmètiques. Si en una identitat aritmètica es 
tapa un nombre amb el dit, és possible definir una equació com una 
identitat aritmètica que té un nombre ocult. Després, en lloc de tapar 
el nombre, es poden usar quadrats buits i posteriorment, reemplaçar el 
quadrat per una lletra. és important usar des del principi lletres diferents.

• ús de balances. Les balances tradueixen, físicament, el concepte d’igual-
tat a través de l’equilibri de les masses d’ambdós platerets
 http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_agafeu_201_g_3_t_2.html?open=in
structions&from=topic_t_2.html

D’altra banda, la gran varietat en la forma en què es presenten les situacions 
que es pretén generalitzar, així com la major o menor complexitat de les relaci-
ons implicades, permeten tractar la generalització més aviat. De fet, en els pri-
mers cursos es poden treballar aspectes relacionats amb la percepció d’allò més 
general i la descripció verbal, arribant a l’expressió formal en cursos superiors. 
Després, l’ús d’una varietat d’activitats, com la que es mostra a la figura 4.9, 
on es treballin diferents relacions, on les situacions s’expressin verbalment, a 
través de dibuixos, mitjançant la manipulació d’objectes, a través dels nombres 
que s’indiquen directament, entre altres, pot apropar els estudiants al concepte 
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de variable de forma més natural i a prevenir dificultats que puguin sorgir en 
la recerca de patrons.

Figura 4.9. Tasques de generalització 

Contínua la successió fins a tenir 6 quadrats alineats:

Si el costat de cada quadrat és un llumí:
 a)  Quants llumins es necessiten per construir 6 quadrats alineats com els 

del dibuix?
 b)  Quants llumins es necessten per construir 28 quadrats alineats
 c)  Busca una regla general per calcular el nombre de llumins necessaris 

per tenir N quadrats alienats.

6. Dificultats en el desenvolupament del pensament funcional

6.1. El pensament funcional

El pensament funcional implica centrar-se en les relacions entre dues o més 
quantitats que varien. Aquesta competència està vinculada al desenvolupament 
del pensament algebraic, al desenvolupament de la noció de funció i a la com-
prensió de la representació gràfica de la variació i covariació entre quantitats. Per 
tant, el pensament funcional està relacionat amb els processos de generalització, 
simbolització de la idea de variabilitat (idea de variable) i el desenvolupament 
dels processos de modelització que estan vinculats al pensament algebraic. El 
pensament funcional se centra en les relacions entre dues quantitats que varien 
i està vinculat a la competència que permet anar des de la identificació de relaci-
ons específiques fins a la generalització a través dels casos particulars.

Evidències de diferents nivells de desenvolupament del pensament funci-
onal són les respostes donades per alguns estudiants d’educació secundària al 
problema següent:
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En un periòdic local han aparegut unes ofertes d’ocupació per repartir pizzes. La pizzeria A paga a cada 
repartidor 0,60 ↔ per pizza repartida i a més una quantitat fixa de 60 ↔ al mes. La pizzeria B paga 0,90 ↔ 
per pizza lliurada i 24 ↔ fixos al mes. Quina oferta sembla millor? Resol-ho i explica per què la teva elec-
ció és la millor.

Aquesta situació ve modelitzada per la comparació de dues funcions lineals 
considerant la variabilitat de les quantitats implicades. Una comprensió ade-
quada d’aquesta situació implica identificar les variables que intervenen (nom-
bre de pizzes repartides i sou) i identificar la relació existent entre les variables. 
A més, cal considerar el nombre de pizzes com una variable comuna a les dues 
ofertes d’ocupació i no com una quantitat diferent en cada cas (pizzeries A i B) i 
identificar la diferència del que es cobra en cadascuna de les pizzeries en funció 
del nombre de pizzes venudes. La manera en la qual els estudiants usen dades 
particulars, taules, gràfiques i símbols per donar sentit a les dades i interpretar 
les relacions funcionals mostra diferents nivells de desenvolupament del pen-
sament funcional en la resolució d’aquest tipus de problemes i posa de mani-
fest les dificultats inherents al desenvolupament del pensament funcional. A 
continuació, presentem com resolen el problema proposat diferents estudiants 
i la dificultat que aquesta resolució comporta.

Per exemple, l’estudiant 1 (figura 5.1) usa valors específics per al nombre de 
pizzes repartides i calcula a partir d’ells el sou en cadascuna de les pizzeries. La 
dificultat dels estudiants a identificar i fer ús de la idea de variabilitat fa que se 
centrin únicament en el comportament de casos particulars per prendre una 
decisió.

Figura 5.1. Resolució del problema anterior per l’estudiant 1

 

RESOL EL PROBLEMA I EXPLICA PER QUÈ LA TEVA ELECCIÓ ÉS LA MILLOR

En aquest cas trio la A

En aquest cas trio la B
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L’estudiant 2 (figura 5.2) va construir una taula per representar diferents 
casos particulars i va justificar la seva resposta centrant-se a identificar com 
variaven els sous en les dues pizzeries en relació al nombre de pizzes repartides. 
Aquest comportament centra la seva atenció en la idea de variabilitat que el 
porta a generar casos particulars amb l’objectiu d’identificar la relació funcio-
nal (la manera en la qual varien les dues quantitats guanyades en les pizzeries 
en funció del nombre de pizzes repartides). La taula s’usa com un instrument 
per pensar en organitzar les dades d’una determinada manera i dirigir la mane-
ra de pensar cap a la relació funcional (relació entre el nombre de pizzes repar-
tides i el sou obtingut).

Figura 5.2. Resolució del problema anterior per l’estudiant 2

No obstant això, la possibilitat de representar les dades mitjançant gràfiques 
permet a altres estudiants tenir recursos alternatius per pensar sobre la situació 
plantejada. Així, per exemple, l’estudiant 3 (figura 5.3) va establir una relació 
entre l’expressió algebraica i una gràfica per recolzar la seva decisió.

RESOL EL PROBLEMA I EXPLICA PER QUÈ LA TEVA ELECCIÓ ÉS LA MILLOR
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Figura 5.3. Resolució del problema anterior per l’estudiant 3

Les respostes a aquest problema mostren diferents evidències de com es 
manifesta el pensament funcional vinculat a la identificació i simbolització de la 
relació entre quantitats que varien. Tal com s’ha vist en l’exemple, el pensament 
funcional es manifesta a través de la identificació de la informació rellevant i la 
seva representació, identificant les diferents variables que intervenen en el pro-
blema i les relacions existents entre elles. Aquest procés es mostra en donar valors 
específics com una estratègia de recerca de significat i en la possibilitat d’usar 
representacions per interpretar la situació. és a dir, es recolza en l’ús de taules i 
gràfiques considerades com a eines per identificar característiques de la variabili-
tat i de la covariació (és a dir, com dues quantitats varien una en relació a l’altra). 
De manera particular, de tots els tipus de relacions que es poden establir, la noció 
de funció en matemàtiques se centra en aquelles en les quals cada quantitat 
d’una magnitud està relacionada amb una única quantitat d’una segona magni-
tud (correspondències un-a-un). D’altra banda, la idea de covariació se centra a 
identificar relacions entre canvis corresponents entre variables; és a dir, ser capaç 
de relacionar, segons el context, el canvi de yn a yn+1, amb el canvi de xn a xn+1. La 
idea de covariació està vinculada a considerar els canvis en diferents columnes 
quan s’usen taules, i a la idea de gradient (taxa de variació) en la manera gràfica.

RESOL EL PROBLEMA I EXPLICA PER QUÈ LA TEVA ELECCIÓ ÉS LA MILLOR
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El pensament funcional, entès d’aquesta manera, es desenvolupa des de l’edu-
cació primària i al llarg de l’educació secundària i està esquitxat d’aspectes que 
dificulten el seu desenvolupament. A més, en l’educació secundària el pensament 
funcional està vinculat en gran mesura amb la idea de funció. No obstant això, 
és possible iniciar el desenvolupament del pensament funcional en els primers 
anys d’educació primària quan els estudiants usen llibres concrets per representar 
quantitats, relacions i accions entre quantitats en la resolució de problemes i quan 
han d’analitzar els canvis entre quantitats i quan aprenen a representar les rela-
cions de canvi. Posteriorment, en l’educació secundària recursos tecnològics com 
els fulls de càlcul, o les calculadores gràfiques, usades per organitzar les dades, 
permeten introduir situacions que no eren factibles fa alguns anys si bé presenten 
dificultats addicionals que han de ser superades pels estudiants.

Les característiques del desenvolupament del pensament funcional vénen 
determinades per superar certes dificultats derivades de la idea de variabilitat, 
de com representar relacions i dels recursos utilitzats. L’ús de taules i gràfiques 
permet tenir recursos per estudiar la variabilitat, però aquests recursos plante-
gen dificultats als estudiants al llarg dels anys. Fixar l’atenció en la relació entre 
les quantitats en les taules i les gràfiques permet ajudar a superar les dificultats 
vinculades a la idea de taxa de canvi (constant o no) vinculada a la idea de 
pendent en el cas d’equacions lineals.

Les dificultats vinculades al desenvolupament de la idea de variabilitat i 
la seva representació són el focus d’aquesta secció, ja que les dificultats sobre 
modelització i representació de quantitats han estat presentades en la secció 
centrada en la transició de l’aritmètica a l’àlgebra. Algunes de les dificultats que 
els estudiants tenen en el desenvolupament del pensament funcional els hem 
agrupat en:

• Dificultats en el desenvolupament del pensament funcional en els pri-
mers cursos d’escolaritat.

 –  Dificultats en usar les taules com a instruments per pensar enfront 
de simples mitjans per col·locar les dades en la identificació de les 
relacions funcionals.

 –  Dificultats en la transició del llenguatge vernacle a la simbolització de 
les relacions funcionals.

• Dificultats en les relacions funcionals vinculades a les maneres de repre-
sentació.
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 –  Dificultats relatives al que és o no una funció i a la idea de correspon-
dència.

 –  Dificultats relatives a la linealitat.
• Dificultats en la interpretació i lectura de gràfiques.
 –  Dificultats relatives a les gràfiques contínues i discretes.
 –  La representació i interpretació de funcions.
 –  Dificultats relatives a la notació.

6.2. Dificultats en el desenvolupament del pensament funcional en 
l’educació primària

Fomentar el desenvolupament del pensament funcional en els primers anys 
d’escolaritat implica anar més enllà del contingut curricular centrat en les 
aproximacions recursives per fixar-se en com dues o més quantitats varien una 
en relació amb l’altra. Des d’aquesta perspectiva es contempla la possibilitat 
de considerar de manera complementària l’acostament als models recursius i 
atendre a la idea de covariació o correspondència relativa al pensament funci-
onal. No obstant això, l’inici del desenvolupament del pensament funcional 
en l’educació primària no està exempt de dificultats vinculades a la manera 
en la que els estudiants realitzen activitats de construir patrons, conjeturar, 
generalitzar i justificar les relacions matemàtiques entre les quantitats. En 
particular, dificultats vinculades al salt conceptual des de la identificació de 
patrons recursius fins a considerar de manera simultània canvis en dos o més 
variables, simbolitzar aquests canvis i operar amb les relacions de covariació o 
correspondència.

El desenvolupament del pensament funcional en l’educació primària està 
vinculat a la realització d’activitats com la de la figura 5.4 que permeten als 
estudiants realitzar generalitzacions basades en patrons quan centren la seva 
atenció en la construcció de taules i en la relació entre els nombres de cada fila.
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Figura 5.4. Font: NCTM (2000). Principios y estándares para la educación matemática. 
Autors: NCTM, traducció Thales-España, p. 164 

a. Quina és l’àrea de cada torre de cubs (inclosa la base)?
b. A mesura que les torres es fan més altes, com canvia l’àrea?

c. Quina és l’àrea de cinquanta cubs?

En aquest tipus de tasques un focus pot ser centrar-se en la naturalesa itera-
tiva del patró, és a dir, que hi ha una relació constant entre l’àrea d’una torre 
i el de la torre que li segueix en altura. D’altra banda un focus sobre la relació 
funcional implica centrar-se en la relació entre el nombre de cubs (1.ª columna) 
i l’àrea en unitats quadrades (2.ª columna en la taula) (Figura 5.5).

Figura 5.5. Relació funcional entre el nombre de cubs i l’àrea

Les dificultats dels estudiants en aquest tipus de context han estat descrites 
en el desenvolupament del pensament algebraic i en particular davant la qües-
tió d’establir generalitzacions de patrons i representar-les (identificar, expressar 
i justificar generalitzacions matemàtiques). En aquest sentit el desenvolupa-
ment del pensament funcional pot ser considerat un camí per al desenvolu-
pament del pensament algebraic. Com a conseqüència, aquí solament farem 
esment del que pugui ser específic en relació a les dificultats vinculades al 
desenvolupament del pensament funcional, que implica considerar el pensa-
ment covariacional centrat a analitzar com dues quantitats varien simultània-
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ment reconeixent el canvi com una part de la descripció funcional (en l’exem-
ple anterior, quan x augmenta en 1, llavors y augmenta en 4), i a considerar 
que la relació de correspondència es basa en identificar una correlació entre 
variables (p. ex. «y és 4 vegades més 2»).

Les dificultats dels estudiants en aquest context estan vinculades:

• A la manera en la que organitzen les dades (l’ús de taules per organitzar 
les dades que covarien com una manera de fer visible la relació funcio-
nal que pot ser usada per determinar la relació entre les dades. Les taules 
són considerades un instrument per pensar).

• Al tipus de llenguatge que els estudiants usen. La progressió en el llen-
guatge matemàtic usat per descriure les relacions funcionals (de l’ús de 
representacions icòniques —dibuixos—, a l’ús del llenguatge vernacle, i 
posteriorment, a l’ús de nombres i símbols).

Per exemple, les dificultats generades pels salts cognitius que impliquen 
considerar els primers casos (torres formada per 5 cubs, 6 cubs...; generalització 
propera), la generalització llunyana (torres formades per 25 cubs) i la simbolit-
zació de la correspondència (cas general) com es mostra en la resposta següent 
d’un alumne d’educació secundària (figura 5.6).

Figura 5.6. Resposta d’un estudiant al problema de la figura 5.4

A la part esquerra està la representació utilitzada per al cas n = 25, en el 
qual l’estudiant ha separat el primer i últim cub (en els quals indica que tenen 
una superfície de 5) i indicant que tots els altres tenen una superfície de 4. Les 
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expressions amb nombres que apareixen a la dreta mostren la manera en la 
que representa la relació funcional. Posteriorment, davant la pregunta: quina 
superfície tindria una torre formada per n galledes?, expressa la relació entre el 
nombre de galledes i la superfície mitjançant la fletxa «à». En aquest exemple, 
l'ús dels símbols es fa amb sentit però existeixen dificultats en el desenvolupa-
ment del sentit per als símbols en aquest tipus d'activitats.

Les dificultats per identificar les relacions funcionals en l'educació primària 
són algunes vegades esquivades mitjançant l'ús de les taules per organitzar les 
dades, permetent usar el llenguatge vernacle per expressar la correspondència 
entre les dades facultant l'ús dels símbols. Des d'aquesta perspectiva les taules 
són considerades instruments que permeten als estudiants de primària organit-
zar les dades, comparar-les i arribar a veure'n les relacions. Per tant, una difi-
cultat que ha de superar-se en aquesta situació és arribar a considerar les taules 
com a instruments per pensar i no simplement com una manera ordenada de 
col·locar les dades. En aquest sentit, l'inici del desenvolupament del pensament 
funcional en els primers anys d'escolaritat està vinculat a la consideració de les 
taules com a instruments per pensar.

6.3. Dificultats de les relacions funcionals vinculades  
a la naturalesa de la relació funcional i la seva representació

L’èmfasi que algunes vegades el currículum i els llibres de text posen sobre 
la manera de representació algebraica de les relacions (fórmules) genera en els 
estudiants d’educació secundària la idea de què el concepte de funció (relació) 
és la fórmula. Aquesta idea fa que alguns estudiants tinguin dificultats per 
concebre una relació funcional donada per una gràfica o una taula i no per 
una fórmula.

6.3.1. Dificultats relatives a la identificació de relacions funcionals i a la 
idea de correspondència

Els estudiants solen tenir una «visió restrictiva» del que és una funció. 
Algunes vegades els estudiants coneixen la definició formal: una correspon-
dència entre dos conjunts que assigna a cada element del primer conjunt un, i 
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només un, element del segon. No obstant això, tenen dificultats per decidir si 
una gràfica és o no una funció. Aquest fet sembla mostrar la diferència entre:

• la definició del concepte, i
• la imatge del concepte (els significats que han estat desenvolupats pels 

estudiants mitjançant diferents experiències i que associen a la idea de 
funció).

Aquesta dificultat pot estar vinculada al fet que de vegades es presenten als 
estudiants funcions en què les regles de correspondències es donen mitjançant 
fórmules i que mostren relacions «fàcils», per la qual cosa gràfiques «inusuals» 
de vegades són considerades com no funcions. Amb freqüència els estudiants 
identifiquen solament gràfiques que mostren un model «clar» del que pot ser la 
gràfica d’una funció. Alguns estudiants «exigeixen» que la gràfica d’una funció 
ha de ser una línia recta, i altres exigeixen que la forma tingui certa «raonabili-
tat» (com que siguin simètriques, que sigui sempre creixent o decreixent, etc.).

Altres exemples de les dificultats dels estudiants en relació al que és una 
funció es posen de manifest quan diuen que no són funcions:

• les funcions que representen una correspondència arbitrària,
• les funcions donades per més d’una fórmula,
• les funcions constants (ja que els estudiants assumeixen que les funci-

ons han de consistir en relacions de quantitats «intercanviables») com a 
cas extrem de les correspondències del tipus moltes-a-un.

Quan els estudiants no troben una expressió algebraica al costat de la gràfica 
o consideren que no existeix una fórmula vinculada a la gràfica, llavors assu-
meixen que la gràfica no té per què ser una funció. és a dir, quan es presenten 
als estudiants representacions gràfiques de funcions sense fórmules, els estudi-
ants no les consideren funcions. De la mateixa manera, els estudiants arriben a 
creure que una funció ha de tenir la mateixa fórmula (regla de correspondèn-
cia) en tot el seu domini. D’aquesta manera les funcions definides de manera 
diferent en diferents parts del domini (per exemple, les funcions definides a 
trossos) presenten grans dificultats als estudiants. Aquests errors dels estudiants 
amb les funcions estan vinculats a les dificultats amb les connexions entre les 
diferents maneres de representació a través dels quals poden venir donades les 
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relacions funcionals i a la comprensió considerant una determinada manera 
de representació.

Aquestes dificultats dels estudiants amb les relacions funcionals vinculades 
a les maneres de representació es manifesten davant tasques com les de la figu-
ra 5.7 en què han de determinar i classificar si determinades expressions són 
o no funcions.

Figura 5.7. Tasques sobre relacions funcionals

6.3.2. Dificultats relatives a la linealitat

Finalment, existeixen dificultats generades per l’èmfasi en la idea de line-
alitat que també ha estat recollida en la relació entre les estructures additives 
i multiplicatives. Diversos estudis han assenyalat la tendència dels estudiants 
a suposar relacions lineals en una varietat de situacions. Per exemple, davant 
la tasca de la figura 5.8, els estudiants solen generar solament línies rectes 
que uneixen els dos punts. A més, quan es demana als estudiants si existei-
xen altres gràfiques diferents de les lineals, molts estudiants solen afirmar 
que solament es poden unir els punts amb línies rectes. Les raons que els 
estudiants solen donar és que només les línies rectes passen a través de dos 
punts donats.
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Figura 5.8. Tasques sobre generació de funcions

Genera exemples de funcions que passin per dos punts

La tendència a la linealitat també es manifesta en les tasques d’interpola-
ció en un context d’experiment físic, quan es demana als estudiants unir els 
punts procedents d’un experiment en el qual s’han generat dades. En tasques 
de translació també s’ha posat de manifest aquesta tendència a la linealitat. 
Així, en tasques en les quals es dona una gràfica d’una paràbola amb tres punts 
indicats i es demana trobar la fórmula (expressió algebraica), alguns estudiants 
usen solament dos punts per trobar l’equació. De vegades usen dos punts per 
calcular «un pendent» de la recta que passa per aquests punts i després aquesta 
dada l’«encaixen» en la fórmula d’una paràbola.

Alguns estudis han suggerit algunes explicacions per a aquest fenomen de 
la tendència a l’ús de la linealitat en aquest tipus de tasques:

• l’ús abusiu de les tasques d’unir punts en uns eixos de coordenades que 
solen realitzar-se inicialment quan s’introdueixen els eixos cartesians,

• la introducció inicial de la família de les funcions lineals, fent que els 
estudiants generalitzin incorrectament les seves propietats a altres casos 
on no es compleixen.

6.4. Dificultats en la interpretació i lectura de gràfiques

Una funció pot representar-se de diferents maneres: taula, equació, gràfica, 
descripció verbal de les relacions. Des de fa temps s’assumeix que els processos 
implicats en el trasllat d’una manera de representació a una altra són diferents i 
demanda accions diferents als estudiants. Les activitats d’interpretació i lectura 
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de gràfiques impliquen als estudiants donar sentit a la relació funcional.
Una de les dificultats dels estudiants amb la interpretació i lectura de grà-

fiques té a veure amb la manera en la qual és interpretada la relació entre les 
variables i la seva representació en una gràfica. En particular, en el cas de les 
gràfiques distancia-temps, que vénen exemplificades a la tasca de la figura 5.9 
i a la tasca de la figura 5.10, adaptació de l’anterior. 

Figura 5.9. Tasques sobre distancia-temps

Figura 5.10. Tasques sobre distancia-temps
La següent gràfica mostra la distància a què està un nen de la seva casa a partir 

d’un moment donat.
Quan s’està allunyant de la seva casa?

Es deté en algun moment?
S’apropa a la seva casa en algun moment?

Les dificultats que tenen els estudiants d’educació secundària en aquestes 
tasques estan relacionades amb la idea de «distància des de l’origen». Una 
evidència de la dificultat dels estudiants amb aquesta idea és quan realitzen 
una descripció icònica de les gràfiques i no consideren el significat de la idea de 

Quina de les següents gràfiques representa un viatge?  
Descriu el que succeix en cada cas
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relació entre variables ni la idea de covariació. Per tant, hi ha estudiants que en 
la segona tasca plantejada es refereixen a la gràfica (que és una relació temps-
distancia) descrivint la gràfica com si fos el dibuix d’un pujol «el nen primer 
puja un tros, després camina recte, després torna a pujar...». Aquest tipus de 
respostes recolzades en una descripció de la forma de la gràfica evidencien les 
dificultats d’alguns estudiants per interpretar adequadament el que la gràfica 
representa.

Aquestes dificultats estan vinculades, algunes vegades, a la tendència dels 
estudiants a interpretar les funcionis punt-a-punt, o de manera local, més que 
d’una forma global, i a l’èmfasi que en l’ensenyament i en el desenvolupament 
del currículum es posa en tasques centrades en interpretacions locals de les 
funcions, examinant el comportament de la gràfica de la funció en un punt i 
en la manera de representació algebraica, calculant el valor de la fórmula en 
valors específics. Aquest tipus de dificultats poden ser superades mitjançant 
tasques d’interpretació qualitativa de les gràfiques com les que es presenten en 
les figures 5.11 i 5.12. 

Figura 5.11. Tasca d’interpretació qualitativa de gràfiques.

Font: Matemàtiques 3.º ESO-Esfera. Ed. SM
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Figura 5.12.Tasca d’interpretació qualitativa de gràfiques.

Font: citat en Leinhardt, Zaslavsky i Stein (1990)

D’altra banda, determinar si una gràfica hauria de ser presentada de manera 
contínua o discreta no és un assumpte trivial. Alguns estudiants tenen tendèn-
cia a «veure» únicament els punts assenyalats, per la qual cosa tenen dificultats 
per interpretar el significat dels punts que hi ha entre els que se’ls ha assenya-
lat. Hi ha estudiants que també tenen tendència a connectar punts quan això 
pot ser inadequat (quan la variable independent pot ser nens, i la variable depe-
nent les seves altures corresponents). A més, en tasques de translació, davant 
l’expressió f(x) = 4x + 6, en el domini dels nombres naturals, quan es demana 
als estudiants que dibuixin la gràfica, de vegades solen dibuixar línies contínu-
es, ignorant la condició que el domini és solament els nombres naturals.

Finalment, traslladar-se des d’una equació a una gràfica implica processos 
cognitius diferents a traslladar-se des d’una gràfica a una equació. Les dificul-
tats dels estudiants amb les connexions entre les diferents maneres de repre-
sentació també es manifesten en les activitats de traducció entre les maneres 
de representació (figura 5.12). Alguns resultats d’investigacions indiquen que 
traslladar-se de gràfica a equació resulta més difícil que les tasques de translació 
d’equació a gràfica quan les funcions són familiars. No obstant això, quan les 
funcions són menys familiars, per exemple, en funcions constants definides a 
trossos, la dificultat és similar. 

En Joan planeja estudiar l’efecte sobre el creixement de les plantes de diferents mides de testos. Les gràfiques 
mostren quatre possibles resultats del seu experiment.

Quina gràfica descriu millor cadascuna de les següents afirmacions:

- Quan la mida de test creix, l’alçada de la planta disminueix
-  Quan la mida del test aumenta l'alçada de la planra creix fins a un cert nivell del test. Amb mides més gran 

dels testos, l’alçada de la planta roman igual.

mida del test mida del test mida del test
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Figura 5.13. Tasca entre maneres de representació de funcions.

En el cas de les funcions quadràtiques, quan un dels coeficients és zero també 
resulten molt difícils. En aquest context és possible identificar dues idees:

• Superar les dificultats a realitzar translacions des de la gràfica a l’equa-
ció, i viceversa, pot potenciar-se amb l’ús de calculadores gràfiques.

• El significat gràfic de la idea de pendent en l’expressió y = mx + b ajuda 
a què els estudiants puguin desenvolupar una comprensió àmplia de les 
translacions entre la gràfica i l’equació en les funcions lineals.

Una característica útil de moltes gràfiques és que la seva forma subratlla 
aspectes rellevants de la situació que d’una altra manera no serien fàcil de 
detectar. No obstant això, quan els estudiants examinen gràfiques de situa-
cions, amb freqüència restringeixen el seu focus a un punt particular, o a un 
grup de punts, en lloc de fixar-se en trets més globals de la gràfica (com la seva 
forma, els intervals de creixement i decreixement...). Aquestes dificultats es 
poden agrupar en dos grups:



© UOC 91 Capítol II. Dificultats en l’ensenyament...

a) Confusió interval-punt. Els estudiants, a qüestions relatives a comporta-
ments globals, de vegades solen respondre fixant-se en el valor en un punt. Per 
exemple, quan a la tasca de la figura 5.14, en el moment (en dies) que la planta 
A ha estat més alta que la planta B, els estudiants solen respondre indicant un 
punt en el temps més que un interval de temps. Per exemple, un estudiant pot 
respondre que la planta B era més alta que la planta A el dia 26.

Figura 5.14. Tasques sobre comportaments globals

 

b) Confusió entre el valor del pendent i el valor de la funció en aquest punt. 
Aquesta confusió sol aparèixer tant en tasques de construcció com d’interpre-
tació. Per exemple, a la tasca de la figura 5.15 molts estudiants responen dient 
que la velocitat d’A és menor que la velocitat de B. Això suggereix que els estu-
diants se centren en què en t = 2 el valor d’A és menor que el valor de B, però 
no s’adonen de què en t = 2 el pendent d’A és més gran que el pendent de B 
(el pendent com la raó de canvi: variació del temps en relació a la variació de 
la distància).
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0Figura 5.15. Tasca sobre el pendent i la funció en un punt

Les gràfiques adjuntes mostren la velocitat de dos 
cotxes de joguina, A i B

En l’instant t = 2, la velocitat d’A és més gran, 
igual, o menor que la velocitat de B?

6.5. Alguns suggeriments d’ensenyament

El desenvolupament del pensament funcional, entès com la capacitat per 
identificar i simbolitzar els canvis d’una quantitat en relació a una altra, està 
vinculat a la superació dels diferents tipus de dificultats que hem descrit. En 
l’educació primària es poden:

• Modificar tasques aritmètiques o plantejar noves tasques que fomentin 
el pensament funcional. Per exemple, la tasca que apareix a la figura 5.4 
pot fomentar el desenvolupament de processos per conjecturar i gene-
ralitzar relacions entre quantitats que varien. Modificar les variables de 
la tasca incorporant les activitats de generalització pot permetre als estu-
diants generar conjunts de dades amb alguna relació matemàtica, que 
els permeti pensar en la relació entre nombres grans que condueixin a 
l’inici del pensament funcional.
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• Usar taules com a instruments conceptuals. L’ús de taules que perme-
tin estructurar el pensament dels estudiants per focalitzar l’atenció en 
com varien les quantitats. La introducció de les taules per organitzar les 
dades i com una manera de pensar sobre les dades pot ajudar a centrar 
l’atenció dels estudiants en la manera en com varien les quantitats unes 
en relació amb les altres

• Centrar l’atenció en la transició del llenguatge natural al sistema de 
símbols, cosa que implica crear a l’aula un context en el qual la comuni-
cació i el discurs matemàtic exerceixin papers centrals. En aquest sentit, 
el context d’argumentació que és necessari crear a l’aula incideix direc-
tament en unes característiques de la cultura de l’aula de matemàtiques 
que incideixin en valorar els arguments, la necessitat de justificar-los en 
públic i la possibilitat d’usar diferents tipus de recursos (com les taules) 
per fer pública la manera de pensar.

A l’educació secundària l’èmfasi que es posa en la identificació del que és 
una relació funcional trasllada l’atenció a la necessitat de potenciar les activi-
tats de construir, interpretar i llegir gràfiques (usant i realitzant translacions 
entre les diferents maneres de representació). Les activitats relacionant dife-
rents maneres de presentar les relacions funcionals recolzen la hipòtesi que els 
estudiants poden superar les dificultats vinculades a la naturalesa de la relació 
funcional dotant de sentit al que signifiquen els canvis d’una quantitat en rela-
ció als canvis de l’altra. Amb aquest tipus d’activitats s’assumeix que és possible 
ajudar a superar les dificultats relatives a:

• confusió punt-interval,
• confusió pendent-valor de la funció en un punt, i
• confusió en la interpretació icònica de les gràfiques.

En aquests moments recursos tecnològics com els fulls de càlcul, i les facili-
tats gràfiques que aquests presenten poden ajudar a superar les dificultats dels 
estudiants relatives al significat de les relacions entre quantitats que varien i en 
la interpretació i lectura de gràfiques.
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docents que ajudin als mestres a tractar les dificultats dels estudiants amb les 
matemàtiques. La descripció de molts errors habituals dels estudiants es vincu-
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137-165). Editorial Graó: Barcelona. 
Manual centrat en propostes dirigides al professorat d’educació secundària 

per fonamentar el desenvolupament de les competències docents. Té un focus 
particular sobre la caracterització de les tasques matemàtiques que configuren 
un recurs per a l’ensenyament i la caracterització de l’aprenentatge matemàtic. 
Les tasques matemàtiques poden determinar dificultats en l’aprenentatge en 
funció de la relació entre les característiques dels tòpics matemàtics i la deman-
da cognitiva de les tasques, per la qual cosa l’anàlisi dels processos d’apre-
nentatge es converteix en un mitjà rellevant per al desenvolupament de les 
competències docents dels professors per tractar les dificultats dels estudiants.

HART, K.M. (1984). Children’s Understanding of Mathematics: 11-16. John 
Murray Editor: Oxford.
Manual que descriu els resultats del projecte anglès «Concepts in Secondary 

mathematics in Science (CSMS)» centrat en descriure la comprensió d’onze 
temes de matemàtiques en estudiants d’11 a 16 anys. Descriu les jerarquies i 
nivells de comprensió de cada tòpic, proporcionant informació sobre el tipus 
d’ítems i els errors comesos amb més freqüència pels estudiants. Les dades pro-
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cedeixen de qüestionaris de llapis i paper, i d’entrevistes. Els resultats reportats 
proporcionen una informació útil per als professors.

SOCAS, M. (1997). Dificultades, obstáculos y errores en el aprendizaje de las 
matemáticas en la educación secundaria. En L. Rico (coord.) (1997). La edu-
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ment històric dels tòpics com a eines per al disseny, organització i gestió de 
l’ensenyament de les matemàtiques en l’educació secundària.

Focus particular sobre dificultats, obstacles i errors en l’aprenentatge de les 
matemàtiques, caracteritza i identifica la diferent naturalesa de les dificultats 
dels alumnes amb les matemàtiques, que es poden abordar des de diferents 
perspectives (desenvolupament cognitiu dels alumnes, currículum, i mètodes 
d’ensenyament).

SÁNCHEz, E. (coord.) (2011). Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas esco-
lares. Casos y perspectivas. SEP: México.
Llibre que sintetitza alguns dels resultats de les investigacions sobre l’apre-

nentatge de les matemàtiques dels nivells de primària i secundària i que està 
pensat com un llibre de suport a l’activitat docent en identificar informació de 
rellevància didàctica, en aportar resultats reconeguts per la comunitat d’inves-
tigadors per a la comprensió dels problemes de l’ensenyament i l’aprenentatge 
de les matemàtiques a l’aula. Alguns dels tòpics tractats són el sentit numèric i 
el pensament algebraic, forma, espai i mesura i maneig de la informació.
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9. Activitat d’avaluació

L’Anna, una nena de 2on. cicle d’infantil ha tingut dificultats per realitzar el recompte que apareix a 
continuació, ha fet el següent:
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1. Quin error/s ha comès l’Anna?
 a) Error de seqüència.
 b) Error de partició.
 c) Error de seqüència i de partició.
 d) Error de coordinació i de seqüència.
2. Quines poden ser les causes de la dificultat que ha tingut l’Anna?
 a) Té dificultats amb el principi d’ordre estable.
 b) Té dificultats amb els principis d’ordre estable i de correspondència.
 c) Té dificultats amb els principis d’ordre estable i biunivocitat.
 d) Té dificultats amb el principi de correspondència.

La Júlia és una nena de tercer curs de primària que en realitzar la següent subtracció:
4 3 1

– 4 5__
ha escrit en el seu quadern:

3. Ha comès algun error la Julia? Quin ha estat?
 a)  Sí, l’estudiant realitza una manipulació no adequada quan és neces-

sari realitzar una descomposició del minuend.
 b)  Sí, l’estudiant realitza bé la manipulació del minuend però comet un 

error de càlcul.
 c) No, l’estudiant no ha comès cap error.
 d) No, però l’estudiant no col·loca bé les xifres en l’algorisme.
4. Quines poden ser les causes de l’error comès per la Julia?
 a) Té dificultats amb el desagrupament de les unitats d’ordre.
 b) Té dificultats amb la noció de valor de posició.
 c) Té dificultats amb les nocions de valor de posició i agrupament.
 d) No té dificultats.
5. Quines de les següents dificultats posen de manifest els intents d’usar el 

coneixement dels naturals per als decimals?
 a) Dificultats en les operacions per la col·locació de la coma.
 b) Dificultats en la comparació de decimals.



© UOC 98 Dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars

 c) Dificultats en la propietat de densitat dels nombres decimals.
 d) Dificultats en la notació decimal.
6. S’ha observat que els estudiants presenten dificultats per distingir quan 

una situació és proporcional o no. Què es podria fer per evitar aquestes difi-
cultats?

 a)  Plantejar situacions proporcionals qualitatives (situacions que reque-
reixen una comparació sense quantitats numèriques).

 b) Fer més exercicis rutinaris de proporcionalitat.
 c)  Representar situacions proporcionals i no proporcionals a partir de 

taules de valors per analitzar les relacions entre les quantitats.
 d)  Explicar procediments per a la resolució de les situacions proporcio-

nals.

En Julio és un nen de quart de primària que resol la tasca de traçar les diagonals d’un polígon des 
del vèrtex A tal com es mostra a la figura

7. Ha comès en Julio algun error?
 a) No, ha traçat correctament les diagonals des del vèrtex A.
 b) Sí, solament ha traçat dos de les tres diagonals des del vèrtex A.
 c) Sí, solament ha traçat dos de les cinc diagonals des del vèrtex A.
 d) Sí, ha traçat un segment que no és diagonal.
8. Com podem interpretar l’error comès per en Julio?
 a) No ha comès cap error.
 b) Té una incorrecta definició del concepte.
 c) Té una imatge del concepte errònia.
 d)  La imatge del concepte que té el nen no correspon a la definició 

formal del concepte.
9. Quines causes poden explicar la dificultat d’en Julio a l’hora de traçar les 

diagonals d’un polígon?
 a) Julio no presenta cap dificultat.
 b)  L’ús d’exemples prototípics quan s’introdueix el concepte de diagonal.
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 c) No coneix els atributs rellevants de la diagonal.
 d) No coneix els atributs irrellevants de la diagonal.
10. La professora d’un curs de cinquè de primària va comentar que els 

paral·lelograms eren trapezis. El David, un nen d’aquesta classe va alçar la mà i 
va comentar que els paral·lelograms no podien ser trapezis perquè els trapezis 
solament tenien dos costats paral·lels. Quina dificultat presenta el David refe-
rent a les classificacions dels quadrilàters?

 a) No reconeix la relació disjunta ni inclusiva.
 b) No presenta cap dificultat.
 c) No reconeix les relacions disjuntes.
 d) No reconeix les relacions inclusives.
11. Algunes propostes per treballar les isometries són:
 a) Fer explícits els atributs que defineixen les isometries.
 b)  Observació de situacions en les quals estiguin presents les diferents 

isometries (com mosaics o frisos).
 c)  Realitzar exercicis de càlcul de girs, translacions i simetries en els 

eixos de coordenades.
 d) Cap de les anteriors.
12. Quines de les següents dificultats presenten els estudiants en la transició 

de l’aritmètica a l’àlgebra?
 a) Dificultats amb el significat del signe igual.
 b) Dificultats en la simplificació d’expressions.
 c) Dificultats amb el significat de les lletres.
 d) Dificultats amb l’ús del parèntesi.
13. Un estudiant de primer curs de secundària per resoldre l’equació 2x – 5 

= 7 realitza el següent procés:
2x – 5 = 7 à 2x = 7 – 5 à 2x = 2 à x = 1

Quines dificultats presenta l'estudiant?
 a) Dificultats amb el caràcter unidireccional del signe igual.
 b) Dificultats amb l'operació suma.
 c) Dificultats amb el caràcter bidireccional del signe igual.
 d) Dificultats amb l'operació resta.
14. Davant la tasca «quants llumins es necessiten per formar les següents 

figures?» Un estudiant de sisè curs de primària és capaç d’obtenir els termes 
4rt. i 5è. i també el terme 50è. de la següent sèrie on el costat de cada quadrat 
és un llumí
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No obstant això, no va ser capaç d’obtenir el terme general de la sèrie. 
Quines dificultats va tenir?

 a) Dificultats en la generalització propera i llunyana.
 b) Dificultats en la generalització llunyana.
 c) Dificultats en la generalització propera.
 d) Dificultats per trobar la regla general.
15. Quines de les següents dificultats es donen en el pensament funcional?
 a) Dificultats relatives al que és o no és una funció.
 b) Dificultats relatives a la linealitat.
 c) Dificultats en la interpretació de gràfiques.
 d)  Dificultats en la realització de connexions entre les diferents mane-

res de representació.
16.

En Carlos és un nen del primer curs d’educació secundària que descriu la gràfica que es mostra a 
continuació de la següent forma:

«el nen primer puja un tros, després camina recte, després torna a pujar, després camina recte de nou i 
finalment baixa un pendent».

A què es deuen les dificultats d’en Carlos en la interpretació de la gràfica?
 a) Perquè no sap traslladar-se des d’una gràfica a una funció.
 b) Perquè té un significat icònic de la gràfica.
 c)  Perquè no identifica les variables, la seva relació i la seva representa-

ció.
 d) Perquè tendeix a interpretar les funcions de manera local.

Solucions
1-c; 2-b; 3-a; 4-c; 5-Totes; 6-a i c; 7-a; 8-d; 9-b i c; 10-d; 11-a i b; 12-Totes; 

13-c; 14-d; 15-Totes; 16-b i c.
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Capítol III

Dificultats de l’ensenyament i l’aprenentatge de les 
llengües

Eva Liesa Hernández
Directora del Grau en Educació Infantil de la Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat Ramon Llull).

Maribel Cano Ortiz
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (Universitat 
Ramon Llull).

Dolors Sánchez Navarro
Professora. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
(Universitat Ramon Llull)

1. Objectius

Els objectius del capítol són:

1. Comprendre quines són les dificultats habituals en l’aprenentatge de 
les llengües.

Aquest objectiu es concreta en l’anàlisi de les dificultats més habituals en 
l’ús de la llengua oral i de la llengua escrita en les diferents etapes educa-
tives. En educació infantil l’adquisició de la llengua oral es considera una 
capacitat fonamental que facilita la comunicació amb els altres i el desen-
volupament del pensament infantil. En educació primària i secundària la 
competència oral és considerada una competència bàsica indissociable de la 
competència escrita. D’altra banda, compartim que saber mantenir un dis-
curs oral complex i extens no és una habilitat que es desenvolupi espontà-
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niament, cal aprendre-la i, per tant, ensenyar-la en contextos variats perquè 
es converteixi en una competència.
Les dificultats en la competència oral impliquen analitzar les dificultats que 
poden aparèixer en l’aprenentatge de la parla i l’escolta en contextos variats, 
així com els diferents usos del discurs oral.
En relació a la competència escrita ens centrarem en la dimensió de com-
prensió i expressió. Així doncs, focalitzem l’atenció en les dificultats en els 
processos de comprensió i en els nivells de comprensió adquirits. A més, 
en secundària desenvoluparem també les dificultats dels estudiants en els 
processos d’estudi de múltiples textos.
En relació a la dimensió de l’expressió escrita, ens referirem fonamental-
ment a les dificultats en el procés de composició de textos.
Al capítol es conceptualitza cadascuna d’aquestes dificultats i s’aporten 
exemples que permetin al lector identificar-les, comprendre-les, així com 
també abordar-les des dels processos d’ensenyament.

2. Analitzar i comprendre quins aspectes dels processos d’ensenyament 
poden influir en l’aparició de dificultats d’aprenentatge en les llengües.

L’anàlisi dels processos d’ensenyament es fonamenten en els principis que 
sustenten el denominat «ensenyament estratègic» (Monereo, 1998), que 
persegueixen en última instància l’autonomia dels alumnes en l’ús de la 
llengua. Així doncs, des d’aquests principis entenem que l’objectiu últim 
d’aprendre llengua és fer-ne ús en contextos el més estratègics o autèntics 
possible (Badia, 2003).
D’aquesta manera, no ens podem referir a la competència oral i/o escrita 
sense vincular-la al seu context d’ús. Parlem o ens expressem de la mateixa 
manera quan fem una presentació oral a classe o quan debatem un tema 
amb un company? Realitzem els mateixos processos de comprensió quan 
llegim una novel·la o un article de periòdic que quan llegim un text exposi-
tiu per preparar un resum? Escrivim seguint el mateix procés quan elaborem 
una llista de la compra que quan escrivim un e-mail?
Aquests interrogants situen a l’aprenent en contextos amb diferents objec-
tius i condicions que han d’influir en els seus processos de decisió en relació 
a com procedir. és en aquests processos de decisió on acostumen a aparèixer 
més dificultats i és precisament en ells que s’ha de focalitzar l’atenció des 
dels processos d’ensenyament.
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3. Conèixer propostes d’ensenyament-aprenentatge per afavorir l’aprenen-
tatge de les llengües.

Un dels principis clau d’un ensenyament estratègic es vincula al concepte de 
«seqüència metodològica de cessió progressiva del control o de l’autonomia». 
Així doncs, considerem que els diferents mètodes d’ensenyament que es pro-
mouen a les aules han de considerar aquest principi. Programar des d’aquesta 
perspectiva pot prevenir l’aparició d’algunes de les dificultats d’aprenentatge 
que s’analitzaran.

En aquest sentit, els mètodes que s’utilitzen per presentar els procediments 
i el tipus de pràctica guiada que es planteja a l’aula són fases de la seqüència 
metodològica rellevants d’analitzar. Entenem que la seva omissió o no realització 
correcta poden ser font d’aparició de dificultats en l’aprenentatge dels alumnes.

Al capítol es presentaran diferents mètodes com el modelatge metacognitiu, 
l’anàlisi de casos, l’ús de pautes o guies, el treball cooperatiu, la discussió meta-
cognitiva i la resolució de problemes autèntics, que són alguns dels mètodes 
que la investigació ha reconegut com promotors d’un aprenentatge estratègic 
de les competències que tractem.

2. Introducció

En aquesta introducció ens proposem en primer lloc descriure la situació 
actual que al nostre parer existeix en relació a l’aprenentatge de les llengües. 
En segon lloc, exposar alguns dels principis educatius que ha de perseguir l’en-
senyament de les llengües, així com alguns dels principals problemes actuals 
que regeixen els desafiaments del futur. Finalitzem amb la presentació de les 
diferents dificultats d’aprenentatge que seran abordades amb profunditat en 
els següents apartats.

Els resultats en l’aprenentatge de les llengües i les dificultats dels alumnes en 
aquest àmbit és un tema de continu debat a partir, per exemple, dels resultats 
de proves d’avaluació internacional, per exemple, les proves PISA. Els informes 
d’aquestes proves manifesten una situació poc positiva sobre el nivell de com-
prensió textual que tenen els escolars (Sánchez i García Rodicio, 2006).
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D’altra banda, és freqüent que les dificultats dels alumnes en llengua es vin-
culin amb els índexs de fracàs escolar en l’etapa obligatòria, actualment molt 
elevats en alguns països. En els nivells educatius superiors és evident que els 
nostres alumnes han de llegir i comprendre un nombre més gran de textos i, 
a més, cada vegada més complexos, han d’aprendre a relacionar la informació 
que prové de diferents fonts i són avaluats amb demandes d’avaluació que 
requereixen processos cognitius i nivells de comprensió més profunds. Així 
doncs, és necessari que el professorat en general i no només el professorat de 
llengua, disposi de suficients eines per analitzar les dificultats dels seus alumnes 
i sobretot per proposar pràctiques adequades a les aules que evitin l’aparició de 
dificultats en aquests àmbits.

El marc teòric i d’actuació en el qual se situa aquest capítol s’emmarca en el 
denominat aprenentatge i ensenyament estratègic. Entenem que un aprenentatge 
estratègic és aquell que permet que l’aprenent prengui decisions ajustades a 
les condicions del context d’aprenentatge en el qual es troba (tipus i objectiu 
de tasca d’aprenentatge, coneixements previs, condicions contextuals, etc.). 
(Pozo, Monereo i Castelló, 2004). Així doncs, la noció d’aprenentatge estratègic 
es defineix tenint sempre en compte els contextos educatius on es desenvolupa.

Aquest tipus d’aprenentatge ha de portar-se a terme des de l’educació 
infantil i, per exemple, centrant-nos en l’àrea de llengua, podem afirmar que 
la manera com s’ensenyi a parlar, llegir i escriure influenciarà en l’ús més o 
menys estratègic que l’alumne faci posteriorment de la llengua. Hem d’ense-
nyar a parlar i escoltar en diferents contextos apreciant la diferència entre ells 
(presentacions a l’aula o fora, en conferències, en debats, en reunió amb amics, 
en l’àmbit familiar, etc.). De la mateixa manera, han d’aprendre a compren-
dre i escriure textos variats (articles de periòdic, instruccions, textos narratius, 
literaris, expositius, etc.) que es presenten en contextos amb condicions també 
variades (llegir per discutir, per comprendre, per analitzar, per aplicar, per resu-
mir, etc.).

Així doncs, partim del principi que les característiques del context d’apre-
nentatge on s’aprèn i la reflexió sobre el propi context influeix en com s’aprèn. 
Seguint a Badia et al. (2003) ens referim a contextos d’ensenyament i aprenentatge 
estratègics o autèntics quan aquests es caracteritzen per:

• Proposar activitats d’aprenentatge que exigeixin demandes d’alt nivell als 
alumnes, que provoquin que aquests assumeixin metes que propiciïn 
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un aprenentatge més profund i significatiu del coneixement. Quan 
les metes són més profundes estan dirigides a la comprensió de nous 
significats o a la reconstrucció de coneixements previs. Entenem que 
enfrontar l’alumne a aquest tipus d’activitats fomenta que hagi de 
prendre decisions sobre com procedir i per tant, afavoreix l’aparició de 
processos metacognitius.

• Afavorir la construcció compartida de les condicions que caracteritzen la tasca 
específica entre les quals destaquen els objectius d’aprenentatge i els 
requeriments de la tasca.

La interacció entre professor i alumnes o entre alumnes és una condició 
fonamental per afavorir aquesta construcció compartida (Ribas i Vilà, 2005). 
Així doncs, els processos d’ensenyament han de contemplar com es preveu 
aquesta interacció. Una perspectiva unidireccional del procés d’interacció entre 
professor (per exemple, que explica, exposa) i un alumne que escolta (des d’un 
rol passiu) pot afavorir l’aparició de dificultats en els processos de comprensió 
i, evidentment, no afavoreix en cap cas el desenvolupament de la competència 
oral per part dels alumnes.

• Desenvolupar una construcció guiada del coneixement, orientada per un 
expert, per aconseguir un augment significatiu del coneixement estra-
tègic dels aprenents.

Aquesta característica es vincula directament amb el que en l’apartat d’ob-
jectius descrivíem com «seqüència metodològica de cessió progressiva del 
control o de l’autonomia». Algunes dificultats d’aprenentatge poden aparèixer 
perquè no s’ha planificat suficientment aquesta seqüència metodològica i, per 
exemple, s’ha cedit l’autonomia a l’alumne sense una pràctica suficient de 
determinat procediment, per exemple, la comprensió o la composició escrita.

• Entaular una construcció col·laborativa del coneixement per part dels iguals 
que els produeix un augment significatiu del coneixement estratègic. 
En la seqüència metodològica han d’aparèixer moments de treball 
cooperatiu. Aquest mètode d’aprenentatge fomenta que els alumnes 
facin un ús reflexiu del llenguatge, per tant, que utilitzin la llengua per 
aprendre. D’altra banda, existeixen suficients evidències de què alguns 
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mètodes cooperatius són útils per desenvolupar la competència escrita, 
ja sigui en la dimensió de comprensió com en la d’expressió (Duran i 
Vidal, 2004).

• Construir un tipus de coneixement que pugui utilitzar-se en altres contextos 
que no sigui l’escolar. Hem d’ensenyar als alumnes a emprar usos vari-
ats de la llengua que posteriorment els siguin útils per enfrontar-se a 
contextos diferents a l’escolar. Com parlar entre amics en un context 
lúdic? Com parlar al mercat quan anem de compres? com dirigir-nos a 
l’administració?, etc.

• Potenciar el desenvolupament de la capacitat d’autoregulació dels alumnes, 
afavorint l’aprenentatge dels processos de planificació, supervisió i revi-
sió del seu propi procés d’aprenentatge.

Un procés d’ensenyament que afavoreixi aquesta capacitat d’autoregulació 
ha de basar-se en una transferència progressiva de control, d’autonomia del 
professor a l’alumne (Monereo, 1994; Monereo i Castelló, 1997).

En diferents publicacions hem esquematitzat aquesta cessió progressiva de 
control (veure figura 1).
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Figura 1. Cessió gradual del nivell de responsabilitat i autonomia  
en el procés d’ensenyament i aprenentatge
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Els mètodes que s’indiquen en aquesta figura en les diferents fases (modelat-
ge metacognitiu, anàlisi de casos, treball cooperatiu, guies o pautes, etc.) seran 
objecte d’explicació i exemplificació en els següents apartats.

Aconseguir que un context escolar es defineixi per les característiques d’au-
tenticitat anteriors és un dels grans reptes del sistema educatiu. Per donar res-
posta a aquest repte el context escolar necessàriament ha d’incorporar diferents 
dissenys instructius que afavoreixin que les estratègies d’aprenentatge apreses 
a l’aula s’usin real i eficaçment pels alumnes quan sigui necessari dins de les 
pròpies aules i en altres contextos significatius per a ells, com determinades 
situacions de la vida quotidiana.

Així doncs, les característiques d’un context estratègic tal com les hem des-
crit acompanyaran l’anàlisi de les diferents pràctiques educatives que s’analit-
zin en els següents apartats.

Les pràctiques educatives que s’analitzaran se centren en tres eixos procedi-
mentals nuclears de l’àrea de llengua:

• Ensenyar a parlar i escoltar: els usos del discurs oral.
• Ensenyar a fer composicions escrites.
• Ensenyar a llegir i comprendre textos.

Estem d’acord amb Pozo i Postigo (2000) que de totes les limitacions que 
tenen els alumnes en l’ús del llenguatge, potser la que més greus conseqüèn-
cies pot tenir per al seu futur és la dificultat per expressar-se amb eficàcia, per 
comunicar oralment els seus coneixements, els seus sentiments i les seves 
creences. Saber parlar, però també saber escoltar, són habilitats bàsiques dels 
éssers humans que cobren importància en la societat de la informació i la 
comunicació.

Ensenyar a llegir i comprendre textos se centra en els procediments vincu-
lats a la comprensió del discurs oral i escrit, amb l’objectiu que els alumnes 
adquireixin una sèrie d’estratègies que els permetin captar el seu significat, 
diferenciar les idees principals de les secundàries i identificar els diferents tipus 
de discurs, així com la seva adequació al context comunicatiu.

D’altra banda, disposar d’estratègies per comprendre textos és necessari per 
poder desenvolupar diferents nivells de comprensió, nivells que van més enllà 
de la literalitat del text i busquen una comprensió més profunda, competència 
que s’ha de promoure des de l’educació infantil. Què porta la Caputxeta al 
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cistell? O, de quin color és el seu vestit?, són preguntes que permeten accedir 
a un nivell de comprensió més superficial que, per exemple, per què el llop es 
vol menjar la Caputxeta? O, què faries tu si fossis la Caputxeta?

L’adquisició de nivells correctes de comprensió lectora serà un pas previ 
necessari per abordar la lectura de textos múltiples i la resolució del que la 
investigació denomina «tasques híbrides», que requereixen comprendre i sin-
tetitzar múltiples fonts per escriure textos. En aquest tipus de tasques pròpies 
de l’educació secundària i universitària els estudiants manifesten habitualment 
dificultats durant la seva resolució (De Vega, 2010).

Entenem que l’adquisició d’estratègies de comprensió lectora no només és 
fonamental en l’àrea de llengua, sinó també en l’aprenentatge de les altres àrees 
i per desenvolupar-se en qualsevol àmbit de la societat actual (Liesa, 2005). A 
les diferents àrees d’aprenentatge els estudiants han d’enfrontar-se a tasques en 
les quals han de comprendre textos orals o escrits i resoldre a partir d’ells tas-
ques variades, per tant, tots els mestres i professors haurien de reflexionar sobre 
la importància de la comprensió oral i escrita en l’aprenentatge de les seves 
matèries; un alumne no resol bé un problema perquè no ha aplicat l’algorisme 
adequat o perquè no ha comprès el que se li demanava?

Finalment, en l’eix d’ensenyar a fer composicions escrites el nostre focus 
d’anàlisi no serà només com aprendre a escriure, sinó com ensenyar a escriure 
per aprendre i les dificultats que això comporta. Entendre que escriure significa 
transformar el coneixement mitjançant un procés cognitiu complex i social-
ment situat serà un dels objectius a complir.

En resum, plantegem que els tres eixos descrits impliquen diferents dificul-
tats d’ensenyament i aprenentatge que s’abordaran en els apartats següents.

Hem organitzat el capítol en quatre grans dificultats:

1. Dificultats d’expressió oral i de comprensió oral.
2. Dificultats en els processos de composició escrita.
3. Dificultats d’aprenentatge en les estratègies de comprensió de textos i en 

els nivells de comprensió adquirits.
4. Dificultats en la lectura de múltiples textos i la resolució de tasques 

híbrides.

Cadascuna d’aquestes dificultats és conceptualitzada i posteriorment ana-
litzada en contextos d’ensenyament concrets, de manera que l’anàlisi suposi 
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una comprensió més profunda de la dificultat i una anàlisi del context en què 
apareix amb l’objectiu de comprendre’l, aportant principis i idees per optimit-
zar-lo.

3. Dificultats d’expressió oral

3.1. Caracterització de la dificultat d’ensenyament i aprenentatge

és evident que el llenguatge oral té una importància rellevant tant en la 
comunicació humana com en el desenvolupament del pensament, per cons-
truir nous coneixements i poder interpretar la realitat. L’ensenyament de la 
comprensió i l’expressió oral és un procés complex on els docents es troben 
amb dificultats relacionades amb les estratègies i els procediments d’ensenya-
ment.

Generalment, s’ha considerat que la llengua oral ha de treballar-se intensa-
ment durant les primeres etapes, ja que en aquestes edats l’adquisició del llen-
guatge és fonamental. A partir de primària l’enfocament de l’ensenyament oral 
va deixant pas a la llengua escrita i en cursos superiors la pràctica d’ensenyar 
llengua oral està poc estesa, encara que el seu ús ha de centrar-se en la reflexió 
dels processos d’aprenentatge.

En els primers cursos d’escolarització són conegudes les activitats verbals 
que s’utilitzen de forma sistemàtica a les aules perquè l’alumnat faci ús del 
llenguatge oral. Així, tots coneixem la sessió inicial de cada setmana, quan es 
pregunta als alumnes «com van passar el cap de setmana?». Aquesta activitat 
és, sens dubte, una pràctica rica des del punt de vista de l’expressió oral, però 
en observacions fetes, en moltes aules l’activitat es limita merament a una 
rutina oral on el procés d’ensenyament-aprenentatge és mínim o en ocasions 
inexistent. Des d’intervencions limitades lingüísticament fins a situacions en 
les quals els nens i nenes parlen sense que es realitzi un feedback comunicatiu 
que ajudi a ampliar aspectes tant cognitius com lingüístics. En cursos supe-
riors ens trobem amb pràctiques limitades a exposicions orals sobre treballs 
realitzats.
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En aquest sentit, la majoria de docents considera que l’aprenentatge de la 
llengua oral queda relegat a les practiques orals implícites en l’ús de la llengua, 
en els diferents moments comunicatius de l’aula o en activitats relacionades 
amb la demostració de coneixement (Palou, 2005). En ocasions, el tipus d’ac-
tivitats que es duu a terme es limita a exposicions orals vinculades a aprenen-
tatges memorístics a través de la verbalització de conceptes apresos: lliçons, 
resums, etc., majoritàriament relacionats amb aprenentatges de la llengua 
escrita, com és el resum sobre una lectura.

Un altre aspecte que manifesten els docents és la falta d’interès per mantenir 
a l’aula converses dirigides que tenen els seus alumnes i atès que els discursos 
orals vénen determinats per la immediatesa de les emissions, és necessària la 
capacitat d’alerta i escolta per part del receptor.

Després d’aquestes consideracions, a continuació abordem dificultats de 
l’ensenyament i aprenentatge de la llengua i plantegem la importància d’ense-
nyar llengua oral com un procés interactiu mitjançant la conversa.

3.1.1. La llengua oral durant el procés d’interacció

a) Escoltar i parlar per comprendre i aprendre
Escoltar és comprendre un missatge i per entendre’l posem en funciona-

ment un procés cognitiu en el qual construïm significats alhora que interpre-
tem. (Cassany, 1993). és necessari mantenir una actitud activa, de col·laboració 
en el discurs, on es realitzen estratègies per manifestar comprensió del discurs 
amb assentiments verbals (sí, d’acord) i no verbals (mirades, expressions, etc.).

La parla és una de les habilitats que més s’utilitza a l’escola alhora que una 
eina per aconseguir aprenentatges. Sovint s’argumenten les dificultats que té 
l’alumnat per accedir als aprenentatges dels continguts escolars amb la falta de 
competència lingüística. Però també és cert que els plantejaments didàctics per 
ensenyar llengua es limiten a activitats bàsicament gramaticals, com els dictats, 
o el resum de textos escrits.

S’han de planificar activitats específiques per afavorir la comprensió oral i 
el desenvolupament de la capacitat d’escoltar. Exercicis de comprensió com 
transferir una informació sentida prèviament, identificar errors després d’escol-
tar un discurs oral o triar opcions d’algunes propostes són alguns exemples que 
ajuden a l’atenció i comprensió oral.
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Parlar per aprendre i construir aprenentatges és un altre factor determinant. 
Entenem que la finalitat de la interacció verbal va més enllà de l’intercanvi 
comunicatiu ja que sotmet a l’alumne a la reflexió de processos cognitius en 
relació amb els seus companys, estimula el conflicte cognitiu i li permet com-
partir rols. També veiem que en les interaccions s’argumenten opinions de 
forma planificada i es fomenten processos d’aprenentatge que ajuden a utilit-
zar de forma correcta els diferents registres orals, especialment les narracions 
i el diàleg. Per tant, s’ha de potenciar l’ensenyament del discurs oral i facilitar 
estratègies per a la planificació per part dels alumnes.

és mitjançant la conversa a les aules que s’organitza un espai d’ensenya-
ment-aprenentatge i, com apunta Sánchez-Cano (1999), entenem que s’aprèn 
a conversar i es conversa per aprendre. A mesura que es conversa es van cons-
truint significats gràcies a les diferents opinions dels interlocutors, així com a 
les pròpies, per la qual cosa la conversa és més que un intercanvi de paraules 
ja que alhora que afavoreix el desenvolupament cognitiu, inclou emocions i 
sentiments (Castelló i Liesa, 2005). La intervenció ha d’afavorir situacions com 
potenciar estratègies metacognitives (coneixements previs, —què saben sobre 
el tema—), parlar sobre els dubtes, sobre les dificultats que els suposen els 
mètodes d’estudi, formular preguntes, plantejar arguments i solucions, etc., ja 
que, d’aquesta forma s’afavoreix l’aprenentatge reflexiu.

b) L’ús formal de la llengua
Com hem manifestat anteriorment, entenem que la comunicació es cons-

trueix en situacions d’interacció adaptant-se a diferents moments i contextos, 
cosa que implica que l’alumnat ha de ser capaç d’utilitzar diferents registres lin-
güístics, planificar, ordenar i estructurar un discurs o simplement una resposta, 
així com fer ús del llenguatge informal o formal.

Comunicar-se en ambients no formals entre iguals o en situacions familiars, 
a diferència d’altres contextos que exigeixen un discurs més formal, comporta 
usos lingüístics propis. En els intercanvis informals la conversa es produeix en 
funció del grup social, no estan planificades i són espontànies. Normalment, 
l’alumnat fa ús d’aquest tipus de conversa per dirigir-se als adults i les converses 
entre iguals se solen produir en els espais habituals com les aules, el pati, etc. En 
aquests intercanvis es donen unes característiques que afavoreixen la fluïdesa: els 
torns de paraula no tenen un ordre prefixat, si es produeix un solapament sol ser 
breu, el temps de la conversa no està determinat i se solen rectificar els errors.
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No obstant això, les converses formals s’ajusten a un control més rígid i 
empren estructures lingüístiques més elaborades. S’utilitzen aspectes relacio-
nats amb les habilitats socials, com les de cortesia, i fórmules socials que, en 
el context escolar, responen a un estil d’aprenentatge col·lectiu i cooperatiu 
afavorint la cohesió del grup.

Des del punt de vista lingüístic Vila (2005) apunta una sèrie de característi-
ques que tenen en comú la llengua formal i la llengua informal. Entre elles des-
taquem que les dues estan constituïdes per sons, utilitzen trets suprasegmentals, 
(entonació, ritme, etc.) i llenguatge no verbal (gestos, expressions, etc.), tenen 
un paper decisiu en els missatges comunicatius, els interlocutors comparteixen 
un temps i un espai, i el discurs es produeix simultàniament a la recepció. Per 
contra, existeixen una sèrie de trets més propis de la llengua oral formal, com 
establir una distància física i emotiva més o menys reglada i la selecció de lèxic 
i estructures sintàctiques més elaborades. La llengua informal es caracteritza 
per la repetició de paraules, l’ús d’elements deíctics, de modismes i estructures 
inacabades, com s’observa en produccions de nens de primer curs d’educació 
primària: «la meva germana té, té cinc (anys) i jo vuit, bé, després jo tinc nou», o en 
produccions de joves «ahir vam ser al cinema a veure una peli guay».

Davant les dificultats per ensenyar llengua en contextos formals, en mol-
tes ocasions els docents opten per presentar exercicis escrits o en ambients 
no habituals. és important crear situacions el més properes als estudiants per 
reforçar l’aprenentatge dels registres formals, com jocs de representació on es 
reprodueix una situació real.

c) Interacció a l’aula
L’intercanvi comunicatiu afavoreix la conducta social i en el context escolar 

es donen una sèrie de situacions, com parlar per gestionar la interacció social a 
l’aula entre el docent i l’alumnat, que afavoreixen les relacions socials. Aquest 
tipus de conversa sol ser dirigida i la relació entre l’alumnat i el docent és asi-
mètrica. També s’observa que en les seves intervencions, el docent actua per 
reconduir el tema, introduir elements de correcció lingüística i de contingut, 
ampliar enunciats i plantejar qüestions.

A moltes aules els diàlegs entre el professor i l’alumnat ocupen la major 
part del temps i l’estructura discursiva és lineal, ja que els docents mantenen 
el control verbal i això limita la interacció entre iguals. Un exemple d’aquesta 
situació el trobem en un estudi realitzat durant una classe de matemàtiques 
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amb alumnes de segon curs d’educació primària en què la professora escriu un 
problema a la pissarra, a continuació els alumnes el copien a la seva llibreta i 
la docent fa preguntes sobre el contingut del problema:

Professora: Sabeu què és un tricicle?
Carles: No.
Professora: Un tricicle s’assembla a una bicicleta, però té tres rodes, una davant
i dos enrere. L’utilitzen els nens petits...
Carles: El meu papa en té un d’aquests.
Anna: No pot ser perquè els papes són grans.
Professora: Bé, anem a resoldre el problema. Primer se sumen les rodes, quantes 

rodes tenim entre els 5 tricicles?

Per afavorir les interaccions recorrem a la conversa, ja que són moltes les 
situacions en les quals hi és present, per exemple, quan el docent i l’alumne 
intercanvien torns de paraula en una activitat determinada, quan entre com-
panys de classe es produeixen intercanvis verbals en els canvis d’activitat, o 
bé en situacions organitzades de treball en grup on els diferents components 
comparteixen informació.

Un altre aspecte a considerar en les converses són els torns de paraula. S’ha 
comprovat que durant les converses són una de les estratègies més determi-
nants, on es produeixen diferents moments o situacions com:

• Inici. L’interlocutor que pren la iniciativa és qui comença el tema. El 
tipus d’estructura que sol utilitzar el docent es planteja en termes de 
pregunta com: quin temps fa avui? En canvi, els alumnes prenen la ini-
ciativa mitjançant preguntes del tipus: què dibuixem?, o estructures com 
«ara em toca a mi».

• Manteniment del tema. Fa referència al contingut de la conversa i conti-
nua mentre hi ha interès per part dels interlocutors.

• Final. Sol ser el docent qui acaba la conversa quan es produeixen repe-
ticions. és necessari introduir indicadors per finalitzar el tema com 
«aquesta serà l’última aportació».

• Regulació. En una situació de conversa, l’alumne ha d’autoregular-se mit-
jançant el coneixement de quan ha d’intervenir o quan ha de demanar 
el seu torn.
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• Alternança dels torns. Referida a la fluïdesa de la conversa en funció dels 
torns, com: fer preguntes, canviar de tema, regular la participació i resol-
dre conflictes o malentesos.

• Solució de conflictes. Se solen donar quan no es compleixen les normes de 
torns, temps d’intervenció i solapaments. També es produeixen conflic-
tes quan no es respecten les normes socials i de tolerància.

Les dificultats d’interacció comentades es posen especialment de manifest 
en situacions de conversa. En aquest sentit també es manifesten els docents 
quan destaquen les limitacions que no faciliten la pràctica interactiva, com 
tenir grups nombrosos d’alumnes, o que els propis docents tendeixin a utilitzar 
la paraula amb excés. Els temes de conversa repetitius, la conversa monopo-
litzada per un interlocutor i els torns massa llargs són altres valoracions fetes 
pels ensenyants.

Aquestes opinions dels docents vénen determinades per les creences que 
s’han format a partir de les seves pròpies experiències com a alumnes, de la 
seva formació acadèmica teòrica inicial i actual, i del seu entorn personal 
(Cambra, 2000). Així doncs, es tracta d’elements interconnectats que han evo-
lucionat durant la pràctica docent. Sobre les concepcions que té el professorat 
de secundària sobre l’ensenyament d’estratègies, Castelló (2005) apunta que els 
docents tenen una opinió bastant elaborada del que és i el que exigeix ensenyar 
i aprendre.

Després d’aquestes consideracions plantegem la necessitat d’abordar «ense-
nyar llengua» com un procés d’ensenyament i aprenentatge des de la conversa 
mitjançant les propostes que presentem en el següent apartat.

3.2. Actuació docent del mestre/professor que seria desitjable per 
aconseguir optimitzar la pràctica educativa. Metodologies docents, 
actuacions docents, instruments d’ensenyament i aprenentatge

Com hem apuntat anteriorment, són múltiples les situacions en què durant 
la jornada escolar s’utilitza el llenguatge oral en tots els nivells educatius, des 
de les primeres edats fins a les més avançades i que és necessari que el llen-
guatge oral es treballi durant tota l’escolaritat, ja que la interacció com a pro-
cés d’ensenyament i aprenentatge ha de continuar. Per tant, creiem que s’ha 
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d’insistir en plantejar intervencions didàctiques on la interacció comporti un 
procés que millori les característiques pròpies del discurs oral.

Així doncs, en aquest apartat presentem actuacions metodològiques que 
poden afavorir l’aprenentatge de la llengua oral en l’àmbit escolar a partir de 
les interaccions orals i especialment en situació de conversa. En un primer 
apartat presentem les estratègies lingüístiques d’interacció verbal que afavo-
reixen la comunicació en alumnes de poca edat. A continuació, ens centrem 
en la conversa com a proposta per millorar la pràctica educativa partint de les 
estratègies de gestió i comunicació en grups per a l’alumnat d’educació infantil, 
i per a l’alumnat d’educació primària plantegem millorar la pràctica docent a 
través del treball cooperatiu presentant estratègies organitzatives seguint els 
principis de l’ensenyament estratègic. Per concloure, detallem una proposta de 
progressió sobre la conversa per edats.

3.2.1. Interacció verbal: estratègies lingüístiques en les primeres edats

L’interès per la relació comunicativa i lingüística entre els professors i els 
alumnes en les primeres etapes ha portat a analitzar les estratègies educatives 
que els docents inclouen en les seves respostes als enunciats dels alumnes i 
que tenen gran valor educatiu. Aquestes situacions educatives se situen no 
únicament en converses dirigides o espontànies, sinó que es donen en múl-
tiples situacions d’interacció i en tot el context escolar: aula, pati, passadís, 
desdejuni, entrades i sortides, canvis d’activitat, etc. Es tracta d’estratègies on 
el docent observa les característiques del parlar de l’alumne, les circumstàncies 
del context en què es produeix la situació, i actua facilitant la interacció i la 
comunicació.

Els professors dels primers cursos han de tenir presents les actuacions que 
afavoreixen la comunicació i el desenvolupament del llenguatge. Seguint l’estil 
interactiu (Sánchez, 1999) destaquem:

• La importància d’escoltar i mirar l’alumne amb atenció creant un clima 
d’interacció.

• Compartir l’atenció en un mateix objecte o tema, i mantenir-la.
• Intervenir per torns.
• Utilitzar un llenguatge adequat.
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• Seguir la iniciativa de l’alumnat.

Les formes lingüístiques i el tipus d’intervenció que es donen en aquestes 
actuacions es tradueixen en les estratègies d’intervenció verbal que utilitza el 
docent en les comunicacions amb l’alumnat. Presentem a continuació estratè-
gies d’interacció verbal, les seves característiques i alguns exemples.

Taula 1. Estratègies d’intervenció verbal. Adaptat de DGOIE (2003). Ús del llenguatge a 
l’escola. Barcelona: Edicions Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Estratègia Característiques Produccions

Sobreinterpreta
ció.

Atribueix significat a les actuacions 
verbals i no verbals del nen.

Alumne: A teta.
Professor: A una festa?
Alumne: No, a et-ta.
Professor: Ah! Vas anar amb bici-
cleta
Alumne: (confirma amb el cap)

Elogi i confirmació. Valoren l’intent comunicatiu. Alumne: Era de xocolata?
Professor: És clar que sí, de xocolata.

Imitacions idèntiques. L’adult mostra desitjos de comu-
nicar-se i s’estableix comunicació 
conjunta. Serveix de base per iniciar 
els torns.

Alumne: A casa de la Maria.
Professor: A casa de la Maria...
Alumnes: A casa de la Maria a jugar.

Expansions. Reelaboració dels enunciats de 
l’alumne incloent elements estruc-
turals o semàntics.

Alumne: Cala pa.
Professor: Carla menja pa.
Alumne: Jo no vist.
Professor: Tu no ho has vist.

Substitucions instruc-
tives.

S’ofereixen usos de llenguatge més 
apropiats.

Alumne: On està la pilota?
Professor: Aquí la tens
Alumne: El cotxe de Pepe.
Professor: Sí, el seu jersei.

3.2.2. Com millorar la pràctica educativa a través de la conversa

En primer lloc comentem les característiques que són pròpies de la con-
versa i que hem de tenir presents en una situació d’interacció comunicativa, 
a continuació plantegem les estratègies de gestió i comunicació per gestionar 
la conversa en grup en les primeres edats escolars. Finalment, presentem una 
proposta de discurs entre iguals seguint els principis de l’ensenyament estra-
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tègic i basant-nos en el treball cooperatiu per a alumnes a partir d’educació 
primària.

Com hem apuntat anteriorment, el llenguatge s’ensenya i s’aprèn, forma 
part del procés evolutiu, on els processos de mediació entre els ensenyants i 
els aprenents interaccionen construint nous significats i usos comunicatius. 
Ensenyar a parlar implica ensenyar mecanismes per mantenir una conversa a 
través d’estratègies com respectar el torn de paraula o fer preguntes estructura-
des. Es donen diferents moments i tipus de conversa com discutir, comentar, 
canviar impressions, etc., que ens permeten transmetre a l’interlocutor els nos-
tres missatges, així com rebre’ls.

a) Estratègies de gestió de la comunicació i la conversa
En general, el diàleg té com a objectiu afavorir l’expressió oral mitjançant 

l’expressió de les opinions dels alumnes respectant el punt de vista dels seus 
companys. En els intercanvis comunicatius s’han de tenir presents el contingut: 
el que es diu o el que comuniquen els interlocutors, i la gestió: com s’organit-
zen per comunicar-se a partir dels processos d’elaboració i construcció de les 
converses. A continuació facilitem una sèrie d’estratègies per a la gestió de la 
conversa en grup. 

Taula 2. Estratègies per gestionar la conversa en grup. Adaptat de DGOIE (2003).  
Ús del llenguatge a l’escola. Barcelona: Edicions Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya.

Estratègies per a la gestió de la conversa en grup

Inici
Inici de l’activitat: «Avui parlarem de...»; «El tema d’avui serà...»; «Ahir vam 
quedar que parlaríem de...».
Inici del torn: «Ara el teu, Carles»; «Comença el teu, Maria»; «A veure, què ens 
vol dir en Joan?»; «Qui té res més a dir?».

Manteniment Expressions d’ànim i instruccions genèriques: «Ah, sí?»; «De debò»; «Vinga!, 
digues alguna cosa més»; «Vols afegir res més?».
Requeriment per completar un relat: «Encara falten dues coses».
Aprofundir en el tema: «Per què no volia entrar?»; «Per a què
necessitava la moneda?»; «Què penses que li va dir?».
Comprovació: «Segur que eren dos?»; «Per què es mirava les butxaques?».
Raonament/causalitat: «Com sabia que l’enganyava?». 

Final Tancament del torn: «Bé, ja hem parlat prou d’aquest tema»; «Això ja s’ha dit 
abans»; «També hauríem de parlar de...».
Tancament de l’activitat: «Hauríem d’anar acabant»; «De tot això hem de 
recordar...»; «El tema del proper dia serà...».
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Regulació Aspectes formals: «Ara li toca el torn a la Rosa»; «Josep, tu ja has parlat, ara li 
toca a...»; «Molt bé Joan, però té la paraula la Júlia».
Aspectes d’actituds i normes: «Totes les opinions serveixen»; «Hem d’escoltar a 
tothom»; «Escolteu quina cosa tan interessant diu la Maria».
Resolució de conflictes: «El primer d’aixecar la mà ha estat en Pere»; «No cal 
cridar, solament has d’explicar-ho».

b) El discurs entre iguals
Aquesta proposta està orientada a l’alumnat escolaritzat a partir d’educa-

ció primària i ens basem en la consideració que la llengua és un instrument 
d’aprenentatge. Partim dels principis de l’ensenyament estratègic (Monereo, 
2005), on l’aprenentatge es presenta com una seqüència que implica la trans-
ferència progressiva del control del professor a l’alumne perquè aquest tingui 
més autonomia i responsabilitat en el procés d’aprenentatge, com exposem a 
continuació:

1. A l’inici del procés el docent pot presentar procediments conversaci-
onals relacionats amb la competència sociolingüística i lingüística. Es 
tracta de destacar aquells elements incidint en aspectes com: a) valorar 
la conversa com espai comunicatiu i font d’informació i aprenentatge; 
b) presentar estratègies que ajudin a intervenir de forma clara i precisa; 
c) ser capaç de situar-se en el lloc dels companys i ser respectuós; d) pro-
moure l’actitud crítica i la capacitat d’inferir.

2. Treball cooperatiu. En la pràctica guiada dels procediments creiem opor-
tú plantejar l’aprenentatge cooperatiu entre iguals, en què el professor 
anirà cedint el control als propis alumnes. Aquests facilitaran ajuda als 
seus companys per construir els aprenentatges. La possibilitat de com-
partir i haver de buscar ajuda implica que l’èxit dependrà també dels 
altres per la qual cosa també es facilita comprendre les necessitats dels 
altres. Es tracta de que els alumnes vagin adquirint més autonomia pel 
que fa a les decisions del seu propi procés d’aprenentatge i això els pos-
sibilitarà la presa de decisions respecte de com s’aprèn.

A continuació presentem estratègies organitzatives i com poden gestionar-
les els alumnes:

Estratègies organitzatives
L’alumnat, en grups heterogenis, analitza una sèrie d’estratègies per facilitar 
les converses, com:
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a)  Determinar els temes de conversa elaborant una llista.
b)  Aportar el coneixement que tenen sobre el tema seleccionat.
c)  Relacionar les diferents aportacions dels components del grup.
d)  Buscar informació sobre el contingut del tema (llibres, revistes, Internet, 

família, amics, etc.).
e)  Assegurar-se de la comprensió dels continguts, lèxic, etc., i buscar aclari-

ments sobre aquest tema.

En aquest procés d’aportacions i intercanvis comunicatius el docent té un 
paper d’observador-moderador i, a més d’aportar informació sobre els con-
tinguts, ha d’anar intervenint per facilitar la comunicació i la interacció. 
També, sol·licita aclariments sobre les intervencions de l’alumnat, destaca 
aportacions d’algun d’ells perquè puguin integrar-se més en el grup, pro-
mou la reflexió sobre elements gramaticals utilitzats i fa reformulacions que 
millorin les expressions dels alumnes.

Gestió de la conversa
Es tracta de consensuar les normes entre l’alumnat participant respecte a: 
qui i com inicia la conversa, normes per respectar el torn de paraula, deter-
minar el temps de les intervencions, el nombre de participants del grup, el 
lloc on es realitzarà i la durada de l’activitat.

3. L’autoregulació.
A través de l’ús de la reflexió es pretén afavorir l’autoregulació cognitiva i 

potenciar la capacitat de control del procés d’aprenentatge de l’alumnat ana-
litzant les seves pròpies qualitats respecte de la pràctica dels procediments. En 
aquest procés cal destacar:

a)  La motivació com impulsora de l’actuació i l’autonomia de l’alumnat. Per 
tant, són determinants l’anàlisi de la planificació, el control i els proces-
sos mentals que han utilitzat per aconseguir els objectius.

b)  La importància de conèixer les estratègies cognitives que els han ajudat a 
organitzar, elaborar i modificar la informació.

c)  L’alumnat ha de tenir present la planificació i control del temps, així com 
l’esforç realitzat.

Per realitzar la valoració d’aquest procés d’aprenentatge, l’alumnat pot tenir 
present: 
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Taula 3. Aspectes i indicadors d’avaluació

Aspecte a valorar Indicadors d’avaluació

Tema Si ha estat adequat als interessos del grup.

Aportacions Grau d’aportació dels diferents participants.

Torn Si s’ha respectat el torn i el contingut de les intervencions.

Fórmules lingüístiques Aprenentatge de fórmules lingüístiques que faciliten l’inici o continua-
ció d’una conversa : «Encara que hi estic d’acord, crec que...».

Seguiment Seguiment del procés mitjançant murals, mapes semàntics, etc.

Explicitació del procés Síntesi del tema i frases que resumeixin les aportacions.

Fins aquí hem presentat estratègies i metodologies per ensenyar i aprendre 
el llenguatge oral en el context escolar destacant les primeres etapes infantils 
i a partir de l’educació primària; per completar aquest plantejament detallem 
a continuació una proposta de progressió per edats adaptada de Palou (2005), 
tenint en compte el tipus de conversa, la dinàmica i desenvolupament de les 
converses, les formes d’intervenció i la recollida d’informació.

Taula 4. Proposta de progressió. Adaptat de Palou, J. (coord.) (2005). 
La llengua oral a l’escola. Barcelona: Graó

Tipus
de conversa

Dinàmica i
desenvolupa
ment

Formes d’intervenció Recollida de la
informació

Línia  
gene-
ral

Formals i informals. 
Espontànies i plani-
ficades.

De més dirigides a 
converses mes autò-
nomes.

D’exposicions més 
acumulatives a con-
verses exploratòries.

De la síntesi del 
professor a la síntesi 
personal i col·lectiva.

Fins a 
6 anys

Relacionades amb 
la vida escolar i 
familiar.
Relacionades amb 
accions i sentiments 
viscuts.

El docent la regula, 
dóna el torn, com es 
fan les preguntes i 
les respostes.

Expliquen fets, 
narren experiències 
i expressen senti-
ments.
 

El docent fa algunes 
frases resumint el 
que s’ha dit.
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7-8 
anys

Situacions viscudes.
Intercanvien infor-
mació de fets que 
impliquen causes i 
conseqüències.

Els nens poden 
donar els torns.
Inici d’escolta activa 
i conversa interac-
tiva.

Centrar el tema i 
recordar l’objectiu 
de la conversa.
Classificació de les 
idees que han apa-
regut.

Amb l’ajuda del pro-
fessor poden fer una 
síntesi dels temes 
principals.

9-10 
anys

Permeten adquirir 
i contrastar infor-
mació.

Augmenta la cons-
ciència de l’escolta 
activa.

S’adonen de les 
seves pròpies apor-
tacions.
Usen exemples.

Per grups, recollida 
de la informació 
i organització en 
esquemes, classifi-
cació d’idees i opi-
nions.
Síntesi col·lectiva.

11-12 
anys

Permeten indagar 
més sobre el món i 
el coneixement.

Conversa que posa 
en joc elements 
que provoquen una 
dinàmica més autò-
noma

Saben relacionar les 
diferents aportaci-
ons.
Demana aclariments.
Focalitza les qüesti-
ons importants.

Anotacions de síntesi 
personal.
Elaboració com-
partida de mapes 
d’idees o esquemes 
en murals o a la 
pissarra.

Com es pot observar al quadre anterior, el tipus de conversa, la dinàmica i 
desenvolupament, les formes d’intervenció i la recollida de la informació van 
variant a mesura que els alumnes creixen, així doncs, les capacitats comunica-
tives i lingüístiques van augmentant a través de l’autonomia que van adquirint 
els alumnes.

4. Dificultats d’aprenentatge en el procés de composició 
escrita

Abans de començar a descriure quines són les dificultats més freqüents en 
l’aprenentatge del procés de composició escrita, hem de saber què és escriure i 
en què consisteix aquest procés.

Definir el concepte d’escriptura no és fàcil, ara bé, la majoria d’autors con-
sideren que és un procés mental i cultural que implica una transformació de 
la nostra ment. Segons Cassany (1999) aprendre a escriure transforma la ment 
de la persona. L’ús de l’escriptura té unes propietats que faciliten el desenvolu-
pament de noves capacitats intel·lectuals, com l’anàlisi, el raonament lògic, la 
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distinció entre dades, la interpretació, el metallenguatge, etc. Així la persona 
desenvolupa formes de pensament.

Segons Castelló (2007), escriure, per als escriptors immadurs significa «dir 
el coneixement» i per als escriptors reflexius o madurs significa «transformar 
el coneixement», que s’efectua a través d’una dialèctica entre el que saps i la 
manera com ho has d’escriure per adaptar-te a les condicions d’una situació 
comunicativa determinada.

El procés que seguim en l’escriptura, i que comporta la transformació del 
coneixement, és complex. Un dels models explicatius sobre el procés de com-
posició escrita és l’Hayes i Flower (1980); i més tard el propi Hayes (1996) el 
complementa incloent-hi aspectes més actitudinals, motivacionals i emocio-
nals. Veure figura 2.

Figura 2. Model cognitiu de la composició escrita de Flower i Hayes (1980; 1996)

Adaptat per Castelló, M. a C. Monereo et al. (1998).  
Estratègies d’aprenentatge. Vol. II. Barcelona: EDIUOC.
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A grans trets, el model exposa que davant la demanda d’escriure un text, 
en primer lloc ens plantegem com ens adaptarem a la situació comunicativa, 
establint uns objectius respecte al text que anem a produir. En aquest primer 
moment ens representem la tasca del text que anem a produir. Per a això selec-
cionem mentalment els continguts més rellevants sobre el tema que volem 
desenvolupar pel que fa a: l’audiència (possibles lectors), el propòsit del text, 
la seva estructura en funció del gènere discursiu, dels objectius i de la situació 
comunicativa.

En segon lloc, una vegada ja hem analitzat la situació comunicativa i els 
aspectes anteriorment esmentats, portem a la memòria coneixements episte-
mològics relatius al tema, l’audiència, i els coneixements epistemològics sobre 
l’escriptura, el gènere discursiu que utilitzarem, els recursos necessaris relacio-
nats amb el domini de la llengua en la que s’escriu i la conceptualització sobre 
l’escriptura, és a dir, el que representa per a un mateix escriure, quin significat 
li dóna, com se sent com a escriptor, etc.

En tercer lloc, s’activa un procés cognitiu força complex que inclou tres 
fases: la planificació, la redacció o textualizació, i la revisió. Aquestes tres fases 
estan íntimament relacionades entre elles, de tal manera que es retroalimenten, 
afavorint uns intercanvis en el procés de manera bidireccional; és a dir, vam 
començar planificant, passem a textualitzar, però alhora podem anar revisant 
i tornant a la planificació. Per tant, no ho exposem com un procés lineal sinó 
bidireccional o en espiral. Així doncs, en les diferents fases o procés s’activen 
unes decisions que regulen la nostra actuació com a escriptors, en funció de la 
representació de la tasca i la conceptualització sobre l’escriptura, amb l’objectiu 
de produir un text el més ajustat possible a la demanda i a les condicions de la 
situació comunicativa.

La planificació inclou subprocessos com la generació i organització de les 
idees, la formulació de subjectius. En la fase de textualització (o escriptura) 
efectuem una lineació de les idees, adaptant-nos a les característiques del codi 
lingüístic que estem utilitzant, anant i venint de la textualització a la planifica-
ció i a la revisió. Finalment, en la fase de revisió fem una relectura des del punt 
de vista del lector, modifiquem els aspectes que considerem oportuns, reescri-
vim de nou el text i anem generant diverses versions cada vegada més properes 
a l’objectiu proposat en la fase inicial del procés de composició del text.
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4.1. Caracterització de la dificultat d’ensenyament i aprenentatge

Les dificultats en el procés d’ensenyament i aprenentatge en la composi-
ció de textos les hem agrupat en sis grups. Unes fan referència a factors més 
personals i unes altres a factors més contextuals del procés d’ensenyament i 
aprenentatge.

La primera fa referència a activitats que són prèvies i/o paral·leles al procés 
d’escriptura, com són el llegir per escriure i l’activació dels coneixements pre-
vis necessaris sobre els continguts epistemològics del tema sobre el que es vol 
escriure.

La segona dificultat a la qual ens anem a referir és la de les creences episte-
mològiques sobre l’escriptura, és a dir, la concepció que tenim d’ella.

La tercera dificultat amb la qual ens podem trobar durant el procés d’es-
criptura fa referència a aspectes més personals com són: el grau de motivació, 
les emocions i els sentiments implicats en l’escriptura, així com l’actitud que 
provoquen aquests aspectes.

La quarta dificultat que pot plantejar-se en el procés d’ensenyament i apre-
nentatge es refereix a la representació que tenen els estudiants de la demanda 
o tasca que han de realitzar.

La cinquena dificultat fa referència a la planificació per part del docent de 
les ajudes necessàries en el procés d’ensenyament i aprenentatge; és a dir, ens 
plantejarem si la cessió gradual del nivell de responsabilitat i autonomia en el 
procés d’ensenyament i aprenentatge és l’adequat per a què l’alumne efectuï 
un aprenentatge estratègic que l’ajudi a arribar a l’autoregulació i autonomia 
en la realització dels procediments i estratègies més adequades per aprendre la 
composició de l’escriptura.

En sisè i últim lloc, ens plantegem aquelles dificultats que deriven en les 
formes d’organització social dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

Per explicar d’una forma més detallada en què consisteixen aquestes dificul-
tats que un docent pot trobar-se en el procés d’ensenyament i aprenentatge de 
la composició escrita, anem a il·lustrar-ho amb un cas.

Josep és un professor de ciències naturals de secundària que no se sent molt 
satisfet amb els resultats dels seus estudiants respecte a alguns temes del llibre. 
Creu que els seus alumnes no saben argumentar, quan els demana que justifi-
quin les seves respostes als exàmens constata que existeixen errors importants 
en els arguments que utilitzen. Això també passa quan els demana textos 
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argumentatius sobre algun tema d’estudi. Els textos són pobres en contingut, 
amb les idees desordenades, no inclouen evidències plausibles que els condu-
eixin a unes conclusions acceptables. No saben contraargumentar ni inclouen 
arguments de dues cares (arguments a favor i en contra) que evidenciïn que 
han entès el tema de discussió. En resum, Josep té la impressió que, després 
de les lectures realitzades i l’explicació que ha donat del tema, els estudiants 
han après poc, realitzen textos molt literals de les idees de les lectures o de les 
anotacions recollides a classe, inclouen inferències errònies sobre el contingut 
de les idees principals de les lectures.

Pel motiu anteriorment exposat, Josep decideix demanar assessorament a la 
psicopedagoga del centre, Maria. Per analitzar la situació Maria es proposa ana-
litzar la situació d’ensenyament i aprenentatge i realitzar algunes entrevistes 
amb els alumnes d’en Josep.

Avui Josep ha explicat el canvi climàtic. Per fer-ho s’ha ajudat d’uns docu-
mentals (Una veritat incomoda, d’Al Gore i El gran frau de l’escalfament global, 
de Wang TV) i unes lectures prèvies perquè els estudiants tinguin arguments a 
favor i en contra sobre l’escalfament global de la Terra. Una vegada acabada la 
seqüència didàctica, Josep els demana que realitzin a casa un text argumentatiu 
on han d’explicar les causes i les conseqüències del canvi climàtic.

Davant aquesta demanda, els estudiants reaccionen de diferent manera. 
Joan pensa «No sé per a què haig de fer aquest text, quin rotllo». Un altre estudiant, 
en Pere, pensa «Ah!, ja sé què és un text argumentatiu, l’altre dia, la Montse, la 
professora de llengua, ens va ensenyar quina estructura havia de tenir un text argu-
mentatiu. Sé que haig de posar opinions a favor i en contra per finalitzar amb una 
conclusió que indica la meva posició sobre el tema». Finalment, la Marta, pensa 
«Què interessant m’ha semblat aquest tema, crec que vaig a buscar més informació 
per saber-ne més».

és evident que ja des de l’inici la representació que es fan sobre la tasca que 
han de realitzar és diferent. Així com per a la Marta és un tema interessant i 
està disposada a aprendre’n més, per a en Joan representa una tasca poc grati-
ficant, i finalment, en Pere ja està activant els seus coneixements previs sobre 
l’estructura que ha de tenir un text argumentatiu.

En començar a escriure el text, Joan pensa «Crec que vaig a copiar del llibre de 
text les idees principals que tinc subratllades. Es tracta de posar el que sé del tema i 
al final donaré la meva opinió personal. Quin rotllo això d’escriure!  Només de pensar 
que haig d’escriure dues pàgines em poso molt nerviós. No sé ni com començar. Segur 
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que no em quedarà massa bé, ja que no sé escriure». En canvi Pere pensa «Vaig 
a seguir més o menys el model que ens va explicar la professora de llengua, faré un 
llistat d’arguments a favor del canvi climàtic i un altre llistat d’arguments en contra. 
Crec que més o menys em sortirà bé. Intentaré no fer faltes d’ortografia perquè si no, 
en Josep em baixarà la nota del text». Finalment, Marta pensa «Amb tota la infor-
mació que he trobat vaig a fer-me un resum que inclogui les idees principals de tots els 
textos que he llegit i dels documentals que vam visionar a classe. Després del resum 
em faré un esquema per organitzar la informació i determinar quins arguments hi ha 
a favor i en contra del canvi climàtic. Crec que perquè em quedi millor el text haig de 
pensar què li pot agradar a en Josep que posi sobre el canvi climàtic. No és fàcil fer 
aquest text, però m’agrada donar les meves opinions i escriure el que penso sobre els 
temes que discutim a classe, m’ajuda a aprendre més sobre el tema».

Si analitzem els pensaments inicials sorgits en el procés de composició del 
text, podem observar que en Joan té una conceptualització del que significa 
escriure com una reproducció literal de les idees d’un text (copiar de manera 
literal o parafrasejant les lectures prèvies), a més, continua amb els seus sen-
timents d’angoixa, desmotivació i una representació del «jo» com a escriptor, 
negativa.

Pere, en canvi, sembla no angoixar-se pel fet d’haver d’escriure el text, creu 
que més o menys el podrà realitzar correctament seguint un model proposat, 
tan sols ha d’imitar el model i evitar que hi hagi faltes d’ortografia. En aquest 
cas la conceptualització que es té sobre l’escriptura segueix sent pobra, ja que 
creu que només posant les idees que sap sobre el tema i no fent faltes d’orto-
grafia, el text ja serà de qualitat, sense fer-se preguntes sobre la situació comu-
nicativa, ni sobre quins objectius pretén amb el text. El fet de seguir el model 
no li garanteix que el text sigui de qualitat ni que no es produeixin errors 
d’inferències sobre les activitats prèvies realitzades a l’escriptura. Segurament, 
si seguíssim el procés complet d’aquest estudiant, veuríem com van sorgint 
problemes en el procés de composició escrita, ja que no és conscient del procés 
de planificació, textualització i revisió de la composició escrita.

No obstant això, la Marta ha començat per una planificació molt més 
exhaustiva, organitzant la informació en resums i esquemes, ordenant els 
arguments a favor i en contra del tema. També presenta una conceptualització 
sobre l’escriptura més ajustada, per a ella no solament és posar el que se sap del 
tema, sinó que també pensa en el destinatari, en aquest cas el lector serà el pro-
fessor, i per tant, ja es planteja quin tipus d’arguments poden persuadir més en 
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Josep. Al mateix temps, té una actitud positiva cap al fet d’escriure, considerant 
que escriure sobre el tema l’ajuda a aprendre, l’ajuda a construir coneixement.

és evident que aquests tres estudiants realitzaran textos finals molt diferents. 
Aspectes com la conceptualització sobre l’escriptura, les emocions i sentiments 
que els provoca escriure, la representació de la tasca, com organitzen la infor-
mació de les activitats prèvies a l’escriptura, com activen els seus coneixements 
previs, els coneixements epistemològics sobre el tema i sobre l’escriptura, així 
com les estratègies en el procés d’ensenyament i aprenentatge influiran en el 
text final i, en definitiva, en l’aprenentatge.

4.1.1. Activitats prèvies i/o paral·leles a escriure: lectures prèvies i activació 
de coneixements previs

Normalment abans d’escriure els estudiants s’enfronten a lectures prèvies 
que han de comprendre i extreure les idees principals del text, organitzant 
aquesta informació de tal manera que els permeti escriure un text.

Una de les primeres dificultats amb les quals ens trobem en els textos pro-
duïts pels estudiants és quan es produeixen inferències errònies sobre els textos 
llegits, és a dir, el text final presenta errors perquè no s’ha comprès la informa-
ció prèvia o no s’ha organitzat de forma estratègica.

En aquest sentit, els estudiants manifesten dificultats per saber anticipar 
idees sobre la lectura (fer hipòtesis sobre el tema, plantejar-se preguntes durant 
la lectura, anar resolent dificultats de comprensió...). També presenten dificul-
tats per inferir el significat d’una paraula desconeguda, per induir les relacions 
lògiques i gramaticals de les estructures sintàctiques complexes, per captar i 
determinar les idees principals del text, per saber ordenar les idees, per com-
prendre la informació lògica en funció de l’estructura del text, i per saber llegir 
entre línies (captar el sentit figurat, les metàfores, entendre les pressuposicions 
i les informacions sobreenteses...).

A més d’aquestes dificultats referides a la comprensió dels textos llegits amb 
anterioritat al text que han d’escriure, els estudiants també poden presentar 
dificultats en l’activació dels coneixements previs que tenen sobre el tema que 
han d’escriure.

Per escriure sobre un tema determinat necessitem activar els nostres conei-
xements epistemològics previs, no solament els coneixements declaratius, sinó 
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també els coneixements procedimentals, actitudinals i condicionals. El nivell 
de consciència i intencionalitat sobre el nostre propòsit determinarà la nostra 
presa de decisions en el procés que seguirem en la composició del text. El com 
s’activen aquests coneixements previs i com aquests van determinant les nos-
tres actuacions en els processos d’ensenyament i aprenentatge és un dels temes 
més controvertits en les investigacions sobre com s’aprèn.

4.1.2. Conceptualització sobre l’escriptura: creences epistemològiques 
sobre l’escriptura

La conceptualització sobre l’escriptura té una repercussió important en la 
manera de dur a terme el procés de composició d’un text, per això algunes de 
les dificultats en el procés d’ensenyament i aprenentatge sobre l’escriptura ja 
vénen determinades des d’un inici en funció del que representa o significa per 
a nosaltres escriure.

Segons Castelló (1999; 2007) la conceptualització sobre l’escriptura es pot 
classificar en cinc nivells que van des d’una concepció més simple a una de 
més elaborada.

El primer fa referència a aquells estudiants que creuen que escriure és sim-
plement dir el que saben. Aquests estudiants fan un llistat de les idees que 
tenen sobre el tema que han d’escriure i, com a molt, les ordenen. Consideren 
que una vegada ordenades les idees el text ja és correcte. Aquests alumnes no 
tenen en compte ni les variables personals ni les contextuals de la situació 
comunicativa.

En segon lloc ens trobem els estudiants que consideren que a l’escriure, a 
més de dir els que saben, han d’ajustar-se a unes normes gramaticals o conven-
cions lingüístiques.

En tercer lloc tenim els estudiants que, a més de tenir en compte el con-
tingut (el que saben), intenten ajustar-se al destinatari. Aquests estudiants ja 
tenen en consideració la dimensió social de l’escriptura, és a dir, escriuen en 
interacció amb un lector/lectors.

En quart lloc ens trobem amb estudiants que creuen que escriure és ajustar-
se als destinataris i a les característiques del text a escriure, és a dir, organitzen 
la informació en funció de la tipologia textual (que determinarà uns recursos 
retòrics, una selecció lèxica determinada...) i dels destinataris.
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En últim lloc ens trobem aquells estudiants que tenen clar que escriure sig-
nifica aconseguir uns objectius, és a dir, veuen l’escriptura com una possibilitat 
de modificar el context. En aquest cas la finalitat guia el procés de composició. 
Són estudiants que des del principi del procés es pregunten què volen aconse-
guir amb el text.

Aquesta última manera d’entendre l’escriptura implica que l’escriptor té 
molt presents les condicions de la situació comunicativa i els objectius discur-
sius que s’han d’utilitzar per adequar-se al context comunicatiu.

En resum, podem dir que l’últim nivell de conceptualització sobre l’escrip-
tura implica una activitat cognitiva complexa i socialment situada, on escriure 
no solament significa fer un llistat sobre les idees que es tenen sobre una temà-
tica determinada, sinó que significa transformar el coneixement.

4.1.3. Motivació, actituds i sentiments

Un altre aspecte important amb el qual s’enfronten els estudiants en el 
moment d’escriure és la motivació amb la que s’enfronten a aquesta tasca. 
Aquesta motivació està molt vinculada al tipus de demanda. Fer escriure sobre 
un tema desvinculat dels interessos dels alumnes, desconèixer els objectius o 
finalitat del text, o quan la demanda se situa en situacions comunicatives poc 
funcionals, semblen ser factors que desmotiven els estudiants en el procés d’es-
criptura. Així doncs, demandes com «fes un text lliure» o similars, provoquen 
que els estudiants ja des de l’inici s’enfrontin a la demanda amb un nivell de 
motivació poc adequat, ja que no saben quina és la funcionalitat de la demanda.

Aquest tipus de demandes provoquen actituds de rebuig cap a l’escriptura, 
ja que s’interpreta que el que s’escriu solament serveix per a una avaluació 
final de la seva expressió escrita en funció dels criteris clàssics d’adequació, 
coherència, cohesió, gramàtica (ortografia, morfosintaxi, lèxic...), presentació i 
recursos estilístics. En aquest tipus d’activitats els estudiants no perceben l’es-
criptura com una eina per aprendre, sinó que la perceben com un mecanisme 
de control i sanció per part dels docents (normalment es retornen els textos 
revisats pel docent marcant en vermell els elements gramaticals incorrectes).

Tampoc reben les suficients ajudes que els permetrien una composició 
basada en els paràmetres explicats al primer apartat (anàlisi de la situació 
comunicativa, planificació dels objectius, adequació al destinatari, guies per a 
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la planificació, textualització i revisió...), amb la qual cosa s’enfronten al procés 
d’escriptura amb angoixa o por a fer-ho malament. Aquesta emoció de por i 
sentiment de possible fracàs fa que els estudiants adoptin actituds negatives 
cap a l’escriptura mostrant un rebuig a escriure textos acadèmics.

El fet que no s’ensenyi el procés d’escriptura està vinculat a la creença que 
és un procés cognitiu intern difícil d’ensenyar. A més, existeix la creença que 
escriure bé és complicat i que solament uns pocs poden fer-ho, com si es neces-
sités una inspiració divina o unes habilitats innates per ser un bon escriptor.

4.1.4. Representació mental de la tasca

Com els estudiants es representen la tasca té una repercussió directa en com 
li atribueixen significat, cosa que repercutirà en el procés i en el resultat final 
de la tasca a realitzar (Mateos i Solé, 2009; 2012).

Quan un docent planteja el següent tipus de demanda: «fer una reflexió escrita 
sobre el que heu après del tema tractat», alguns estudiants solen preguntar «què 
ha d’incloure aquesta reflexió?», «haig de citar autors?», «fer una reflexió és com fer 
un resum?», «haig de posar la meva opinió personal?», «quantes pàgines (o línies o 
paraules) ha de tenir el text?», «aquest text compta per a la nota final?»... Totes aques-
tes qüestions fan referència a com l’alumne es va representant mentalment la 
tasca que ha de fer (gènere textual, estructura, extensió, recursos retòrics, veu i 
posicionament...) i al mateix temps va atribuint el significat que li atorga, qües-
tions que també estan implicades en la motivació del procés d’aprenentatge.

Així doncs, sembla important que el docent es plantegi quin tipus de tas-
ques exigeix als seus estudiants. Ha de qüestionar-se fins a quin punt aquestes 
tasques són significatives i funcionals; i com i de quina manera les presentarà 
als seus alumnes perquè la representació mental de la tasca sigui el més ajusta-
da possible a les exigències de la demanda.

4.1.5. Planificació d’ajudes en el procés d’ensenyament-aprenentatge de la 
composició escrita

En general, els docents paren esment a l’ensenyament de l’expressió escrita 
mitjançant tipologies textuals. En funció dels nivells educatius plantegen en els 
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processos d’ensenyament i aprenentatge diferents tipus de textos: textos litera-
ris (conte, novel·la, obra de teatre i poema), textos periodístics (notícia, article 
d’opinió, reportatge i entrevista), textos d’informació científica (definició, nota 
d’enciclopèdia, informe d’experiment, monografia, biografia i relat històric), 
textos instruccionals (recepta, instrucció), textos epistolars (carta i sol·licitud), 
textos humorístics (historieta) i textos publicitaris (avís, fullet i cartell).

Tanmateix, els criteris avaluadors de les característiques textuals semblen 
estar socialment compartits. Se sol avaluar els textos finals en funció de cri-
teris com: adequació, coherència, cohesió, gramàtica, presentació i estilística. 
Però no s’avalua el procés seguit en la composició del text. La concepció que 
l’important és el text final, considerat un producte estàtic i no un artefacte 
dinàmic o en activitat que provoca tensions (Castelló, 2012), fa que el docent 
i els estudiants atorguin importància al producte final i no al procés que se 
segueix per arribar-hi. D’això es desprèn que es guia poc el procés d’apre-
nentatge i que la bastimentada que hauria d’oferir el docent sigui escassa o 
insuficient.

El procés d’ensenyament i aprenentatge moltes vegades es limita a oferir un 
exemple (també entès com a producte final) sobre la tipologia textual que els 
alumnes han d’aprendre i amb això reproduir el model, per exemple, se’ls ense-
nya una carta amb la intenció que ells n’escriguin una d’igual, solament vari-
ant el destinatari o, com a molt, el contingut de la carta. Sol passar el mateix 
en altres gèneres discursius, com quan se’ls demana d’escriure una notícia, una 
recepta, etc.

Així doncs, les dificultats entre l’inici i el final del procés d’ensenyament 
i aprenentatge poden ser diverses per l’escassa ajuda que es rep en la cessió 
gradual del nivell de responsabilitat i autonomia en el procés d’ensenyament 
i aprenentatge.

Segons Monereo (2001), en tot procés d’ensenyament-aprenentatge estratè-
gic han de seqüenciar-se uns procediments i metodologies adequades per anar 
cedint de manera gradual la responsabilitat a l’estudiant i que aquest passi així 
a autoregular-se i a ser autònom en el procés d’aprenentatge.

La instrucció directa o la presentació de models estàtics en l’inici del procés 
d’ensenyament i aprenentatge pot ser un bon recurs per començar a aprendre, 
però totalment insuficient si es vol aconseguir un aprenentatge més significa-
tiu per a què l’estudiant sigui més metacognitiu i reflexiu del seu propi procés 
d’aprenentatge.



© UOC 133 Capítol III. Dificultats de l’ensenyament...

Si la nostra finalitat com a docents és fomentar estudiants autònoms hem 
de plantejar-nos a l’inici estratègies d’aprenentatge com l’anàlisi de casos o el 
modelatge metacognitiu. En una fase més avançada hem de presentar unes 
estratègies metodològiques que guiïn els estudiants en els procediments que 
han d’anar interioritzant, com les guies d’interrogació, l’anàlisi i discussió 
metacognitiva i les metodologies cooperatives (puzle, escriptura entre iguals, 
escriptura recíproca, tutoria entre iguals, projectes d’investigació...), i al final 
del procés, amb la finalitat d’arribar a l’autoregulació i l’autonomia plena de 
l’estudiant, hem d’oferir ajudes a mitjançant l’autointerrogació metacognitiva, 
i l’autorevisió dels textos. Tot això ha d’anar emmarcat en situacions d’ense-
nyament-aprenentatge el més autèntiques possibles, és a dir, basades en criteris 
ecològics com el realisme, la rellevància i la proximitat ecològica (Monereo, 
2003; Berge, Ramaekers i Pilot, 2004).

4.1.6. Formes d’organització social dels processos  
d’ensenyament-aprenentatge

Altres dificultats que ens podem trobar en els processos d’ensenyament i 
aprenentatge fan referència a com organitzem els grups d’estudiants basant-
nos en metodologies cooperatives.

Poden sorgir dificultats si no tenim en compte que els grups han de seguir 
uns criteris ja establerts que garanteixin el treball cooperatiu. Segons Duran 
(2004, 2007), els equips de treball han de ser heterogenis, reduïts quant al 
nombre de participants, han d’establir-se clarament els objectius, les funcions 
i els rols de cada membre de l’equip mantenint una interdependència positiva 
entre ells, planificar-se prèviament el treball, i fer una avaluació i coavaluació 
del procés que s’ha seguit i del producte final.

En funció de si el docent ha tingut en compte els criteris anteriors, aparei-
xeran més o menys dificultats en el procés d’ensenyament i aprenentatge. Per 
exemple, si utilitzem una revisió per parelles d’algun text, hem de plantejar-
nos prèviament com seleccionarem les parelles en funció del criteri de domini 
de les competències lingüístiques de cadascun dels dos membres. Una altra 
dificultat habitual és la falta de concreció dels objectius de revisió dels textos, o 
la falta de planificació en aquestes revisions, la qual cosa influirà en la qualitat 
de les revisions que s’efectuïn entre els parells.



© UOC 134 Dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars

4.2. Actuació docent del mestre/professor que seria desitjable per 
aconseguir optimitzar la pràctica educativa. Metodologies docents, 
actuacions docents, instruments d’ensenyament i aprenentatge

Per arribar a aconseguir un aprenentatge estratègic, amb la finalitat que els 
estudiants arribin a ser responsables i autònoms en el seu procés d’aprenentat-
ge, les actuacions del docent han de planificar-se de tal manera que cedeixi de 
forma gradual aquesta responsabilitat i autonomia. Així doncs, el docent ha 
de dissenyar unes ajudes en les activitats d’ensenyament-aprenentatge amb 
l’objectiu d’ensenyar a fer un ús estratègic dels procediments d’aprenentatge, 
en el nostre cas l’aprenentatge de la composició escrita, que s’han d’anar reti-
rant a mesura que els estudiants integrin els procediments necessaris per a la 
realització de la tasca.

Segons Monereo i Castelló (1997) aquestes ajudes s’ofereixen en tres fases: 
la fase inicial de la presentació dels procediments a seguir, la fase de pràctica 
guiada i la fase final on els estudiants ja manifesten l’autonomia necessària en 
el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Tal com mostra la figura 3, existeixen unes metodologies que afavoreixen 
la cessió del nivell de responsabilitat i autonomia en el procés d’ensenyament 
i aprenentatge, des d’una fase inicial on la responsabilitat recau bàsicament en 
el docent fins a la fase final on la responsabilitat i l’autonomia en el processos 
d’aprenentatge recau en l’estudiant, havent-hi una fase intermèdia entre les 
dos anteriors on la cessió del control es fa de manera gradual.
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Figura 3. Metodologies que afavoreixen la cessió del nivell de responsabilitat  
i autonomia en el procés d’ensenyament i aprenentatge.  
El pas de la regulació externa i el procés fins a la interna.

Regulació externa per part del 
docent

Cessió gradual de la responsa-
bilitat i autonomia en el procés 
d’aprenentatge de la composi-
ció escrita

Regulació interna per part de 
l’estudiant

Inici del procés:
• Pràctica d’iniciació.
• Aprenentatge directe del 

procés de composició 
escrita.

Durant el procés:
• Pràctica guiada.

Final del procés:
• Pràctica individual.
• Autoregulació i autonomia 

en el procés de composi-
ció escrita

• Instrucció directa.
• Modelatge metagnitiu.
• Anàlisi de casos.
• Entrevista.

• Pautes de pensament o 
interrogació guiada.

• Escriptura col·laborativa.
• Pauta de revisió. col-

laborativa entre iguals.
• Anàlisi i discussió meta-

cognitiva.

• Autointerrogación meta-
cognitva.

• Pauta de revisió col-
laborativa entre iguals.

• Pràctica independent: 
control i regulació del 
propi procés de composi-
ció en diferents situacions 
comunicatives.

• Pautes d’observació (coa-
valuació i autoavaluació).

Per ensenyar i aprendre el procés de composició de l’escriptura Castelló (2007) 
i Monereo (1998) determinen algunes estratègies que comentarem a continuació.

4.2.1. Fase d’inici del procés: pràctica de presentació

En la fase inicial de la presentació de procediments podem ensenyar-los a 
partir de:

a)  Instrucció directa: consisteix que el docent explica detalladament els 
procediments que han de realitzar-se per a la resolució d’una tasca. Per 
exemple, explicar com trobar les idees principals d’un text, com subrat-
llar-les, com buscar informació, etc. Com el nom indica, és un procés de 
guia molt directa que en un primer moment pot anar bé per a l’aprenen-
tatge d’un procediment determinat, però hem d’utilitzar altres estratègies 
més reflexives perquè l’estudiant aprengui d’una manera més estratègica.
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b)  Modelatge metacognitiu: consisteix que el docent verbalitzi, com a 
expert, les decisions que va prenent al llarg de la realització d’una tasca 
determina. Per exemple, si vull ensenyar com escriure una carta, en rea-
litzo una, verbalitzant les decisions i els processos mentals que realitzo 
mentre l’escric la (em pregunto qui serà el destinatari, quin objectiu vull 
aconseguir amb la carta, com és el context comunicatiu, etc.).
 Quan el docent utilitza aquesta estratègia, s’ha de qüestionar si presenta 
l’activitat o tasca en tota la seva complexitat, si explica el pensament 
seguit i les decisions que va prenent en la resolució de la tasca, si destaca 
les variables més rellevants en la resolució del problema i si analitza les 
condicions del context en el qual es realitza l’activitat.
 A l’estudiant el modelatge metacognitiu li permet conèixer un conjunt 
de procediments útils per resoldre una tasca, exposats per una persona 
experta (docent o company), comparant el procés seguit per l’expert amb 
el seu i prenent consciència de la seva pròpia actuació en la resolució de 
la tasca.

c)  Anàlisi de casos: consisteix a mostrar als estudiants una situació hipotèti-
ca on altres estudiants han resolt la tasca d’una manera determinada, pro-
porcionant unes preguntes per a la reflexió i així deduir els procediments 
que s’han posat en joc durant la resolució de la tasca.

d)  Entrevistes: és una eina que ens permet fer conscient a l’estudiant, mit-
jançant preguntes, del procediment que seguirà en la resolució, per exem-
ple, d’un problema matemàtic, en la realització d’una gràfica, etc.

4.2.2. Durant el procés: pràctica guiada

Durant el procés de cessió del control de la responsabilitat i autonomia en 
l’aprenentatge de la composició escrita podem ensenyar a partir de:

a)  Pautes de pensament o interrogació guiada: consisteix a construir una 
pauta o guia on es formulen unes preguntes que guien a l’estudiant en 
el procés que ha de seguir en la planificació, la resolució i avaluació 
del procés i producte de la tasca. Al principi, el docent pot formular les 
preguntes directament i posteriorment pot demanar als estudiants que 
siguin ells els que elaborin una pauta per regular-se ells mateixos el procés 
d’aprenentatge.
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 A continuació, com a exemple, exposem a la taula 4 una pauta o guia del 
procés de composició de l’escriptura.

Taula 4. Guia per regular el procés de composició escrita. Adaptat de Castelló (2007). 
Enseñar a pensar: sentando las bases para aprender a lo largo de la vida. Madrid: MEC

Fase de planificació (abans i durant l’escriptura)

• Quin és el propòsit del text? Què pretenc?
           — Per què escric aquest text?
           — Quina és la seva finalitat?
           — Quin és el meu objectiu?
• A qui va dirigit? Qui ho llegirà?
• Què hi vull incloure?
           — Què sé del tema?
           — Quines idees són les més adequades per a aquest text?
           — Com escriuré el text?
• Com ordenaré les idees?
           — Quins apartats puc fer?
           — Com començaré? I, per què?
           — Com acabaré? I, per què?
• Com crec que quedarà el text final?

Fase d’escriptura del text (durant el procés d’escriptura)

• El que acabo d’escriure, enllaça bé amb el que escriuré ara?
• Vaig bé? Les idees exposades són les que volia dir?
• Vaig regulant ajudes per al lector (marcadors textuals, títols, esquemes, resums o recapitulaci-

ons, etc.)?
• Vaig adequant el llenguatge al possible lector (lèxic, registre...)?

Fase de revisió (després d’escriure)

• Aconsegueix el text el seu objectiu? Ho entendrà el possible lector?
• He formulat el meu propòsit?
• Existeixen problemes o errors en les idees que expresso? El contingut del text és l’adequat?
• Falten exemples, detalls, ampliacions, conceptes que ajudarien a aconseguir l’objectiu proposat 

o la comprensió del text?
• L’estructura és l’adequada?
           — Les frases estan ben connectades?
           — Els marcadors textuals són clars i suficients?
• L’ordre de les idees, és l’adequat?
           — Les frases són clares, concises, directes o rebuscades, fosques, o massa llargues?
           — Les paraules són adequades, sense repeticions?
• El text no conté ni errors gramaticals ni ortogràfics?
• He complert amb la planificació establerta prèviament? Per què?
• El text s’ajusta a com jo m’ho havia representat en l’inici? Per què?

Segons Ribas (2001) l’ús de pautes específiques pensades per a la revisió no 
només produeix millores en els textos finals, sinó que incideix de forma molt 
positiva en la reflexió i en la regulació final del procés de composició.
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b)  Escriptura col·laborativa: consisteix a escriure un text entre diversos estu-
diants. Aquesta estratègia permet la reflexió i la consciència sobre el pro-
cés que s’està seguint, a través de la discussió entre els estudiants; d’una 
manera molt natural es van qüestionant les decisions que prenen en el 
procés de composició del text escrit, facilitant la resolució de la tasca.
 Aquesta estratègia metodològica s’emmarca en el que considerem treball 
cooperatiu, on cada membre el grup té unes responsabilitats assignades 
per aconseguir uns objectius comuns. Altres possibilitats serien la meto-
dologia puzle, el projecte d’investigació, la tutoria entre iguals, etc.

c)  Pauta de revisió col·laborativa entre iguals: consisteix a crear una pauta 
que els permeti corevisar-se mútuament els textos que estan produint. 
A partir de l’anàlisi que efectuen sobre els textos dels seus companys es 
produeix un aprenentatge recíproc; aprenen quan expliquen o ensenyen 
els aspectes a millorar en el text del seu company i al mateix temps es fan 
més conscients dels seus errors en les seves produccions escrites.

d)  Anàlisi i discussió metacognitiva: un pas més en la progressió cap a l’au-
tonomia consisteix a formular una demanda que els alumnes hagin de 
resoldre autònomament. Després de realitzar la tasca es proposa una dis-
cussió sobre les decisions que cadascú ha pres per resoldre-la. D’aquesta 
manera els alumnes poden modificar o ratificar les seves pròpies decisi-
ons. Per exemple: ...jo he optat per fer un esquema i em sembla que ha 
funcionat..., jo amb una lectura ràpida n’he tingut suficient...

4.2.3. Fase final del procés: pràctica autònoma

En la fase final del procés de la presentació de procediments podem ense-
nyar-los a partir de:

a)  Autointerrogació metacognitiva.
b)  Pauta de revisió col·laborativa entre iguals.
c)  Pràctica independent i control i regulació del propi procés de composició 

en diferents situacions comunicatives.
d)  Pauta d’observació (coavaluació i autoavaluació).

Els processos d’avaluació són grans oportunitats per reflexionar sobre qui-
nes decisions han marcat les nostres actuacions, per aquest motiu, en la fase 
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final del procés de cessió del control en la responsabilitat i autonomia en l’apre-
nentatge és adequat preparar una pauta o guia que els permeti observar si els 
seus companys estan procedint de manera adequada i ajustada a la demanda.

A continuació proposem una pauta per a l’observació i avaluació del procés 
de composició d’un text en col·laboració. 

Taula 5 Guia per observar el procés de composició escrita. Adaptat de Castelló (2007). 
Enseñar a pensar: sentando las bases para aprender a lo largo de la vida. Madrid: MEC.

Abans d’escriure

Es plantegen quin és l’objectiu de la tasca? Com ho fan?

Es plantegen quin tipus de text han d’escriure? Com ho fan?

Es plantegen quins objectius persegueixen? Com ho fan?

Tenen en compte el destinatari? Com?

Discuteixen sobre el contingut que s’ha d’incloure (coneixements sobre el tema, selecció de la infor-
mació...)? Com ho fan?

Es plantegen com organitzar la informació? Com ho fan?

Tenen en compte el temps disponible? Ho planifiquen? Com?

Es plantegen les condicions de la situació comunicativa (per a què o per què realitzem aquesta acti-
vitat)? Com ho fan?

Es distribueixen els rols i funcions de cada membre del grup? Com? (Si és un text realitzat amb la 
metodologia cooperativa ha de plantejar-se aquest aspecte)

Altres aspectes.

Mentre escriuen

Rellegeixen el que van escrivint? Quan? Amb quin objectiu?

Es produeixen canvis pel que fa a la planificació o a les decisions inicials? Quins?

Es troben amb problemes imprevists? De quin tipus (lèxic, contingut...)? Quan? Què fan per resol-
dre’ls?

Es té en compte allò que es va decidir prèviament? En quins casos? Com?

Altres aspectes.

Després d’escriure

Es rellegeixen el text? Amb quin objectiu?

S’introdueixen canvis? De quin tipus?

Es valora el procés seguit? Com?

Es valora el producte final (text)? Com?

Altres aspectes.
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Per finalitzar, destacarem alguns principis bàsics que haurien de complir-
se en les propostes d’ensenyament i aprenentatge sobre l’escriptura. Castelló 
(2007) destaca tres principis bàsics respecte al procés de composició escrita:

El primer d’ells fa referència a promoure situacions d’escriptures reals i fun-
cionals.

Moltes vegades els estudiants no saben per a què escriuen, quina és la fina-
litat o els objectius de la tasca, i amb això perden la contextualització i el sentit 
o significat de la tasca, per tant, el grau de motivació disminueix. Els estudi-
ants creuen que s’escriu per a què el docent vaig avaluant l’expressió escrita, 
considerant el text com un producte final on es revisen bàsicament els errors 
gramaticals i ortogràfics. Aquest sembla ser l’únic sentit d’escriure.

Fa falta promoure situacions més reals, més autèntiques, integrant gèneres 
discursius amb usos i funcions més actuals com els SMS, correus electrònics, 
Google.docs, wikis, Facebook, etc., en definitiva, crear entorns d’ensenyament 
i aprenentatge més vinculats als interessos i motivacions dels estudiants, garan-
tint un aprenentatge més significatiu.

El segon principi bàsic es refereix a promoure situacions d’escriptura refle-
xiva, és a dir, no solament promoure la reflexió sobre el contingut o la forma 
del que s’escriu, sinó també sobre el procés a seguir. En les situacions d’ense-
nyament i aprenentatge s’ha de promoure la metacognició i el metallenguatge. 
Els estudiants han de saber quin tipus de coneixement han d’activar (coneixe-
ment declaratiu, procedimental i estratègic, actitudinal, i condicional) a cada 
moment de l’aprenentatge, així com saber autoregular el procés (planificació, 
actuació i autoavaluació) amb la finalitat de ser cada vegada més estratègics, 
més responsables i autònoms en el seu aprenentatge.

El tercer principi bàsic es refereix a incorporar l’avaluació en el procés d’en-
senyament-aprenentatge de l’escriptura. Avaluar no solament l’expressió escrita 
a través del text final amb els criteris clàssics d’adequació, coherència, cohesió, 
gramàtica (ortografia, morfosintaxi, lèxic), presentació i estilística, sinó també 
promoure l’avaluació del procés d’escriptura com un element que ens ajudarà a 
millorar les estratègies de composició i, en definitiva, el producte final.

A més dels principis anteriorment comentats, també hauríem de tenir en 
compte el fet de generar pràctiques que potenciïn unes actituds i sentiments 
positius cap a l’escriptura. Gaudir amb la creació de textos i no veure’ls com 
una imposició del docent cap a l’aprenent és un tema important. Ja hem expli-
cat anteriorment la importància de les emocions i dels sentiments en el procés 
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d’escriptura. Si els estudiants veuen l’escriptura únicament com un mecanis-
me per a ser avaluats, l’impacte emocional en l’autoestima, sobre el «jo com 
escrit», serà negatiu, la qual cosa suposarà un rebuig a les pràctiques d’escriptu-
ra. Reduir l’ansietat, l’estrès que produeix la pàgina en blanc..., també han de 
ser qüestions que el docent ha de tenir en compte, i per tal motiu, aquest ha de 
planificar-se les ajudes necessàries durant el procés de composició. L’escriptura 
és el vehicle per aprendre, per expressar sentiments, per fer catarsis, per crear, 
en definitiva, per transformar el coneixement, i s’ha de viure com una experi-
ència positiva, agradable i creativa.

Per finalitzar, hem de considerar l’escriptura com una activitat social i 
situada en un context comunicatiu. Per aquest motiu haurien de generar-se 
pràctiques que impliquessin una situació de cooperació i de pertinença a una 
comunitat d’aprenentatge. Les metodologies com l’escriptura recíproca, l’es-
criptura extensiva, les tutories entre iguals per a la revisió dels textos, etc., són 
pràctiques que impliquen una responsabilitat compartida, que atorguen un 
sentit a la situació comunicativa, ja que s’escriu per a un/s lector/s determinats, 
amb uns objectius més contextualitzats.

5. Dificultats d’aprenentatge en les estratègies de  
comprensió de textos i en els nivells de comprensió adquirits

En ple desenvolupament de la societat de la informació, els textos conti-
nuen sent la principal font d’aprenentatge per als ciutadans en general i, més 
específicament, per als alumnes de les nostres escoles. Sabem que per compren-
dre un text, de manera que s’adquireixin significativament els seus continguts, 
no n’hi ha prou amb decodificar el significat de les paraules (nivell superficial 
de processament); cal, almenys, establir relacions lògiques entre aquests signi-
ficats (nivell proposicional) i, sovint, redescriure’ls a partir dels propis coneixe-
ments previs per construir «un altre text», un text personal en el qual s’inclogui 
una mirada pròpia i situada que permeti, per exemple, realitzar una valoració 
o una anàlisi crítica de la lectura, o utilitzar-la per a alguna tasca aliena al text 
llegit, com escriure un assaig o preparar una exposició o una comunicació oral.
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Aconseguir aquest últim estadi, seguint els nivells de representació propo-
sats per Kintsch (1998), suposa distanciar-se en certa mesura del text, de la seva 
literalitat (Boscolo i Mason, 2002) i posar en marxa una estratègia intencional 
que permeti decidir la manera de processar aquest text segons l’objectiu que es 
persegueix i les condicions contextuals en què es produeix l’activitat (Lorch, 
Lorch i Klusewitz, 1993). és precisament en aquest procés en el que els alumnes 
demostren més dificultats i en el que ens centrarem en aquest apartat.

5.1. Caracterització de la dificultat d’ensenyament i aprenentatge

Entenem que disposar d’estratègies de comprensió lectora implica saber pren-
dre decisions respecte dels procediments necessaris i més adequats per resoldre 
una tasca que es planteja a partir d’una o diverses lectures.

Existeix un acord a considerar que la comprensió d’un text pot permetre a 
l’alumne aprendre a diferents nivells de profunditat; que això es produeixi, que 
l’alumne efectivament es distanciï de la literalitat del text, depèn de la conflu-
ència de diferents factors relatius tant a la demanda, com a les característiques 
del text o als coneixements i concepcions de l’aprenent-lector.

Així doncs, per comprendre les dificultats d’aprenentatge que poden apa-
rèixer en aquest àmbit és necessari analitzar aquests factors. Concretament, 
segons l’anàlisi realitzada per Goldman (1997) en el seu moment, els factors 
més influents tenen a veure amb el tipus de demandes explícites de compren-
sió, les característiques del text i alguns factors relacionats amb l’aprenent.

Pel que fa als factors vinculats a l’alumne apareix com a rellevant el coneixe-
ment previ del que disposa en relació al contingut del text a processar i pel que 
fa a possibles procediments i estratègies a implementar. Finalment, les repre-
sentacions que els alumnes elaboren de la tasca en qüestió seria un altre factor 
rellevant. Analitzem breument cadascun d’aquests factors i la relació entre ells.

5.1.1. Demandes, tasques de comprensió i procediments dels estudiants

Quant a les demandes, han estat varis els treballs que han evidenciat la seva 
influència en els procediments d’aprenentatge utilitzats pels estudiants i en el 
tipus d’informació a la qual atenen, cosa que, en definitiva, suposa una repre-
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sentació particular del contingut objecte d’estudi. Així, si es llegeix o s’estudia 
un text per fonamentar una discussió oral es tenen en compte, preferentment, 
les idees generals; en canvi, quan es tracta de preparar un examen l’actuació es 
dirigeix a comprendre l’estructura de la informació i es tendeix a recordar-ne, 
en més gran mesura, aspectes rellevants i específics (Braten i Stromso, 2003).

A més, els procediments que els alumnes posen en marxa també varien en 
funció de si els interrogants a resoldre suposen un nivell de comprensió baix 
o elevat. Segons el treball de Rouet i Vidal-Abarca (2002), les preguntes que 
demanden un alt nivell de comprensió, promouen patrons de revisió i d’inte-
gració de la informació en exigir una forta relació entre els conceptes i la seva 
vinculació als coneixements previs del lector, mentre que les demandes de 
baix nivell, que generalment exigeixen la comprensió superficial de, per exem-
ple, un únic concepte, promouen patrons de localització i memorització de la 
informació.

En aquesta mateixa línia, Castelló, Liesa i Monereo (2012) indiquen que les 
característiques de les demandes que es plantegen als estudiants i el nivell de 
comprensió que impliquen influeixen en els procediments que els estudiants 
de secundària posen en marxa.

Així doncs, davant demandes genèriques del tipus «estudia aquest text» 
la majoria dels alumnes utilitza procediments vinculats a l’adquisició de la 
informació, és a dir, la lectura de la informació objecte d’estudi, la repetició de 
determinades parts d’aquesta informació per memoritzar-la, el subratllat i la 
còpia en esborranys de part d’aquesta informació a estudiar. En canvi, davant 
tasques que explícitament sol·liciten que s’organitzi la informació d’un text 
d’una manera gràfica els estudiants utilitzen procediments d’organització i sín-
tesi de la informació. D’aquesta manera, l’efecte de la demanda sobre el tipus 
de procediment d’estudi no sembla menyspreable.

La investigació també ha demostrat que no només és important el tipus 
de demanda sinó el moment en què aquesta es presenta als estudiants. Així, 
anunciar als alumnes abans de la lectura d’un text quina és l’activitat a realitzar 
millora el seu ajust i rendiment, mentre que el desconeixement de la demanda 
abans de la lectura comporta la percepció que tota la informació és necessà-
ria, cosa que, segons alguns autors, pot suposar un estrès emocional afegit a 
l’activitat (Markman i Gorin, 1981; Wong, Wong i LeMare, 1982; Boekaerts, 
De Koning i Vedder, 2006). Precisament, aquesta és una situació relativament 
habitual a les aules, on abunden les demandes genèriques del tipus: «digues tot 
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el que saps de...», i que sovint exigeixen enfrontar-se a l’estudi d’un text, sense 
que a priori es conegui el tipus d’exigència que aquest estudi implica.

Tampoc són freqüents les demandes que requereixen l’ús de procediments 
específics vinculats a un processament profund (Voss i Wiley, 1999; Solé, Miras 
i Castells, 2003; Castelló, 2009), i per això no resulta estrany que molts estu-
diants relacionin l’activitat de lectura i estudi amb la memorització i el record 
literal i que només en comptades ocasions considerin que a partir de la lectura 
poden aprendre (Silvestri, 1999; Mateos i Peñalba, 2003).

En aquesta mateixa línia, quan els estudiants no reben indicacions abans de 
l’estudi, tendeixen a memoritzar tot el text, en absència de claus que els per-
metin prendre decisions estratègiques (Wong, Wong i LeMare, 1982). Tot això 
apunta a una mateixa conclusió: la necessitat que el docent no estalviï esforços 
per explicar i contrastar amb els seus alumnes el significat i sentit de per a què 
es llegeix. Com més gran sigui el grau en què els alumnes comparteixin les 
finalitats i les demandes amb els seus professors, millors seran els resultats que 
aquests obtinguin en les avaluacions (Biggs, 2003).

5.1.2. Coneixement previ dels estudiants

Respecte al coneixement previ dels estudiants, la investigació ha mostrat reite-
radament la influència tant de la quantitat com de la qualitat del coneixement 
conceptual i procedimental dels estudiants (Magliano, Litte i Graesser, 1993; 
Anderson, 1995; Pozo, 1996) en la variabilitat procedimental que aquests exhi-
beixen en situacions d’aprenentatge i d’estudi de textos. D’altra banda, també 
sabem que aquests coneixements previs resulten més influents quant més com-
plexa és la tasca d’estudi a la que s’enfronten els estudiants (Vidal-Abarca, San 
José i Solaz, 1994; Boscolo i Mason, 2002).

Castelló, Liesa i Monereo (2012) posen de manifest que els estudiants de 
secundària coneixen declarativament diversos procediments útils per llegir i 
comprendre textos que han d’estudiar, malgrat que molts d’ells no els utilitzen. 
Seguint la pauta d’adquisició i aprenentatge de procediments (Anderson, 1995; 
Pozo, 1996), es pot afirmar que els estudiants en general disposen de coneixe-
ment declaratiu sobre els procediments, atès que poden parlar sobre les seves 
accions i sobre possibles alternatives, però mostren dificultats relatives al seu 
ús, és a dir, no saben com usar-los.
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Els més usats són els procediments d’adquisició d’informació; és a dir, la 
lectura de la informació objecte d’estudi, la repetició de determinades parts 
d’aquesta informació per memoritzar-la, el subratllat i la còpia en esborranys 
de part d’aquesta informació a estudiar. Aquest resultat és congruent amb les 
dades aportades per Mateos i Peñalba (2003) amb estudiants universitaris que, 
de forma majoritària (80 %), utilitzaven procediments que les autores denomi-
nen de repàs; en ambdós casos es tracta de procediments dirigits a reproduir la 
informació de forma literal.

Respecte als motius adduïts pels estudiants per justificar les seves actuacions 
davant la lectura i estudi d’alguns textos, Castelló, Liesa i Monereo (2012) també 
posen de manifest que els alumnes tenen dificultats per justificar l’elecció dels 
procediments que realitzen. Els comentaris, de forma majoritària, al·ludeixen 
al costum o a l’estil personal «sempre ho faig d’igual manera; és la meva forma 
de procedir...» on l’absència de decisions conscients, intencionals i vinculades 
als objectius de la tasca sembla evident. Així doncs, apareixen dificultats en el 
nivell estratègic quan els estudiants no aporten justificacions que indiquen que 
l’aplicació de determinats procediments és fruit d’una decisió conscient per 
aconseguir uns determinats objectius de lectura o d’estudi. En aquest sentit, 
la seva actuació sembla indicar un procés rutinari, en el qual s’actua de forma 
poc reflexiva, amb escassa activitat metacognitiva, utilitzant un repertori de 
procediments d’ús habitual en múltiples situacions escolars (Winne i Hadwin, 
1998; Pozo, Monereo i Castelló, 2001; Braten i Stromso, 1993).

En relació a la influència del coneixement conceptual que els alumnes 
tenen de la informació dels textos, quan els estudiants consideren que el tema 
és molt difícil o els seus coneixements previs són escassos, decideixen usar 
procediments d’estudi més simples encara que reconeixen que en podrien 
haver utilitzat altres de més complexos, i sovint més adequats (Castelló, Liesa 
i Monereo, 2012). En canvi, quan la seva percepció és de domini més gran 
del tema, s’arrisquen a usar procediments d’estudi més complexos. En aquest 
sentit, aquestes dades també confirmen la ja reconeguda importància dels 
coneixements previs (Gilabert, Martínez i Vidal Abarca, 2005), a més del nivell 
de consciència i intencionalitat dels procediments utilitzats o desestimats per 
aconseguir formes més estratègiques i eficaces d’abordar l’estudi de textos 
(Boscolo i Mason, 2002; Lonka, Olkinuora i Mäkinen, 2004).
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5.1.3. Representacions dels estudiants de les demandes  
i procediments utilitzats

Respecte a la interpretació de les demandes de lectura i l’ús de diferents pro-
cediments d’aprenentatge, cal esmentar que segons posen de manifest Castelló, 
Liesa i Monereo (2012), un percentatge elevat d’estudiants —independentment 
de la complexitat de les demandes que se’ls plantegin— manifesten que volen 
aprendre per sobre d’altres objectius que, fàcilment, podrien relacionar-se amb 
enfocaments més superficials de l’aprenentatge, com memoritzar o ser avaluats 
(Martön i Saljö, 1976; Marton i Booth, 1997) .

No obstant això, la investigació també posa de manifest que en demandes 
genèriques (llegeix o estudia aquest text) un nombre significatiu d’alumnes 
no sap per a què ha d’estudiar i que quan es tracta de resoldre tasques on 
la demanda explícita exigeix l’ús de procediments complexos els estudiants 
esmenten en més gran mesurada com a objectiu del seu estudi el mateix que 
va explicitar el professor o uns altres que exigeixen una elaboració personal de 
la informació, encara que tinguin després dificultats en l’aplicació de procedi-
ments adequats a aquests objectius.

A la llum de les dades presentades, és necessari reconèixer que el fet que els 
professors explicitin i precisin diverses demandes d’estudi, com recomanen Voss 
i Wiley (1999), no sembla suficient perquè els estudiants aprenguin a interpre-
tar-les de forma diferencial i sobretot ajustin la seva actuació a aquestes interpre-
tacions. No sabem si aquest desajustament és causat perquè no disposen de les 
estratègies adequades per establir aquestes relacions de forma explícita o pel fet 
que no comprenen la relació entre la demanda i la seva forma d’afrontar-la; sens 
dubte, això constitueix un repte a abordar en investigacions posteriors.

Des del punt de vista educatiu, tal vegada el punt de mira hagi de situar-se 
no només en què els estudiants coneguin les demandes i actuïn en conseqüèn-
cia, sinó a aconseguir que analitzin i comprenguin les seves exigències i les 
relacionin amb els procediments que haurien d’utilitzar en cada situació.

5.1.4. Característiques dels textos

En els últims anys, la investigació centrada en el processament de textos 
expositius ha revelat les complexes interaccions existents entre les estratègi-
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es de comprensió utilitzades pels estudiants, les característiques dels textos i 
el nivell de coneixements previs. Concretament, Gilabert, Martínez i Vidal-
Abarca (2005), sobre la base de treballs anteriors —seguint la discussió iniciada 
per McNamara, Kintsch, Butler-Songer i Kintsch (1996)—, van demostrar que 
reduir el nivell d’inferències que exigeixen els textos facilita la comprensió 
només quan s’exigeix record, però no davant tasques que requereixen cert 
nivell de comprensió inferencial, especialment dels estudiants amb baix nivell 
de coneixements previs.

D’altra banda, el nivell de comprensió de tots els estudiants, independent-
ment dels seus coneixements previs, és més gran quan els textos es modifiquen 
de tal forma que promouen l’establiment d’inferències i, per tant, un processa-
ment més profund, mentre llegeixen. A la taula següent es troben sintetitzades 
les modificacions textuals més significatives que segons alguns dels autors més 
representatius en aquesta línia d’investigació, per exemple, Vidal Abarca, San 
José, Solaz (1994) o Sánchez (1993), poden millorar el nivell de comprensió 
dels textos. Aquestes modificacions es classifiquen en: modificacions per millo-
rar la coherència textual i modificacions per millorar la representació mental 
del text per part de l’alumnat.

Taula 6. Tipus de modificacions textuals

Modificacions per millorar la coherència textual Modificacions per millorar la representació men-
tal del text 

1.1.  Col·locació en paràgrafs diferents de la 
informació temàticament diferent.

1.2.  Addició d’informació per facilitar la relació 
d’idees o continguts.

1.3.  Modificació de l’ordre de les idees segons 
coherència lògica i textual.

1.4.  Addició de breus resums amb la informació 
més important.

1.5.  Substitució i/o inclusió de títols per fer el 
text més informatiu.

1.6.  Eliminació d’algunes idees irrellevants o poc 
importants.

1.7.  Reducció de la complexitat sintàctica d’al-
gunes frases.

2.1.  Inclusió d’analogies que proporcionin una 
imatge mental adequada d’algunes informa-
cions del tema.

2.2.  Inclusió de preguntes per activar els conei-
xements previs o fer un recordatori dels 
coneixements previs dels lectors referits a la 
informació essencial que el text comunica.

2.3.  Ressaltar conceptes que contradiuen les 
concepcions espontànies o preconcepcions 
dels estudiants.

2.4.  Ús de marcadors lingüístics (paraules en 
negreta...).

2.5.  Inclusió d’informació que permeti anticipar 
el contingut del text.

2.6.  Parafraseig d’una proposició.

Analitzarem ara alguns exemples pràctics de les dificultats habituals que 
hem descrit en els apartats anteriors. Els exemples es contextualitzen a partir de 
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la reflexió que la Marta, una professora de cicle superior d’educació primària, 
fa als seus alumnes quan, després de corregir les activitats que els va plante-
jar a partir de la lectura d’un text, se sent decebuda perquè creu que no han 
respost al que ella havia sol·licitat. Aquesta anàlisi ens permetrà analitzar amb 
més deteniment les dificultats d’alguns alumnes i elaborar algunes conclusions 
sobre les seves possibles causes.

Pere, un alumne que, en general, no presenta grans dificultats, en tornar a 
llegir l’enunciat va dir: «és que no havia llegit el que demanaves, teníem poc temps 
i no m’hi vaig fixar». A partir de la seva resposta podem deduir que tal vegada 
en Pere no va parar esment al que se li va demanar però que, si ho hagués fet i 
si hagués tingut més temps per resoldre la tasca, probablement hagués actuat 
d’una manera més ajustada al seu objectiu. Així doncs, la condició temps pro-
bablement va influir en el procés de presa de decisions d’en Pere.

En general, quan es proposen tasques a partir d’una lectura —siguin simples 
o complexes— i es disposa de poc temps, els alumnes tendeixen a utilitzar pro-
cediments més simples i automàtics. Només un gran domini del contingut que 
estan llegint i una comprensió molt ajustada de l’objectiu de la tasca que guiés 
constantment el seu procés de presa de decisions durant la lectura, facilitaria 
que es resolgués amb èxit la tasca proposada.

La reacció d’en Joan va ser diferent a la de Pere; Joan va manifestar haver 
parat esment a l’enunciat de la tasca, encara que va confessar: «no vaig acabar 
d’entendre l’enunciat», així doncs, el seu principal problema va ser que no va 
entendre el que se li demanava. La Marta va interpretar que Joan no entén què 
vol dir comparar, perquè la tasca demanava que «comparessin la cèl·lula vegetal 
amb l’animal». En aquest cas, la dificultat està en la comprensió del mateix 
enunciat de la tasca. Aquesta és una dificultat habitual, quina diferència exis-
teix entre comparar, relacionar, distingir, valorar, organitzar? Aquestes accions 
són sovint les que defineixen les tasques que es plantegen a l’aula i si els alum-
nes no entenen el seu significat difícilment poden resoldre correctament el que 
se’ls demana. La Marta considera que comparar implica efectivament trobar 
semblances i diferències, però això, evidentment, no és clar per a Joan.

La comprensió de les tasques de comprensió que se sol·liciten i sobretot 
els procediments implicats per resoldre-les és una pràctica a la qual hauria de 
dedicar-se temps a les aules, es llegirà de la mateixa manera si l’objectiu de la 
lectura és comparar la posició de dos autors que avaluar la veracitat dels seus 
plantejaments? El procés de presa de decisions abans i durant la lectura en 



© UOC 149 Capítol III. Dificultats de l’ensenyament...

ambdós casos és diferent i això se li ha d’ensenyar a en Joan després que hagi 
entès el significat de comparar.

Sofia va manifestar, a diferència de Joan, que sí que entenia el significat de 
comparar, ara bé, li va dir a la Marta: «durant la lectura vaig subratllar algunes 
parts del text que semblaven importants i després vaig acabar copiant parts del 
subratllat». La Marta sabia que només subratllar no era suficient per resoldre 
correctament la tasca; li va preguntar a la Sofia si coneixia altres procediments 
i ella va citar els esquemes de claus i els mapes conceptuals, encara que va dir 
que amb prou feines els utilitzava.

Sembla que una dificultat evident de la Sofia és la de no conèixer sufici-
ents procediments i especialment el seu ús estratègic; quan i per què és més 
recomanable cadascun. Utilitzar una taula comparativa i anar organitzant la 
informació del text durant la lectura probablement l’hagués ajudat a comparar 
les característiques de les cèl·lules vegetals i animals.

La discussió amb Ramon va resultar més complicada que la de Sofia perquè, 
a diferència d’ella, Ramon va mostrar grans dificultats per avaluar el seu propi 
procés i va atribuir les dificultats al propi text, en diverses ocasions va dir: «el 
que em vas demanar no està en els textos, els vaig llegir diverses vegades i no ho vaig 
trobar».

Aquest tipus de comentaris són prototípics d’una concepció superficial de 
l’aprenentatge. Probablement per a en Ramon aprendre significa dir la infor-
mació que llegeix, no interpretar-la o treure’n les seves pròpies conclusions. 
Per a Ramon comprendre significa dir el text i, per això, si allò que se li dema-
na no està en el text de manera explícita, considera que no pot resoldre-ho. 
Congruentment, Ramon acostuma a resoldre sense cap dificultat preguntes de 
comprensió de tipus literal. Ramon ha d’aprendre que els textos donen infor-
mació però que sovint el que haurà de resoldre no hi està escrit, sinó que haurà 
d’aprendre a pensar sobre el que li demanen, a relacionar la informació, a fer 
inferències, etc. Quan hagi comprès aquesta manera de concebre la lectura, 
estarà preparat per aprendre els procediments que li permetran una compren-
sió més profunda, més enllà de la identificació i la còpia, procediments en els 
quals ja és expert.

Els primers minuts amb la Mercè també van ser difícils per a la Marta per 
diversos motius. L’alumna va dir que «creia que ho havia fet bé» i la Marta no 
tenia clar que acabés entenent que el seu resum no responia al que se li havia 
demanat. Mercè té altres dificultats afegides perquè el seu vocabulari és pobre 
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i tendeix a integrar les proposicions dels textos sense relacionar-les amb les 
anteriors, d’aquesta manera, sovint té problemes per entendre la idea global 
dels textos i tendeix a recordar-ne només aspectes parcials.

Finalment, l’Albert li va dir a la Marta que «no havia entès res». L’Albert té 
greus dificultats de comprensió. La Marta li va preguntar: què és el que no 
has entès? On t’has perdut? Aquests interrogants pretenen ajudar l’alumne a 
pensar que segurament alguna cosa haurà entès i que ha d’identificar en quin 
moment de la lectura va deixar de comprendre. L’Albert li va respondre: «no, és 
que no he comprès res i no sé quan vaig deixar de comprendre». A més, va afegir: «em 
vaig posar molt nerviós i ja sabia que no comprendria res». Sens dubte, aquesta és 
també una situació de gran complexitat perquè la informació recollida indica 
que l’alumne no és en absolut conscient del seu procés de lectura, i tal com 
comentem en apartats anteriors, ser conscient dels processos d’aprenentatge és 
la principal característica d’un alumne que disposa d’estratègies per aprendre. 
A més, en aquest cas es barregen variables negatives de tipus afectiu, ansietat 
davant la tasca i baixes expectatives d’èxit.

En síntesi, els alumnes de la Marta mostren dificultats diferents però a tots 
els impedeixen enfocar la lectura d’un text de manera estratègica1. En Pere no 
va parar esment al que se li demanava, Joan no va entendre l’enunciat, Sofia no 
té suficients procediments d’aprenentatge, Ramon creu que el que se li demana 
ha d’estar al text, Mercè té dificultats per valorar si ha resolt correctament la 
tasca, a més de certs problemes de vocabulari i d’integració de la informació 
durant la lectura i, finalment, l’Albert no és en absolut conscient del seu pro-
cés de lectura, el seu procés es redueix a llegir i només al final de la lectura se 
n’adona que no ha comprès, cosa que, a més, li causa gran ansietat.

Així doncs, els factors implicats en una comprensió estratègica són diversos. 
Entre ells, destacaríem les representacions de les tasques de lectura, els coneixe-
ments previs dels alumnes, ja siguin de tipus conceptual o procedimental, i els 
factors afectius. Cadascun d’aquests factors considerats individualment, però 
especialment en interacció, actuen com a forces que poden facilitar o dificultar 
el procés de comprensió d’un text.

Què fer per resoldre les dificultats de comprensió exemplificades? Quines pràc-
tiques i quines metodologies poden ajudar a superar-les? En els següents apartats 

1.  Per a una revisió exhaustiva d’aquestes i altres dificultats habituals de comprensió es recomana 
consultar: Sánchez, E. (1998). Comprensión y redacción de textos. Barcelona: Edebé.
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es plantegen algunes estratègies metodològiques que afavoreixen que el procés 
de lectura es faci conscient i que en definitiva, ajuden als alumnes a comprendre.

5.2. Actuació docent del mestre/professor que seria desitjable per 
aconseguir optimitzar la pràctica educativa. Metodologies docents, 
actuacions docents, instruments d’ensenyament i aprenentatge

La investigació apunta que els alumnes poden fugir d’automatismes i apren-
dre a procedir de forma flexible quan participen en pràctiques d’ensenyament 
que, de manera explícita, afavoreixen la presa de consciència sobre el procés 
de comprensió i no es fixen només en el resultat obtingut. Si aquest tipus de 
pràctiques no són freqüents resultarà més fàcil que aparegui una predisposició 
passiva davant la lectura i, a més, s’estarà afavorint que els alumnes concebin 
la lectura com una simple activitat per memoritzar i incorporar dades, i no una 
activitat per aprendre. Així doncs, el tipus de pràctiques que es realitzen a l’aula 
i els textos que es llegeixen, entenem que van teixint la concepció dels alumnes 
sobre les tasques de lectura, el seu significat i com han d’abordar-se.

Liesa (2007), planteja alguns interrogants que poden guiar tant el disseny 
com l’avaluació d’una bona pràctica docent que pretengui ensenyar a com-
prendre la informació. Aquests interrogants —recollits en la taula següent— 
estan organitzats en tres moments: aquelles qüestions que han de plantejar-se 
abans del disseny de l’activitat, aquells interrogants que han de guiar l’inici i el 
desenvolupament de l’activitat a l’aula i, finalment, aquelles qüestions que no 
poden obviar-se abans de finalitzar qualsevol activitat de comprensió.

Aquesta guia pot ser una ajuda per al professor que vulgui dissenyar i/o 
valorar una activitat d’aula. 

Taula 7. Guia per al disseny i l’avaluació d’una bona activitat d’ensenyament

Abans del disseny de l’activitat

1. És clar l’objectiu de l’activitat? Què han d’aprendre els alumnes amb la seva realització?
2. Els alumnes necessitaran molta o poca ajuda durant la seva realització? En quina fase de la 
seqüència metodològica se situa l’activitat?
3. Es preveu quines poden ser les dificultats de comprensió —de qualsevol tipus— dels alumnes?
4. Quin tipus de recolzaments poden ajudar a solucionar les dificultats durant el procés?
5. Quin tipus d’interacció professor–alumnes i entre alumnes, es preveu?
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Durant la realització de l’activitat a l’aula

6. A l’inici de l’activitat:

a) S’explicita l’objectiu de la lectura del text? S’analitza el seu nivell de complexitat?

b) S’expliciten els coneixements previs en relació al contingut del text i la seva necessitat d’activació 
en funció de l’objectiu de lectura?

c) Es comenten aspectes en relació a com llegir?

d) Es comenta l’estructura de l’activitat i s’especifica el rol del professor i el dels alumnes?
7. Durant el seu desenvolupament:

e) S’explicita el procés de comprensió i s’afavoreix la discussió amb els alumnes?

f) Es para esment a les dificultats de comprensió que apareixen durant el procés (dificultats vincula-
des al desenvolupament de l’activitat i/o dificultats del contingut del text que s’ha de comprendre)?

Al final de l’activitat a l’aula

8. Es reflexiona amb els alumnes sobre el procés i el resultat de la comprensió?
9. S’extreuen amb els alumnes conclusions per a situacions futures?
10. Quines modificacions de l’activitat s’han de considerar?

Tal com indicàvem en la introducció del capítol, les activitats i les aju-
des que es planifiquen amb l’objectiu d’ensenyar a fer un ús estratègic dels 
procediments d’aprenentatge, poden situar-se en tres grans fases: presentació, 
pràctica guiada i pràctica autònoma (Monereo i Castelló, 1997). A continuació, 
es descriuen breument algunes de les activitats prototípiques d’aquestes fases 
concretant la seva aplicació d’acord amb l’ensenyament de la comprensió 
lectora.

Explicació directa: consisteix, com el seu nom indica, que el professor 
expliqui diferents procediments que poden facilitar la comprensió d’un text. 
Per exemple: explicació de com subratllar un text, quins passos seguir per resol-
dre un problema, per buscar informació, etc. Si aquesta explicació és genèrica, 
poc «situada» en una activitat concreta, pot ajudar l’alumne a tenir una prime-
ra aproximació d’algun procediment però no a comprendre globalment en què 
consisteix, quan, com i per què és adequada la seva utilització. Des de la nostra 
perspectiva, aquesta «explicació directa» ha d’anar acompanyada de la pràctica 
d’un modelatge metacognitiu.

Modelatge metacognitiu: consisteix que el professor llegeixi i verbalitzi 
als estudiants la presa de decisions que realitza durant la lectura d’un text, així 
doncs, farà explícit com planifica la lectura, quines decisions pren durant el 
procés de comprensió i en finalitzar-lo. Seria un exemple d’aclariment de la 
demanda i planificació del procediment a seguir: «em demanen que a partir del 
text sintetitzi les seves idees més importants, crec que faré un resum, mentre 
llegeixi aniré subratllant les idees que em semblin més rellevants, i si és neces-
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sari prendré notes al marge que m’ajudin a entendre’l, etc., així crec que podré 
anar recollint durant la lectura allò essencial que ha de contenir el resum».

Anàlisi de casos: consisteix a mostrar als alumnes com diferents com-
panys han resolt la mateixa tasca de comprensió o una de semblant, ja sigui 
en relació al procés seguit com al resultat final obtingut. Després de mostrar el 
que diferents alumnes han pensat o fet es pot preguntar: acostumeu a pensar 
el mateix que «x»? Què feu de diferent? Quins avantatges té actuar d’aquesta 
manera?, etc.

Interrogació guiada a través de pautes: consisteix a construir una pauta d’in-
terrogació sobre el procés de comprensió de manera conjunta amb l’alumnat. 
Es recomana construir aquesta pauta després d’haver realitzat un modelatge 
metacognitiu. D’aquesta manera els alumnes han tingut evidències, exemples, 
de processos de presa de decisions.

A la taula següent es mostra un exemple de pauta d’autointerrogació per a 
la comprensió de textos.

Taula 8. Pauta d’autointerrogació (Liesa, 2007)

Abans de llegir

1. Pensem en l’objectiu de lectura
Per què llegirem aquest text?
2. Ens situem
Quin tipus de publicació?; autor?; té dibuixos o figures?
3. Fem les primeres prediccions
Què ens diu el títol?, ens dóna alguna idea sobre el tema del text?
4. Recordem el que sabem sobre el tema
Tenim algun coneixement sobre el tema que ens pugui ajudar?; ens sembla fàcil?; creiem que ho 
entendrem?
5. Decidim com començarem a llegir
Com llegirem el text per aconseguir el que pretenem?; necessitem prendre notes, subratllar, parar-
nos, llegir més d’una vegada, etc.?

Durant la lectura

6. Comprovem si ho estem fent bé
Després de llegir el primer paràgraf, es confirma la nostra hipòtesi sobre el contingut del text?
Podem resumir i explicar amb les nostres paraules el que acabem de llegir?
El que anem comprenent ens ajuda a aconseguir l’objectiu?
Hem de canviar la nostra manera de llegir? Hem d’anar més o menys ràpid, tornar a llegir alguna 
part, prendre més o menys notes? 

En finalitzar la lectura

7. Revisem tot el que hem fet i el que hem aconseguit
Hem aconseguit l’objectiu que preteníem?; hem entès el text?; si ho tornéssim a llegir, ho faríem 
d’una altra forma?
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Treball cooperatiu: consisteix a assignar unes responsabilitats especí-
fiques a cada membre del grup en la realització d’un treball. Per aconseguir 
l’objectiu serà necessari que cada membre del grup hagi complert amb la seva 
responsabilitat. Existeix suficient investigació d’alguns mètodes cooperatius 
que faciliten la comprensió dels textos. Especialment volem ressaltar el mètode 
de tutoria entre iguals (Duran i Vinyet, 2004), que és aplicat amb èxit en nom-
brosos centres d’educació primària i secundària.

Anàlisi i discussió metacognitiva: un pas més en la progressió cap a 
l’autonomia consisteix a formular una demanda que els alumnes hagin de 
resoldre autònomament. Després de realitzar la tasca es proposa una discus-
sió sobre les decisions que ha pres cadascun d’ells per resoldre-la. D’aquesta 
manera els alumnes poden modificar o ratificar les seves pròpies decisions. Per 
exemple, ...jo he optat per fer un esquema i em sembla que ha funcionat, ...jo 
amb una lectura ràpida n’he tingut prou...

Pràctica independent: en arribar a aquest nivell els estudiants hauran de 
prendre les decisions de manera autònoma. Davant diferents demandes i con-
tinguts, diferents condicions i contextos, hauran de triar uns procediments que 
els permetin organitzar la informació de la manera més adequada. En aquest 
nivell els alumnes ja haurien de resoldre «problemes autèntics» que impliquin 
llegir i comprendre demandes complexes que requereixin al mateix temps 
recerca i gestió d’informació.

6. Dificultats d’aprenentatge en la lectura de múltiples tex-
tos i la resolució de tasques híbrides

A mesura que s’avança en l’escolaritat augmenta la quantitat i complexitat 
dels textos que els alumnes han de llegir per aprendre. Així doncs, en les situa-
cions d’estudi individual que responen a una demanda semblant a: «per demà 
estudiar el tema cinc del llibre de text», probablement s’està exigint que l’alumne 
revisi diversos textos, els comprengui i aprengui conceptes sobre els quals té 
més o menys coneixements previs i, sens dubte, més o menys interès per apren-
dre. En aquestes situacions, les dificultats de comprensió apareixen com una de 
les causes de fracàs escolar més evidents (Marchesi, 2004).
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La investigació sobre els processos de comprensió en la lectura de múlti-
ples textos ha proliferat des de la dècada dels noranta a partir dels treballs de 
Wineburg (1991) i Hartman (1995), així com també la investigació sobre les 
denominades tasques «híbrides», tasques que impliquen llegir i escriure per a 
la seva resolució.

En aquest capítol ens centrarem en les dificultats que apareixen en aquestes 
activitats així com en les orientacions educatives que poden ajudar als alumnes 
a resoldre-les.

6.1. Caracterització de la dificultat d’ensenyament i aprenentatge

Tal com ens indica Rouet (2006) llegir múltiples textos o documents reque-
reix que el lector identifiqui l’origen de cada document, compari la informació 
a través dels documents i integri la informació en una representació coherent, 
i aquesta no és una tasca fàcil a causa de la complexitat dels procediments 
implicats

A quin nivell educatiu s’inicien aquestes pràctiques? La investigació posa de 
manifest que aquestes tasques se sol·liciten majoritàriament a partir de l’edu-
cació secundària i són freqüents especialment a la universitat. Les diferents 
tasques acadèmiques que afronten els estudiants a la universitat, generalment 
impliquen la recerca, avaluació i selecció de diferents fonts, la informació de 
les quals ha de ser llegida, compresa i integrada en una representació mental 
global coherent que permeti resoldre aquestes tasques, afavorint al seu torn 
l’aprenentatge profund a partir de múltiples textos (Goldman, 2004). Dins del 
camp de la comprensió lectora, aquests processos psicològics d’integració de la 
informació s’han intentat explicar mitjançant la teoria del model de documents 
(Perfetti et al., 1999).

D’acord amb aquesta teoria, els lectors experts comprenen i integren la 
informació de múltiples fonts mitjançant la construcció d’una representació 
mental global denominada model de documents composta de dues representa-
cions: la representació del document i la representació intertextual (Perfetti et 
al., 1999; Rouet, 2006).

Des de la nostra perspectiva, probablement algunes de les dificultats que 
els alumnes presenten en la construcció d’aquesta representació es podrien 
evitar si la pràctica de la lectura de múltiples textos s’iniciés en els últims anys 
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de l’educació primària, evidentment amb textos adequats a l’edat. Creiem que 
d’aquesta manera s’ajudaria a fer progressivament més complexa la represen-
tació dels alumnes sobre els processos de comprensió i la pràctica sobre els 
procediments implicats. De tota manera, aquesta és una hipòtesi de treball que 
la investigació en els propers anys haurà d’analitzar.

Quines dificultats implica la lectura de múltiples textos? Wineburg (1991) 
va identificar que els lectors experts, a diferència dels novells, avaluaven les 
fonts i contrastaven la seva informació abans d’integrar-la per resoldre una tasca 
complexa. Per la seva banda, Hartman (1995) va descobrir que els estudiants 
de batxillerat, davant la lectura de múltiples textos, no només comprenien la 
informació dels textos de forma aïllada, sinó que, a més, establien relacions entre 
la informació dels diferents textos que no hi estaven explícitament establertes. 
A partir d’aquesta troballa, l’autor va proposar entendre aquestes relacions 
entre els diferents textos com a pràctiques intertextuals mitjançant les quals 
«el lector trasllada textos dins d’altres textos i absorbeix un text dins d’un altre, 
construint un mosaic de textos en intersecció» (Hartman, 1995, p. 526).

De manera coherent, per als lectors més novells les dificultats habituals són 
avaluar i contrastar les fonts dels textos i establir les relacions entre ells. Si, a més, 
l’objectiu de llegir diferents textos és escriure’n un de nou (llegir per escriure), 
la tasca resulta molt més complexa. A diferència d’altres tasques, com resu-
mir una informació o comprendre-la per resoldre un examen, la complexitat 
afegida d’aquest tipus de tasca radica en la seva característica híbrida i inte-
ractiva, que exigeix l’ús relacionat i estratègic de processos de composició i de 
comprensió (Castelló, Bañales i Vega, 2010). Es tracta, en definitiva, d’integrar 
informació de múltiples documents, amb la finalitat de produir un nou text, 
cosa que demanda adoptar una posició mixta entre lector i escriptor, la d’un 
escriptor que llegeix amb una finalitat diferent a la de la simple comprensió 
de la informació, precisament perquè realitza aquesta activitat des de la posi-
ció d’autor; al seu torn, aquest mateix escriptor es nodreix de la integració i el 
diàleg que en la seva posició de lector va ser capaç d’establir amb la informació 
proporcionada per múltiples fonts (Flower, 1990; Greene i Lidinsky, 2008; 
Nelson, 2008; Spivey, 1991).

Castelló, Bañales i Vega (2010) revisen les diferents representacions que les tas-
ques híbrides poden suscitar tant en els estudiants com en els seus professors i 
els processos de recerca, comprensió i síntesi de la informació que impliquen aques-
tes activitats, remarcant aquells aspectes que la investigació ha assenyalat com 
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més problemàtics per als estudiants. Convé no oblidar que la representació i 
l’actuació són processos situats i altament interactius que es retroalimenten de 
manera continuada i recursiva durant la resolució d’aquest tipus de tasques.

6.1.1. Llegir per escriure: una tasca híbrida que admet múltiples  
representacions

Resoldre una tasca híbrida exigeix que l’alumne en el seu paper d’escriptor 
construeixi una representació el més estratègica possible del propòsit comuni-
catiu, el tema, els objectius, l’estructura retòrica i el format adequats per produ-
ir el text, considerant la comunitat des de la qual escriu i a la qual es dirigeix, 
a més del gènere i del discurs disciplinar propis d’aquesta comunitat.

Una part important de la investigació en aquest camp —de la mateixa 
manera que en la lectura d’un únic text— ha assenyalat com les variacions 
en les formes de representar-se l’activitat es relacionen amb determinades 
pràctiques i amb els textos que s’acaben produint (Carey et al., 1989; Flower, 
1987). Així, per exemple, Flower (1987), en un estudi pioner, va identificar cinc 
representacions diferents davant l’activitat de llegir per escriure, que van ser 
classificades dins d’un contínuum de menor a major complexitat.

Un primer grup d’estudiants va entendre que el que havien de fer suposa-
va l’elaboració d’un resum amb les idees principals directament extretes dels 
textos-font. Un segon grup va assumir que es tractava de respondre de forma 
personal a allò que havien llegit, triant alguna idea interessant de les lectures 
(textos-font) i comentant-la a partir de la seva experiència personal, sense con-
siderar la resta d’informació. Un tercer grup d’estudiants van seguir un camí 
intermedi entre resumir i abandonar les fonts, de manera que es van represen-
tar l’activitat com un diàleg entre algunes idees extretes de les lectures-font i els 
seus propis comentaris i crítiques de les mateixes. Un quart grup va considerar 
que del que es tractava era d’organitzar la informació extreta tant de les lectures 
(textos-font) com dels seus coneixements previs al voltant d’un concepte sin-
tetitzador. A diferència dels que van entendre la tasca com resumir i respondre, 
els estudiants, en aquesta categoria, descobrien o generaven un concepte orga-
nitzador que, a manera de fil conductor, els permetia decidir quina era la infor-
mació rellevant, com organitzar-la i com integrar-la amb els seus coneixements 
previs. Finalment, un cinquè grup es va posicionar a l’extrem més complex del 
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contínuum, interpretant que es tractava de sintetitzar la informació al voltant 
d’un concepte organitzador, però amb la finalitat d’aconseguir uns objectius 
retòrics ajustats a les característiques de la situació retòrica i comunicativa (lec-
tor, finalitats, etc.).

Una de les principals aportacions educatives d’aquest estudi radica en el fet 
que va mostrar les primeres evidències no només de la varietat de represen-
tacions que els estudiants tendeixen a adoptar davant la resolució de tasques 
híbrides, sinó principalment l’escassa o nul·la consciència que aquests tenen 
de les relacions entre aquestes representacions i les seves pràctiques, és a dir, de 
com es modifiquen els processos de composició i comprensió en funció de la 
forma en què s’interpreta o es concep la tasca, així com de l’impacte d’aquesta 
interpretació i del consegüent procés de lectura i escriptura en la qualitat dels 
textos produïts i en la valoració d’aquests textos per part dels docents.

D’altra banda, la investigació entre experts i novells, en termes generals, 
posa de manifest que els experts dediquen el doble de temps a analitzar la 
demanda d’escriptura, estableixen més objectius relacionats amb el contingut 
i també més objectius retòrics dirigits tant a causar un determinat efecte en el 
lector com a controlar la seva imatge d’autors, alguna cosa molt improbable 
entre els novells, que difícilment es consideren a si mateixos com «autors». 
Aquests, per la seva banda, a més de dedicar menys temps a analitzar la deman-
da, acostumen a limitar els seus objectius a aspectes de contingut, al què dir 
(Castelló, 2007).

A més, no es tracta només de diferències en termes absoluts, sinó que el 
moment en què es produeixen algunes activitats és també rellevant. Així, la 
quantitat i varietat a l’hora d’establir objectius resulta molt més eficaç si es 
produeix a l’inici del procés de composició que si es posposa fins a moments 
més avançats de l’escriptura (Carey et al., 1989), mentre que aspectes com tenir 
present la imatge que es vol donar com a autor influeixen en la qualitat del 
text final només si formen part de les preocupacions dels escriptors durant tot 
el procés de composició (Castelló et al., 2009).

En conjunt, els comentaris anteriors suggereixen, al nostre entendre, 
almenys dues importants premisses respecte al paper de la representació de la 
situació comunicativa en la realització de les tasques híbrides. En primer lloc, 
proposen concebre la representació de la tasca com un procés de construcció de 
significats que es pot dur a terme de manera més o menys estratègica dins d’un 
contínuum de complexitat que va des del resum fragmentat de les fonts fins a 
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la síntesi de la informació guiada per objectius ajustats a les característiques del 
contingut disciplinar, el gènere i l’audiència. En segon lloc, assenyalen que les 
representacions influeixen en els resultats, la qual cosa implica que repercutei-
xen també en les diferents activitats de recerca, selecció, comprensió, síntesi i 
integració intertextual de la informació que estan presents quan es llegeix per 
escriure, activitats de les quals ens ocuparem en el següent apartat.

6.1.2. Activitats de recerca, comprensió i síntesi de la informació quan es 
tracta de llegir per escriure

A més de construir una determinada representació de la tasca, quan es tracta 
de llegir múltiples documents per escriure textos, resulta imprescindible posar 
en marxa diverses activitats complexes de recerca, comprensió, síntesi i integració 
de la informació, tenint en compte que la finalitat d’aquesta activitat consisteix 
a elaborar un text propi, original i diferent de les fonts en les quals es recolza, 
la qual cosa, en definitiva, exigeix activar tant un determinat rol de lector com 
d’escriptor (Flower, 1987).

En primer lloc, si bé és per tots conegut que la recerca d’informació rellevant 
en bases de dades físiques i electròniques és una activitat freqüent per part 
dels estudiants, particularment quan es tracta d’una activitat que exigeix llegir 
múltiples documents per escriure (Rouet, 2006), aquest no ha estat un aspecte 
del que la investigació en tasques híbrides s’hagi ocupat especialment. Una 
primera explicació pot ser deguda al fet que sovint els estudiants reben les fonts 
ja seleccionades, a pesar que l’activitat que implica la recerca i identificació de 
fonts rellevants resulta crucial quan es tracta d’aprendre una matèria i de pro-
duir textos propis dintre d’una disciplina.

Alguns autors s’han preocupat per detallar els procediments específics que 
diferents col·lectius posen en marxa quan han de buscar informació que ser-
veixi de text-font per a l’escriptura. En aquest sentit Drabenstott (2003), asse-
nyala que com més gran és el coneixement de la disciplina, s’utilitzen amb més 
freqüència i efectivitat set procediments de recerca d’informació científica: 1) 
recerca per matèria als catàlegs; 2) escaneig de l’àrea; 3) lectura de notes a peu 
de pàgina (ús de les referències a estudis previs i comentaris per destriar infor-
mació rellevant); 4) anàlisi de les referències bibliogràfiques i els mecanismes 
de citació per trobar informació addicional; 5) revisió exhaustiva de les revistes 
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considerades rellevants; 6) recerca per autor i/o paraules claus; 7) recerca en 
línia de referències potencialment rellevants.

A més de les activitats de recerca d’informació, una altra part important de 
la investigació s’ha dedicat a explicar els mecanismes específics de comprensió 
que operen en activitats de lectura i escriptura híbrides. Llegir múltiples textos 
per integrar aquesta informació en un escrit propi implica un procés lector 
específic i la posada en marxa d’activitats de comprensió que difereixen de les 
que utilitzem en altres activitats de lectura (Rouet, 2006; Segev-Miller, 2007; 
Spivey, 1991).

Del que es tracta, en definitiva, és de ser capaç de representar-se de forma 
simultània diversos documents. Per aconseguir-ho, quan ens enfrontem a la lec-
tura de múltiples fonts en un determinat domini disciplinar integrem la infor-
mació d’aquestes múltiples fonts mitjançant la construcció d’una representació 
mental global, tal com indicàvem anteriorment una espècie de model mental de 
documents que al seu torn integra i combina la representació de cadascun dels 
documents per separat i la representació intertextual, és a dir, la referida a les 
seves relacions (Rouet et al., 1997).

Respecte a la representació que els lectors construeixen de cadascun dels docu-
ments, també denominada «node de document» consta de dos components: 
la informació relativa a les característiques de la font (source node) i la que se 
cenyeix al contingut (content node) (Rouet, 2006).

En relació a la font (source information), elaborem la nostra representació 
considerant almenys quatre aspectes: la identitat de l’autor, el context, la forma 
del document i els objectius. Els aspectes importants en la construcció de la 
representació de la identitat de l’autor són, a més del nom i de l’estatus, les 
motivacions explícites o inferides per escriure el text i la comunitat o grups de 
treball als quals pertany. En la representació del context guanyen rellevància 
el lloc, el període historicocultural en el qual el text va ser creat i la reputació 
del mitjà de publicació del document. Respecte a la forma o característiques del 
text, els lectors consideren l’estil del llenguatge i el tipus de text. Finalment, 
identifiquen els objectius retòrics del document en termes de les intencions de 
l’autor (ex. persuadir o explicar, entre altres) i l’audiència a la qual es dirigeix.

D’altra banda, en relació al contingut (content node) el lector construeix dos 
tipus de representacions per comprendre el significat del text: el text base i el 
model situacional (Kintsch, 1998). La representació de la base del text es realitza 
mitjançant la construcció d’un xarxa de significats de les idees a nivell micro i 
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macroestructural. Per la seva banda, el model situacional es construeix mitjan-
çant la integració del coneixement previ que permet al lector la interpretació 
de la xarxa de significats establerts a partir del propi text.

Ambdós components, el relatiu al coneixement de la font i el del contingut, 
agafen la forma d’una xarxa conceptual que relaciona el coneixement previ 
que posseeix el lector sobre ambdós nodes i el coneixement recentment adqui-
rit del text.

Pel que fa a la construcció de representacions intertextuales, aquesta es realitza 
a partir de l’establiment de vincles entre la diferent informació dels diferents 
textos: vincles font-font i vincles contingut-contingut (Rouet, 2006). Els vincles 
font-font consisteixen en connexions intertextuals en termes de la citació d’al-
tres textos que realitzen els autors dels textos, però també en el reconeixement 
de les similituds i diferències entre les seves credencials (ex. a quina teoria per-
tanyen), l’estatus que posseeixen dins d’un determinat camp de coneixement 
(ex. investigador expert o novell) i, fins i tot, les relacions entre les afiliacions 
a equips d’investigació, institucions o associacions específiques a les que s’ad-
hereixen (Nelson, 2008).

Per la seva banda, els vincles contingut-contingut impliquen la possibilitat 
de construir representacions intertextuals, en les quals s’interrelacionen els 
diferents coneixements implicats en els textos (ex. conceptual, procedimental, 
espacial, causal) i el tipus d’inferències utilitzades per establir les connexions 
intertextuals (ex. anafòriques, pont, explicatives, predictives, d’objectius, ela-
boratives i de procés).

A més, la investigació ha posat de manifest que les connexions intertextuals 
a nivell de contingut que poden establir els lectors adopten formes diferents 
depenent d’almenys quatre condicions implicades en les situacions de lectura de 
múltiples documents: el tipus de tasca (explicativa o argumentativa), les caracterís-
tiques de la informació sobre les fonts (complementària o contradictòria), el tipus de 
preguntes que guien la tasca (simples o profundes) i les característiques del domini 
de coneixement disciplinar al que pertanyen els textos utilitzats (ex. historia, biolo-
gia, geologia) (Cerdán i Vidal-Abarca, 2008; Graesser, León i Otero, 2002).

Cal assenyalar que sovint els lectors han d’inferir les relacions entre els 
continguts, recolzant-se en l’activació del seu coneixement previ, atès que 
aquestes no s’estableixen de manera explícita pels autors en els diferents tex-
tos. En aquestes situacions, els escriptors, en el seu paper de lectors, sovint han 
d’esforçar-se per connectar les idees dels documents utilitzant criteris de relle-
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vància textual, creences o valors personals i rellevància retòrica del contingut 
conforme als objectius d’escriptura establerts en la representació de la situació 
comunicativa esmentada anteriorment (veure detalls en Spivey, 1991).

En definitiva, mitjançant la comprensió de cada document (node font i 
node contingut) i de les relacions intertextuals (vincles entre els textos), els 
escriptors, en el seu paper de lectors, poden integrar de manera més o menys 
global i coherent la informació de múltiples textos (construcció del model de 
documents) necessària per escriure el text propi (Flower, 1987; Rouet, 2006; 
Spivey, 1991).

La taula següent resumeix els aspectes requerits per aconseguir les represen-
tacions intertextuals a través dels dos tipus de vincles descrits.

Taula 9. Com aconseguir les representacions intertextuals

Vincles font-font — A través de la citació entre els textos.
— A través de les credencials dels autors (en quina discipli-
na, àmbit, teoria se’ls situa).
— A través de les afiliacions dels autors.

Vincles contingut-contingut — Interrelació dels coneixements dels textos.
— Tipus d’inferències utilitzades per establir les connexions 
intertextuals.

Algunes investigacions s’han dedicat a identificar com es concreten en situ-
acions pràctiques aquestes activitats i per a això han analitzat les estratègies que 
diferents col·lectius empren quan llegeixen i escriuen en dominis específics 
—principalment en història (Rouet et al., 1997)—.

Els resultats indiquen que els experts en el maneig de textos d’història davant 
la tasca de llegir múltiples documents per produir un assaig, solen posar en marxa 
tres estratègies heurístiques: 1) corroboració dels documents; mitjançant aquesta 
estratègia es compara la informació dels diferents documents, contrastant-la al 
seu torn amb informació que prové d’altres recursos i amb els coneixements 
previs, abans d’integrar-la com una lectura plausible; 2) avaluació de la font, és 
a dir, es tracta d’avaluar el document (ex. tipus de font, autor, data de publica-
ció...) abans de llegir-lo, per decidir el tipus de lectura a realitzar i seleccionar i 
interpretar el seu contingut; 3) contextualització del document, és a dir, situar en 
la dimensió temporal i espacial l’esdeveniment valent-se del coneixement previ. 
Aquestes estratègies permeten que els assajos mostrin una més elevada discussió 
i integració d’idees contradictòries provinents de les lectures.
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Anem a analitzar alguns exemples pràctics de les dificultats habituals que 
hem descrit en els apartats anteriors. Els exemples es contextualitzen a partir de 
l’anàlisi de les dificultats que els alumnes van manifestar en resoldre una tasca 
que implicava la lectura de dos textos i la integració de la seva informació. El 
Ricard, professor de secundària, va sol·licitar als seus alumnes que llegissin dos 
textos contradictoris. Un defensava l’alimentació dels animals de granja amb 
pinso natural i el tractament sense antibiòtics, i un altre defensava la innocu-
ïtat, i en alguns casos la necessitat, d’utilitzar medicaments durant la cria per 
evitar la proliferació de determinades malalties. A partir d’aquests dos textos el 
Ricard va demanar als seus alumnes que escrivissin un text argumentant la seva 
opinió a partir de les posicions manifestades pels dos autors llegits.

El Ricard va escollir dos textos en els quals la posició dels autors era clara 
i diferenciada i, en aquest sentit, considerava a priori la tasca que havia pro-
posat relativament fàcil. En revisar els textos finals dels seus alumnes es va 
trobar amb algunes sorpreses: a) majoritàriament els estudiants havien ela-
borat resums de cada text de manera independent sense establir semblances i 
diferències entre ambdós encara que al final del text anotaven «jo estic d’acord 
amb aquest autor» però sense donar arguments sobre el tema; b) alguns van 
donar directament la seva opinió però no van argumentar a partir dels textos 
que havien llegit sinó que van donar arguments tipus «els medicaments són 
dolents per a la salut» o «sense medicaments els animals moririen»; c) alguns 
es van centrar clarament a favor o en contra d’un dels posicionaments mani-
festats i van obviar els arguments dels textos contraris als propis i, finalment, 
d) alguns van optar per la resolució més complexa que implicava clarament 
posicionar-se i dialogar amb els arguments d’uns i altres.

El Ricard es preguntava per què els estudiants van prendre decisions tan 
variades i es va proposar aclarir-ho analitzant conjuntament amb ells els resul-
tats i els processos de lectura que havien seguit. Per a això va dissenyar una 
anàlisi de casos. Va escollir cinc produccions finals d’estudiants que responien 
als resultats anteriorment descrits. Va fotocopiar els cinc casos per a tots els 
estudiants i els va demanar que els llegissin i opinessin quin d’ells creien que 
responia millor al que s’havia sol·licitat: «escriure un text argumentant la seva 
opinió a partir de les posicions manifestades pels dos autors llegits».

En primera instància, els alumnes van considerar que tots estaven bé per-
què «tots manifestaven la seva opinió». Davant d’aquesta reacció el Ricard va 
preguntar quin d’ells argumentava millor la seva opinió. La Sandra, que s’havia 
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limitat a fer un resum dels autors, es va adonar que no havia donat la seva 
opinió perquè realment no sabia què era millor i creia que havia de reflexio-
nar més sobre el tema. Va manifestar que durant la lectura dels dos textos es 
va limitar a fer resums independents sense buscar coincidències o diferències 
entre els autors. Per tant, procés i resultat van ser clarament coherents.

A partir d’aquí el Ricard va fer una segona pregunta: qui havia utilitzat 
arguments d’un dels autors dels textos llegits per posicionar-se? L’Álex, que 
era un dels alumnes que es va posicionar però es va limitar a donar arguments 
generals («els medicaments són dolents»), va dir que li va costar molt entendre 
el posicionament de l’autor que els defensava i que per això no els va incloure 
en el seu text donant arguments en contra. Efectivament, identificar i enten-
dre els arguments que té una altra persona i el seu fil argumental quan són 
diferents dels propis és una tasca cognitivament complexa, que té a veure amb 
aconseguir cert «perspectivisme conceptual» (Rodrigo i Correa, 2001). Durant 
el procés de relectura dels textos només es va centrar en el text que era més 
coherent amb la seva perspectiva. Va obviar clarament l’altre text, va prendre 
aquesta decisió de manera conscient? Probablement sí, perquè va manifestar 
no entendre ni tenir arguments per rebatre la posició contrària.

En canvi, en Ferran, que havia resolt bastant bé la tasca, va dir que encara 
que ell no tenia una opinió ferma respecte al tema tractat s’hi havia finalment 
posicionat basant-se en un dels autors però plantejant alhora dubtes que tenia 
a partir dels arguments plantejats per l’altre autor, per exemple, hi ha sufici-
ent investigació sobre l’alimentació ecològica? Com es tracten certes malalties 
sense antibiòtics?

La Maria va preguntar si plantejar dubtes o interrogants al text es podia fer 
i a partir d’aquí el Ricard va apuntar diferents maneres de manifestar la pròpia 
opinió, incloent-hi l’opció seguida per en Ferran.

L’activitat d’anàlisi de casos li va servir al Ricard per adonar-se dels processos 
de presa de decisions d’alguns dels seus alumnes i, sens dubte, va servir com 
activitat d’aprenentatge per analitzar de manera conjunta la demanda i les 
estratègies utilitzades. Després d’aquesta anàlisi conjunta el Ricard està con-
vençut que els seus alumnes tenen més eines per pensar i afrontar en el futur 
tasques similars.
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6.2. Actuació docent del mestre/professor que seria desitjable per 
aconseguir optimitzar la pràctica educativa. Metodologies docents, 
actuacions docents, instruments d’ensenyament i aprenentatge

Hem vist en apartats anteriors que la complexa activitat de llegir per escriure 
textos acadèmics o, si es prefereix, d’escriure textos sobre la base de la lectura 
d’altres textos-font, requereix de l’ús estratègic de processos de representació 
de la situació comunicativa que interactuen amb els processos de recerca, 
comprensió, síntesi i integració de la informació que es produeixen sempre en 
contextos socialment i culturalment situats.

En aquest sentit, ens sembla necessari promoure a les aules una alfabetit-
zació explícita de les estratègies i procediments indispensables per utilitzar de 
manera efectiva cadascun dels processos implicats en la resolució de tasques 
híbrides en les quals cal llegir per escriure: la representació de la tasca (Kantz, 
1989; Schriver, 1992), la recerca d’informació científica rellevant (Lazonder 
i Rouet, 2008), els processos de comprensió de múltiples documents (Rouet, 
2006), de síntesis del discurs (Harvey, 2008; Segev-Miller, 2004) i d’integració 
de la informació amb un propòsit comunicatiu disciplinar (Greene i Lidisnky, 
2007).

En aquest sentit, les diferents activitats representades en la figura 1 de cessió 
del control haurien d’anar dirigides als objectius anteriors. El modelatge meta-
cognitiu o l’anàlisi de casos són activitats útils per treballar amb els alumnes 
tant la representació de les tasques com les estratègies adequades. El focus 
important de tota activitat és l’anàlisi dels processos de presa de decisions i, en 
aquest sentit, el professor ha de ser hàbil en el tipus de preguntes que planteja 
per dirigir la discussió amb els alumnes. Les preguntes que el Ricard va plante-
jar als seus alumnes van ser «situades» perquè responien a l’anàlisi d’una acti-
vitat real, autèntica, duta a terme pels estudiants i, en aquest sentit, la reflexió 
generada va ser molt més útil que si hagués donat orientacions generals sobre 
com afrontar la tasca híbrida que havia plantejat.

Així doncs, no es tracta d’ensenyar habilitats per separat sinó que resulta 
imprescindible ensenyar a dominar el nou llenguatge — a llegir i a escriure—. 
Més enllà del tema de la pertinència, podem preguntar-nos a qui li corres-
pon aquest ensenyament i quan dur-lo a terme. Des de la nostra perspectiva 
i d’acord amb els resultats de la investigació en els últims anys (Bjork et al., 
2003), és el professor qui, de manera integrada amb l’ensenyament de la seva 
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matèria, pot ensenyar a llegir per escriure en aquesta matèria. Com hem vist, 
llegir i escriure són activitats intrínsecament relacionades amb l’aprenentatge 
i el pensament i s’aprèn una determinada matèria llegint i escrivint textos 
que s’hi vinculin, apropiant-se, en definitiva, del seu discurs (Castelló, 2009; 
Lemke, 1990).

Des del punt de vista metodològic, Castelló, Bañales i Vega (2010) desta-
quen tres grans principis didàctics que la investigació recent ha posat repeti-
dament de manifest com rellevants per tenir èxit en aquesta comesa (Tynjälä, 
Mason i Lonka, 2001; Lonka, 2003; Castelló, 2002): en primer lloc, convertir 
en funcionals, interactius i socials els processos de llegir per escriure de tal 
forma que els estudiants hagin de realitzar tot el procés (des de la recerca fins a 
l’escriptura), però que puguin fer-ho en un context en el qual aquesta activitat 
sigui funcional i acompanyada.

Perquè sigui funcional, ha de ser rellevant en el seu aprenentatge i no 
simplement constituir un exercici que forma part de la seva avaluació. A més, 
perquè sigui acompanyada i interactiva, resulta imprescindible que la veu dels 
estudiants —probablement en grups de treball— sigui visible a l’aula i pugui 
contrastar-se amb altres veus en l’aprenentatge d’aquest diàleg que implica la 
lectura de múltiples fonts (Dysthe, 1996).

En segon lloc, resulta precís promoure la consciència i la reflexió sobre les 
formes d’actuació i l’impacte d’aquestes formes d’actuar en el text final quan 
a l’aula es desenvolupen activitats de llegir per escriure. Incidir en aspectes 
intermedis del procés, analitzar com es realitzen les síntesis o detenir-se en 
com es gestiona l’escriptura elaborativa, són activitats que redunden en un 
coneixement més gran i en una possible regulació de la complexa activitat que 
els estudiants han d’aprendre quan aborden aquest tipus de tasques híbrides 
(Castelló, 2008; Castelló et al., 2010).

Finalment, convé que aquestes activitats no constitueixin tasques aïllades 
deslligades del que professors i estudiants consideren activitats rellevants per 
a l’aprenentatge. Integrar la lectura de diverses fonts per escriure textos propis 
en la dinàmica habitual de l’aula i, molt especialment, en l’avaluació de l’apre-
nentatge, problematitza l’ensenyament i facilita que els estudiants adquireixin 
representacions més complexes de la seva disciplina; en definitiva, contribueix 
al fet que comprenguin que el coneixement no es construeix de forma lineal ni 
és immutable, sinó que es transforma i enriqueix gràcies a les contínues activi-
tats d’integració, interpretació i reelaboració del coneixement ja existent en el 
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si de comunitats discursives que tenen les seves pròpies regles i els seus propis 
canals de comunicació (Castelló, 2007, 2009).

7. Consideracions finals

En els diferents capítols hem tractat diferents dificultats vinculades a l’ense-
nyament i aprenentatge de les llengües, així com algunes orientacions respecte 
a com prevenir-les o tractar-les si apareixen a les aules. En aquest apartat de 
comentaris finals ens proposem sintetitzar algunes de les orientacions per a 
l’ensenyament i l’aprenentatge.

Escoltar, parlar, llegir i escriure són processos altament vinculats i depen-
dents en els processos d’aprenentatge. Per tant, les pràctiques educatives han 
de tractar-los no de manera aïllada sinó de manera conjunta. La majoria d’ac-
tivitats autèntiques impliquen que per resoldre-les els alumnes han de parlar/
conversar entre iguals o amb el professorat (per aclarir la demanda, consensuar 
estratègies, reflexionar sobre els processos de resolució, etc.), han de llegir i 
comprendre textos variats, han d’utilitzar l’escriptura, ja sigui per prendre 
notes durant aquests processos de comprensió o per resoldre «tasques híbrides».

La interacció verbal no afavoreix únicament els aspectes lingüístics sinó 
que facilita el desenvolupament cognitiu i social dels alumnes. La interacció 
implica construir coneixement de manera conjunta amb altres, i per tant, els 
seus beneficis van més enllà de saber parlar. Implica saber construir des d’un 
punt de vista cognitiu però també social. A l’aula s’han de promoure situaci-
ons d’interacció cooperativa en les quals els alumnes hagin d’explicar les seves 
idees, aprenentatges, processos i alhora aprenguin a escoltar la dels altres des 
del respecte i acceptant la diferència.

La importància d’«ensenyar llengua oral i escrita» com a procés d’ensenya-
ment-aprenentatge en totes les etapes educatives. Des de l’educació infantil ha 
d’utilitzar-se la llengua per aprendre. Llenguatge i pensament són processos 
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altament relacionats i, per tant, afavorint contextos en els quals els alumnes 
hagin de parlar i escriure per comunicar-se, per aprendre, estem promovent 
que el seu pensament sigui progressivament més complex.

Ensenyar a parlar implica ensenyar estratègies d’interacció com la conversa 
en grups, per exemple, a través del treball cooperatiu. Els alumnes han d’apren-
dre a utilitzar el discurs oral i, per tant, hem de crear situacions altament 
estructurades a l’aula perquè l’aprenguin. La discussió crítica, els debats, les 
situacions de diàleg compartit són metodologies que faciliten pensar i reflexi-
onar sobre els nostres coneixements i, al mateix temps, construir-ne de nous a 
partir de les interaccions entre iguals.

De manera cooperativa els alumnes poden aprendre a parlar, relacionar-
se, comprendre i escriure. El treball cooperatiu es troba en la fase de pràctica 
guiada en la seqüència de cessió progressiva del control. Per tant, és altament 
recomanable situar als estudiants en activitats d’aquest tipus abans de posar-los 
en pràctiques que requereixen autonomia en els seus processos d’aprenentatge. 
La tutoria entre iguals o l’ensenyament recíproc són pràctiques cooperatives en 
les quals els alumnes aprenen a llegir textos i comprendre’ls o escriure a partir 
d’ells a través de la interacció.

La integració de coneixement es produeix a través del diàleg amb uns altres i 
amb un mateix. Hem de promoure pràctiques que no es limitin a «dir» la infor-
mació sinó que impliquin integrar la informació de diferents fonts construint 
finalment una veu pròpia davant del coneixement, que evidentment es farà 
més complexa en cada nivell educatiu.

Les pràctiques educatives que afavoreixin la consciència sobre els processos 
d’aprenentatge augmenten el nivell de comprensió dels alumnes. Aquest prin-
cipi orientador trenca amb la idea passiva d’un alumne que es limita a escol-
tar el que el seu professor diu o el que troba als textos. Hem de sotmetre als 
estudiants a pràctiques en les que realment hi hagi un diàleg entre les «veus» 
afavorint que emergeixi la consciència sobre què aprenc, com i per què.

Promoure la metacognició i l’autoregulació en els processos d’aprenentatge 
és fonamental. Que els alumnes sàpiguen quin tipus de coneixements han d’ac-
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tivar davant d’una demanda (declaratius, procedimentals, actitudinals i condi-
cionals) i com regular el procés (de planificació, d’actuació i d’autoavaluació) 
permet que aquests siguin cada vegada més autònoms en el seu aprenentatge.

Convé centrar-se en el sentit que atorguem a les activitats d’ensenyament 
i aprenentatge i no tant en les activitats en si mateixes. En el moment que un 
alumnes es representa la tasca en funció d’uns objectius i un context deter-
minat actuarà d’una manera més ajustada a la demanda. és important saber 
quin sentit ha atribuït l’alumne a la tasca que ha d’exercir, perquè en funció 
d’aquest, actuarà, prenent unes decisions determinades i amb això el resultat 
final de la tasca serà d’una manera o una altra.

Les pràctiques educatives han de prioritzar el desenvolupament de compe-
tències comunicatives com saber expressar-se adequadament o ser competent 
en el procés d’escriptura. Per a això es requereix de situacions d’ensenyament 
i aprenentatge els més autèntiques possibles, basades en els criteris de realisme 
(fidelitat a les condicions i exigències del món real), rellevància (desenvolupa-
ment de competències rellevants per als contextos extraacadèmics) i de pro-
ximitat ecològica (estreta connexió amb la pràctica real). Així doncs, hem de 
promoure situacions funcionals i significatives per als alumnes, de tal manera 
que la motivació i l’interès per un aprenentatge més reflexiu i profund serà una 
garantia per a l’èxit en els aprenentatges.

Segons els currículums actuals, les pràctiques educatives han de basar-se en 
el desenvolupament de competències. Això requereix d’un treball més integrat 
i holístic per part dels diferents docents que imparteixen les matèries o àrees 
de coneixements. Actualment, els centres educatius fan propostes d’innovació 
metodològica duent a terme projectes interdisciplinaris, entenent la llengua 
com l’instrument que vehicula l’aprenentatge de qualsevol contingut curricular. 
Així, dissenyen propostes que integren diverses assignatures o matèries treballant 
els continguts curriculars des d’un projecte que engloba diverses matèries i que 
implica unes activitats més autèntiques o reals, que s’acosten al món proper dels 
alumnes (per exemple, crear una emissora de ràdio al centre educatiu perquè els 
alumnes puguin desenvolupar competències lingüístiques com explicar notícies, 
escriure els guions, fer debats, planificar la programació, etc.).
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estratégicas de enseñanza y aprendizaje. Propuestas para fomentar la autonomía en 
el aprendizaje. Barcelona: CEAC.

Aquest llibre proposa exemples pràctics d’activitats estratègiques que impli-
quen parlar, llegir i escriure a les diferents àrees curriculars. Es mostren exemples 
d’activitats respectuoses amb els principis orientadors explicats en aquest capítol.

CAMPS, A. (1994). L’ensenyament de la composició escrita. Barcelona: 
Barcanova.

L’obra planteja un marc teòric sobre els models d’ensenyament de la com-
posició escrita incloent-hi els autors més representatius d’aquest àmbit. Descriu 
el procés de composició escrita, exemplificant-lo amb discursos i textos argu-
mentatius. El llibre ens aporta coneixements sobre el desenvolupament de la 
competència escrita, tant des de la producció com des del procés, en estudiants 
de primària i secundària

CASSANy, D. (1999). Construir l’escriptura. Barcelona: Editorial Empúries.
Aquest llibre, dirigit a docents de llengua i altres disciplines, tracta de les 

qüestions més rellevants en el procés d’ensenyament i aprenentatge de les 
llengües. Sintetitza de forma clara i concisa el concepte d’escriptura, les pràc-
tiques més habituals en els centres escolars, les metodologies d’ensenyament 
i aprenentatge de la llengua i com avaluar-la. També explora pràctiques reals 
en centres educatius i proposa alternatives sobre la didàctica en funció de les 
relacions entre la teoria i la pràctica exposant activitats comentades.

CASTELLó, M.; DURÁN, D.; LIESA, E. I PéREz CABANÍ, M.L. (2007). Enseñar 
a pensar: sentando las bases para aprender a lo largo de la vida. Madrid: MEC.

Aquest llibre, dirigit a mestres d’educació primària, ens interpel·la sobre la 
necessitat de fer pensar als estudiants d’educació primària, i de com plantejar-
nos uns contextos d’ensenyament i aprenentatge més estratègics a partir de la 
compressió de textos, la composició escrita, les metodologies cooperatives i el 
rol del docent com a professor que aprèn i ensenya a aprendre al mateix temps 
a les aules mitjançant el treball en equip de professors.
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DD.AA. (2005). Monogràfic «Dialogar per aprendre», Articles de Didàctica de 
la Llengua i la Literatura, n.º 37, 5-100.

En aquest monogràfic apareixen diferents articles sota el paraigua de «Dialogar 
per aprendre». Parteix, doncs, de la concepció que la parla, el diàleg és una de les 
fonts principals d’aprenentatge. El llenguatge és molt més que expressió i comu-
nicació. En els diferents articles es dóna resposta a algunes qüestions nuclears: 
com es desenvolupa la conversa per aprendre? Quins són els patrons d’interacció 
més favorables? Quins avantatges té la conversa entre iguals?

PALAU, J. (coord.) (2005). La llengua oral a l’escola. Barcelona: Graó.
El llibre planteja preguntes des de la didàctica de la llengua com: a qui 

hem d’ensenyar, què, per què i com volem ensenyar. En diferents capítols van 
donant resposta a aquestes qüestions partint de la reflexió sobre què entenem 
per llengua oral. Presenta deu experiències didàctiques de diferents tipologies 
orals on es recullen exemples i reflexions sobre les valoracions dels docents. En 
aquesta obra col·laboren diferents professionals de l’educació.

SÁNCHEz-CANO, M. (coord.) (2009). Aprenent i ensenyant a parlar. Barcelona: 
Pagès Editors.

Es tracta d’una obra fruit de l’experiència i ofereix als professionals de l’edu-
cació estratègies per afavorir el desenvolupament del llenguatge oral destacant-
ne els aspectes que faciliten la comunicació i el llenguatge entre l’alumnat i els 
docents. Parteix de l’enfocament interaccionista de la comunicació i aborda 
l’adquisició del llenguatge infantil en l’àmbit escolar per proposar estratègies 
educatives que facilitin les interaccions comunicatives a partir d’interaccions 
verbals i de la conversa en el context escolar.
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10. Activitat d’autoavaluació

1. Indica quina d’aquestes afirmacions és la correcta:
a) La conversa no té influència en el desenvolupament del llenguatge.
b)  Una conversa monopolitzada pel docent facilita els torns de paraula entre 

l’alumnat.
c)  L’ensenyament del discurs oral afavoreix els processos d’aprenentatge.
d)  Els processos cognitius mai tenen relació amb l’aprenentatge de la llen-

gua oral.
(Resposta correcta: c)

2. Quan parlem d’estratègies d’interacció verbal en edats primerenques ens 
referim a:

a)  L’adult reprodueix les frases que diu el nen sense atribuir-los significat.
b)  El nen ha de repetir correctament les estructures que ha dit l’adult.
c)  En les comunicacions no es produeixen interaccions verbals.
d)  El docent observa la parla de l’alumne i actua facilitant la interacció 

comunicativa.
(Resposta correcta: d)

3. Indica quin d’aquests enunciats relacionat amb el treball cooperatiu no 
és correcte.

a)  En el treball cooperatiu entre iguals el docent va cedint el control a 
l’alumnat.

b)  El docent té un paper d’observador-moderador i intervé per facilitar la 
comunicació i la interacció entre l’alumnat.

c)  Les normes per gestionar la conversa vénen determinades pel docent.
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d)  L’alumnat ha de relacionar les diferents aportacions dels components del 
grup.

(Resposta correcta: c)

4. Quan ens referim a la cessió gradual de la responsabilitat en les situacions 
d’ensenyament- aprenentatge:

a)  Ens referim a l’actuació del professor quan no dirigeix les tasques que ha 
de fer l’alumne i el deixa actuar responsablement.

b)  Ens referim a l’actuació del professor que es preocupa de retirar les aju-
des quan s’adona que l’alumne pot gestionar les tasques sol, per tant, ha 
interioritzat aquestes ajudes.

c)  Ens referim a l’actuació del professor que ja sap que ha d’ajudar els seus 
alumnes i ho fa de manera responsable.

d)  Ens referim al professor que programa les seves ajudes en funció de la 
responsabilitat dels seus alumnes i gradualment decideix no programar 
més ajudes quan ja són suficientment responsables.

(Resposta correcta: b)

 5. La Maria presenta certes dificultats d’aprenentatge en lectura i escriptura. 
Partint d’una concepció constructivista, la hipòtesi inicial explicativa de l’ori-
gen d’aquestes dificultats pot ser:

a)  Probablement aquestes dificultats són degudes a una falta de capacitats 
que s’han de desenvolupar.

b)  Segur que la proposta d’ensenyament no ha estat ajustada als coneixe-
ments de la Maria.

c)  Segur que una falta d’estimulació i motivació cap a la lectura en el context 
familiar és la causa principal d’aquestes dificultats.

d)  La interacció entre diferents factors que s’hauran d’analitzar: l’alumne, el 
professor i el contingut que ha d’aprendre.

(Resposta correcta: c)

6. El modelatge metacognitiu és una activitat que pretén:
a)  Que l’alumne repeteixi els passos que el professor explicita.
b)  Que l’alumne prengui consciència de les decisions que ha de prendre 

durant la planificació, regulació o avaluació d’una activitat d’aprenentatge.
c)  Que l’alumne practiqui la lectura en veu alta.
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d)  Cap de les afirmacions anteriors és correcta.
(Resposta correcta: b)

7. La tutoria entre iguals és:
a)  Un mètode de treball cooperatiu només eficaç per millorar les habilitats 

socials dels alumnes.
b)  Un mètode de treball cooperatiu per desenvolupar habilitats comunica-

tives que poden anar relacionades amb la parla, la lectura i l’escriptura.
c)  Un mètode de treball cooperatiu només eficaç per millorar la motivació 

dels estudiants.
d)  Cap de les afirmacions anteriors és correcta.
(Resposta correcta: b)

8. Les representacions dels alumnes de les tasques de lectura i escriptura:
a)  No es poden modificar perquè s’han construït des de l’educació infantil.
b)  No es poden modificar perquè varien constantment.
c)  No es poden modificar ni amb una anàlisi metacognitiva de les tasques 

que es realitzen a l’aula.
d)  Cap de les afirmacions anteriors és correcta.
(Resposta correcta: d)

9. Quan un estudiant diu: «Crec que escriure és dir tot el que sé sobre un 
tema real i tot el que pugui inventar-me». Les seves concepcions sobre l’escrip-
tura són:

a)  Creu que escriure és limitar-se a dir o copiar de manera literal les idees 
sobre un tema.

b)  Creu que escriure implica transformar els coneixements que ja tens sobre 
un tema.

c)  Creu que escriure implica pensar en l’audiència o destinatari.
d)  Creu que escriure implica ajustar-se als objectius i a la situació comunica.
(Resposta correcta: a)

10. Una tasca híbrida és aquella que:
a)  Els estudiants poden resoldre amb estratègies d’aprenentatge simples.
b)  Implica la resolució de la tasca a partir de l’escriptura.
c)  Genera una dinàmica constructiva entre lectura i escriptura per a la reso-

lució de la tasca.
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d)  Cap de les resposta anteriors és certa.
(Resposta correcta: c)

11. Un aprenentatge autèntic segons el model constructivista ha de ser:
a)  Significatiu (vinculat als coneixements previs), funcional (útil i que tingui 

en compte les motivacions de l’alumne) i autoregulat (consciència del 
propi coneixement, autonomia i regulació del procés d’aprenentatge).

b)  L’aprenentatge ha de ser mecanicista, repetitiu i memorístic.
c)  Significatiu (que sigui important per a l’alumne), funcional (útil i que tin-

gui en compte les motivacions de l’alumne) i autoregulat (que l’alumne 
decideixi què vol aprendre).

d)  Cap de les respostes anteriors és correcta.
(Resposta correcta: a)

12. Respecte a les condicions per a l’atribució de sentit a l’aprenentatge, 
assenyala la resposta que no és una condició per a l’atribució de sentit:

a) La representació que té l’alumne de l’aula.
b) L’interès de l’alumne pel contingut i la tasca d’aprenentatge.
c) La percepció de competència de l’alumne.
d) La representació de la tasca i els motius d’aprenentatge.
(Resposta correcta: d)

13. L’escriptura col·laborativa facilita el procés de composició dels textos 
perquè:

a) Entre tots es reparteixen el text i van més ràpids en la seva realització.
b) Entre tots revisen el text final.
c)  Facilita la planificació i la revisió constant en funció del que es diu al 

grup, fent les modificacions oportunes en el text a partir de la discussió 
del grup.

d)  Cap de les resposta anteriors és correcta.
(Resposta correcta: c)

14. Les pautes o guies de pensament enclouen alguns perills com:
a)  Si són excessivament tancades o centrades en les accions que l’estudiant 

ha de fer poden convertir-se en una tasca poc reflexiva i contestar-se de 
manera automàtica o mecanitzada.
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b)  No enclouen cap perill, ja que sempre regulen el procés que ha de seguir 
l’estudiant en la composició del text.

c)  Les pautes o les guies no s’utilitzen en l’aprenentatge estratègic, ja que no 
faciliten l’autonomia de l’alumne.

d)  Fan que l’alumne se centri en un únic procés i perdi la globalitat de la 
tasca.

(Resposta correcta: a)
15. El modelatge metacognitiu pot presentar algunes dificultats quan:
a)  El model que estem oferint no explicita amb claredat el procés i les deci-

sions que marquen la seva actuació.
b)  Quan el professor com a model no té l’autoritat necessària o bé no és un 

model significatiu per als alumnes.
c)  Es creu que escriure és un procés cognitiu molt complex i intern de tal 

manera que no s’hi pot accedir i molt menys explicitar-lo en veu alta.
d)  Totes les resposta anteriors són certes.
(Resposta correcta: d)

16. Regular implica:
a)  Controlar el procés seguit i anar ajustant la pròpia actuació als objectius.
b)  Fer una revisió final del text.
c)  Controlar les circumstàncies personals i contextuals de la tasca.
d)  Apropiar-se del significat de la demanda.
(Resposta correcta: a)

17. Indica l’afirmació que no és correcta, considerant la metacognició com 
un dels elements més rellevants de l’aprenentatge constructivista:

a) Ens referim a planificació, autoregulació i autoavaluació del propi procés.
b) La metacognició és una capacitat innata.
c)  Cal fer conscient a l’alumne de la demanda i de les estratègies que utilit-

zarà.
d) és important saber transferir les estratègies apreses a altres contextos.
(Resposta correcta: b)

18. El treball o ensenyament cooperatiu:
a)  és el mateix que el treball en grup, però té en compte uns criteris més 

clars a l’hora de formar equips.
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b)  és un mètode d’ensenyament que se situa en la fase de pràctica guiada 
per a l’aprenentatge de procediments.

c)  és un mètode d’ensenyament molt útil per a l’aprenentatge de continguts 
conceptuals i no tant per al de continguts procedimentals.

d)  és un mètode d’ensenyament del que els alumnes amb trastorns de com-
portament difícilment en trauran profit educatiu.

(Resposta correcta: b)
19. Els coneixements previs dels estudiants influeixen en:
a)  La variabilitat procedimental que aquests exhibeixen en situacions 

d’aprenentatge i d’estudi de textos.
b)  El procés de composició escrita.
c)  Les tasques complexes d’estudi.
d) Totes les respostes són correctes.
(Resposta correcta: d)

20. Les representacions intertextuals que es realitzen en les tasques híbrides 
s’efectuen a partir de:

a) Els vincles entre l’escriptor i el lector.
b) En aquest tipus de tasques no s’efectuen representacions intertextuals.
c)  Els vincles entre la diversa informació dels diferents textos: vincles font-

font i vincles contingut-contingut.
d)  Cap de les respostes anteriors és correcta.
(Resposta correcta: c)
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Capítol IV

Dificultats de l’ensenyament i l’aprenentatge de les 
ciències naturals

Miguel Ángel Gómez Crespo
IES Victoria Kent, Torrejón de Ardoz, Madrid.

Juan Ignacio Pozo
Facultat de Psicologia, Universitat Autònoma de Madrid.

1. Objectius

1. Identificar les principals dificultats que planteja l’educació científica ente-
sa com un projecte alfabetitzador, dirigit no a seleccionar els alumnes que han 
de seguir estudiant ciències, sinó a promoure un ús generalitzat del coneixe-
ment científic perquè els futurs ciutadans puguin participar de manera crítica 
i reflexiva en la vida social.

2. Proporcionar un marc teòric que ajudi a entendre la naturalesa del conei-
xement científic quant a objecte d’aprenentatge i la seva relació amb la ciència 
intuïtiva dels alumnes (les seves formes de pensar i conèixer el món natural), 
entenent els profunds canvis que requereix aquest procés d’educació científica 
per a tots en les formes de pensar i conèixer dels alumnes.

3. Comprendre que les dificultats que planteja l’educació científica no es 
deuen tant a deficiències actitudinals i cognitives dels alumnes com al fet que 
per aconseguir aquests canvis en la ment dels alumnes es requereixen canvis 
profunds en els plantejaments curriculars i en les pràctiques d’educació cien-
tífica.

4. Proporcionar algunes pautes d’intervenció, lligades a les pràctiques de 
l’aula, que ajudin a trobar noves formes d’ensenyar i aprendre ciències, amb 
el propòsit no tant de proveir al lector de solucions acabades a les dificultats 
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d’ensenyament i aprenentatge de les ciències, com a guiar-lo en el procés de 
construcció de les seves pròpies solucions davant nous problemes.

2. Introducció. per què és tan difícil aprendre ciències?

Tradicionalment, aprendre ciències —i no diguem aprovar— ha estat una 
tasca difícil. S’ha assumit amb relativa normalitat en la nostra cultura educati-
va que no tots els alumnes valen per a les ciències, que es tracta d’una matèria 
excloent, quan no exclusiva, per a la qual no tots estem capacitats. D’aquesta 
forma, l’educació científica ha complert tradicionalment en el nostre sistema 
educatiu, i tal vegada, per desgràcia, encara segueixi complint, una funció 
selectiva més que formativa: s’ha posat més èmfasi a seleccionar els alumnes 
més capacitats que a proporcionar una educació científica a tots els alumnes 
com a part de la seva formació ciutadana. No obstant això, en els nous marcs 
curriculars, especialment a partir de la implantació de l’ESO, les metes de 
l’educació científica han de dirigir-se explícitament cap al que podríem dir un 
procés d’alfabetització científica, una educació científica per a tots, basada en 
què el coneixement i el pensament científics, les formes de fer de la ciència, 
han de ser part d’un patrimoni cultural compartit, que tots els ciutadans han 
de ser capaços d’usar aquestes formes de coneixement per donar sentit al món 
que els envolta i participar, amb les seves accions i decisions, en la vida social. 
Portar una vida saludable, tenir una conducta responsable amb el medi ambi-
ent, adoptar decisions com a ciutadans sobre les noves teràpies gèniques o la 
manipulació genètica dels aliments, o simplement comprendre i optimitzar el 
funcionament de les tecnologies al nostre servei requereixen en tots els casos 
coneixements científics que ens protegeixin dels missatges simplificadors de la 
publicitat o de la demagògia.

Però, és possible estendre a tots els alumnes l’aprenentatge de matèries tan 
difícils com tradicionalment han estat les ciències? Quins resultats s’han obtin-
gut en els anys que porta en marxa aquest esforç d’alfabetització científica? 
Quines són les principals dificultats en l’ensenyament i l’aprenentatge de les 
ciències? I, com es pot aconseguir la superació d’algunes d’aquestes dificultats? 
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El present capítol pretén respondre a algunes d’aquestes preguntes, començant 
per una caracterització general d’aquestes dificultats per a continuació presen-
tar quatre exemples concrets de dificultats típiques en l’ensenyament i l’apre-
nentatge de les ciències, acompanyats de propostes concretes d’intervenció per 
superar-les.

La veritat és que, tornant a aquestes preguntes, les dades acumulades 
en aquests anys són a primera vista bastant descoratjadores per al projecte 
d’alfabetització científica. Així, els estudis internacionals, com els cèlebres 
Informes PISA, que recullen entre altres els resultats de l’aprenentatge de les 
competències científiques en adolescents de 15 anys, mostren uns resultats 
relativament pobres entre els nostres alumnes, encara que no clarament pit-
jors que en altres àrees com la lectura o les matemàtiques (OCDE, 2010). De 
fet, aquestes dades són poc sorprenents si veiem les nombroses investigaci-
ons realitzades en diferents països sobre la comprensió i l’aprenentatge de les 
ciències. Encara que més endavant anirem especificant algunes d’aquestes 
dificultats, d’una manera general mostren que bona part dels alumnes no 
solen raonar amb el rigor i precisió que requereix l’activitat científica, per 
interpretar els fenòmens quotidians tendeixen a usar idees o models intu-
ïtius en comptes dels coneixements científics que estudien, troben difícil 
relacionar aquests coneixements amb les situacions de la vida quotidiana, 
etc. A més, en contra dels qui solen propagar certes interpretacions simplifi-
cadores de les dades de l’Informe PISA, no es tracta de dificultats específiques 
dels nostres alumnes ni del nostre currículum, sinó que en diferents països, 
cultures i condicions socials les dificultats d’aprenentatge dels alumnes són 
molt similars, mostrant que es tracta d’un fet significatiu que mereix també 
una resposta sistemàtica. I tampoc es pot reduir només a la idiosincràsia o 
mentalitat dels adolescents. Entre els adults els nivells d’alfabetització cien-
tífica tampoc no són molt més encoratjadors. I no només entre nosaltres. 
Així, en una enquesta realitzada el 2011 als EUA, el país suposadament més 
avançat científicament, només el 16 % dels enquestats consideraven que la 
teoria de l’evolució era certa, mentre que el 25 % creia que és falsa, el 18 % 
que era probablement falsa i el 36 % que era probablement veritable1. Tal 
vegada com a conseqüència d’això, en la mateixa enquesta el 56 % de les 

1.  http://www.ropercenter.uconn.edu/data_access/tag/evolution_and_creationism.html#.
T9I7PdWdCuQ
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persones considerava que a classe de ciències s’havia d’ensenyar no només 
la teoria de l’evolució sinó també el creacionisme, una teoria científicament 
insostenible.

Però, què es deu aquesta resistència a aprendre ciències? Per què la ciència 
és tan difícil d’aprendre? Si un parla amb professors de ciències amb freqüència 
tendeixen a atribuir aquestes dificultats a la pròpia psicologia dels alumnes. 
Davant d’aquestes preguntes és freqüent trobar respostes com «perquè no els 
interessa la ciència, no estan motivats», «la ciència és difícil i no s’esforcen, no 
estudien prou», «no intenten comprendre, es limiten a repetir el que llegeixen», 
«els falta capacitat d’abstracció o intel·ligència» o «els falten coneixements 
bàsics, no tenen base», etc. La investigació psicològica i didàctica ha intentat 
trobar també respostes a aquestes preguntes, i encara que, com veurem, algunes 
d’aquestes respostes s’assemblen a les que troben els propis professors, hi ha un 
tret diferencial important: mentre que en les respostes que acabem d’esmentar 
s’atribueixen aquestes dificultats al que els falta als alumnes, les teories psicolò-
giques i didàctiques ho expliquen més aviat pels coneixements i formes de pen-
sar que tenen aquests alumnes. Es tracta, per tant, d’explicacions «en positiu» 
més que en termes negatius, i per tant, se’n derivaran estratègies d’intervenció 
dirigides no tant a proporcionar més coneixements als alumnes, a completar el 
que els falta, a omplir-los encara més el cap de coneixements, com a canviar la 
forma en què interpreten els coneixements que reben, de manera que tinguin 
significat per a ells.

De les diverses respostes ofertes per professionals de l’aula i pels investiga-
dors, n’hi ha algunes que remeten a trets generals de l’aprenentatge dels alum-
nes —que es manifesten de manera més assenyalada a l’àrea de ciències però 
que afecten també a altres matèries— i unes altres que remeten a l’especificitat 
de l’aprenentatge de les ciències. Entre les primeres, d’ordre més general, n’hi 
ha dues que val la pena revisar encara que sigui breument:

1. No aprenen ciències perquè no s’esforcen: la falta de motivació.
2. No aprenen perquè tendeixen a repetir en lloc de comprendre: l’apre-

nentatge reproductiu.

Però, com diem, hi ha altres factors més específics de la naturalesa del 
coneixement científic que poden explicar la dificultat del seu aprenentatge, 
com són:
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3. No aprenen perquè no tenen capacitat de reflexió ni de raonament abs-
tracte: el pensament científic.

4. No aprenen perquè interpreten el món des de models diferents als de les 
ciències: el canvi conceptual.

A continuació, analitzarem breument cadascun d’aquests quatre factors, de 
manera que, després, les experiències i casos que presentem puguin interpre-
tar-se en el marc d’aquestes reflexions inicials. No es tracta tant de buscar la 
resposta «correcta», el culpable o l’assassí de l’aprenentatge de les ciències, com 
de valorar la importància de cadascun dels factors proposats, ja que, sens dubte, 
tots ells tenen una influència real en aquest desfasament entre l’ensenyament 
i l’aprenentatge a les aules de ciències. Així, en presentar cadascun d’aquests 
quatre models o interpretacions remetrem als casos i a les propostes didàctiques 
que desenvolupen, de manera més concreta, aquestes dificultats més endavant.

2.1. Perquè no s’interessen per aprendre ciències: el problema de la 
motivació

Per a molts professors d’educació secundària, sobretot en l’ESO, aquest 
és el principal problema: els alumnes no estan interessats en les ciències, no 
volen esforçar-se ni estudiar i, per tant, com aprendre ciències és, sens dubte, 
una tasca intel·lectual complexa, fracassen. és un diagnòstic bastant precís, ja 
que la motivació és un dels problemes més greus de l’aprenentatge en gairebé 
totes les àrees, no només en ciències. Durant l’educació obligatòria, coincidint 
amb l’adolescència, és quan els alumnes, a causa del propi desenvolupament 
personal, comencen a fixar-se les seves metes, a establir les seves preferències 
i a adoptar actituds que no sempre afavoreixen l’aprenentatge. La investigació 
psicològica ha mostrat la importància de la motivació en l’aprenentatge. Sense 
motivació no hi ha aprenentatge escolar. Atès que l’aprenentatge, almenys 
l’explícit i intencional, requereix continuïtat, pràctica i esforç, és necessari tenir 
motius per esforçar-se, és necessari (en l’etimologia de la paraula motivació) 
moure’s cap a l’aprenentatge (Pozo, 2008). Tenen els adolescents motius per 
esforçar-se a aprendre ciències? és la motivació només un problema dels alum-
nes? Són ells els que no tenen motius per aprendre o és el propi ensenyament 
el que no els mou a aprendre?
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Per entendre el problema de la motivació és necessari anar una mica més 
enllà del model des del qual solen interpretar-se les dificultats d’aprenentatge 
dels alumnes. En aquest model, la motivació és una responsabilitat només 
dels alumnes («no estan motivats»), que és deguda a la seva falta d’interès pel 
coneixement, l’esforç intel·lectual o l’educació en general, a la qual concedei-
xen escàs valor. Encara que aquests trets puguin ser en alguns casos vàlids, la 
motivació s’ha de concebre de forma més complexa, no només com una causa 
de la falta d’aprenentatge de la ciència, sinó també com una de les seves pri-
meres conseqüències. Els alumnes no aprenen perquè no estan motivats, però, 
al seu torn, no estan motivats perquè no aprenen. La motivació no és ja només 
una responsabilitat dels alumnes (que segueix sent-ho) sinó també un resultat 
de l’educació que reben i, en el nostre cas, de com se’ls ensenya la ciència. En 
la investigació psicològica es considera que la motivació és essencialment el 
producte de la interacció entre dos factors: l’expectativa d’èxit en una tasca i el 
valor concedit a aquest èxit (una anàlisi detallada del problema de la motivació 
pot trobar-se a Alonso Tapia, 2005; o com un factor més de l’aprenentatge, en 
interacció amb uns altres a Pozo, 2008).

Començant pel valor concedit a una tasca, és obvi que si per a l’alumne no 
té cap valor estudiar ciències, s’esforçarà molt poc i, per tant, amb prou feines 
aprendrà. Quin valor o interès pot tenir per a l’alumne la ciència? En primer 
lloc, pot estudiar ciències perquè això li permet accedir a coses que realment 
valora (l’aprovat, una bicicleta, un viatge a Londres, etc.) Es tracta d’una moti-
vació extrínseca. El que fa esforçar-se a l’alumne no és aprendre ciències, sinó 
les conseqüències d’aprovar o no. En aquest cas, l’alumne està orientat a l’apro-
vat (o pot ser que a l’excel·lent, fins i tot) més que a comprendre el que estudia. 
Vol aprovar més que aprendre. I per això estudiarà el que li demanin, sense 
tenir en compte els seus gustos i interessos. Un segon tipus de motivació, de 
caràcter més intrínsec a l’alumne, seria quan l’alumne s’esforça per aprendre, 
per comprendre el que estudia, per donar-li significat. En aquest cas, s’esforçarà 
més a aprendre que a aprovar. Aquest és el tipus de motivació que predomina 
en contextos d’instrucció informal, on hi ha menys pressió social per aprendre 
(a jugar al tennis, a ballar samba, o a navegar per les xarxes cibernètiques), i on, 
per tant, un pot desenvolupar més els seus gustos i preferències.

Quan els professors es queixen, amb raó, de què els seus alumnes no estan 
motivats cap a les ciències, i fins i tot, de què cada vegada estan menys moti-
vats (això ja, potser sense tanta raó), solen referir-se més aviat al primer tipus de 
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motivació. és cert que, a conseqüència del desajustament creixent entre l’esco-
la i les necessitats socials de formació en la nostra societat, alguns alumnes cada 
vegada valoren menys l’èxit o el fracàs escolar com alguna cosa que mereixi un 
esforç. Atès que aquesta ha estat la motivació que ha mantingut l’aprenentatge 
escolar tradicionalment, especialment a l’àrea de ciències que com vèiem al 
començament complia moltes vegades una funció mes selectiva que formativa, 
en decaure es fa encara més evident l’absència de motivació intrínseca, que 
és la més rellevant per a l’aprenentatge, ja que és l’única que assegura que els 
alumnes seguiran interessats per les ciències després d’aprovar, la qual cosa ha 
de constituir, sens dubte, una de les metes fonamentals de l’educació científica 
per a tots, de l’alfabetització científica, tal com l’hem plantejat anteriorment. 
Si tot el que busca l’alumne a la classe de ciències és l’aprovat (o l’excel·lent), 
una vegada el tingui oblidarà còmodament allò que ha après i no intentarà 
vincular-ho a les seves pràctiques socials. La veritable motivació per la ciència 
és descobrir l’interès, el valor, que té apropar-se al món, indagant sobre la seva 
estructura i naturalesa, descobrir l’interès en fer-se preguntes i buscar les prò-
pies respostes.

Però, com pot fomentar-se aquest interès intrínsec per la ciència? Claxton 
(1984) té una frase feliç segons la qual «motivar és canviar les prioritats d’una 
persona», és partir dels seus gustos i preferències per generar-ne altres de noves. 
Per a aconseguir això l’ensenyament ha de prendre com a punt de partida els 
interessos dels alumnes, ha de buscar la connexió amb el seu món quotidià, 
però amb la finalitat de transcendir-lo, d’anar més enllà, i introduir-los, gairebé 
sense saber-ho, en la tasca científica. No cal suposar que per aprendre ciències 
els alumnes han de tenir des del començament les actituds i motius dels cien-
tífics, més aviat cal dissenyar un ensenyament que generi aquestes actituds i 
motius. Aquí no podem estendre’ns més sobre les estratègies d’intervenció que 
s’han mostrat eficaces per aconseguir aquest canvi de prioritats (vegeu Alonso 
Tapia, 2005), però solen basar-se en la localització de centres d’interès, el treball 
cooperatiu, l’autonomia i la participació activa dels alumnes, etc., implicant 
canvis substancials en la pròpia organització de les activitats escolars, mostrant 
que la motivació no és una cosa que està o no està en l’alumne, sinó que és un 
producte del que es fa a l’aula, tal com il·lustrarem més endavant (veure, per 
exemple, l’apartat 4.1).

Però, a més de canviar el valor de les tasques, una altra forma de millorar la 
motivació és augmentar l’expectativa d’èxit dels alumnes en aprendre ciències. 
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Com dèiem abans, la motivació no només és causa, sinó també conseqüència, 
de l’aprenentatge. Sense aprenentatge tampoc no hi ha motivació. Si malgrat 
esforçar-se l’alumne té l’expectativa que no aprovarà o no aprendrà res (depe-
nent de les seves metes), difícilment s’esforçarà. Atès que la valoració que fa 
l’alumne de la seva expectativa d’èxit serà molt depenent de l’avaluació que 
rebi del professor, aquesta avaluació resulta ser un dels motors fonamentals 
de la motivació. Una avaluació que ajudi a l’alumne a comprendre per què 
no aprèn, quines són les seves dificultats d’aprenentatge, que li ajudi a regu-
lar el seu propi aprenentatge, serà un factor essencial de la seva motivació. Si 
l’alumne rep pistes sobre què ha de fer la propera vegada per tenir més èxit en 
lloc d’una nota simple i plana, serà més probable que s’esforci. és important, 
a partir d’aquest valor informatiu i reflexiu de l’avaluació, que l’alumne atri-
bueixi els seus fracassos a factors modificables que pugui controlar (l’estratègia 
d’estudi seguida, l’esforç realitzat, els seus coneixements, etc.) en comptes de 
factors incontrolables o aliens a ell (la sort, la dificultat del llibre, la seva capa-
citat intel·lectual general, etc.).

Però, a més d’ajudar-los a interpretar millor els seus èxits i fracassos, un 
professor pot facilitar la motivació dels seus alumnes també d’una forma més 
simple i directa, fent més probable l’èxit en adequar les tasques a les veritables 
capacitats i disposicions dels seus alumnes. Per més ajuda que rebi i per més 
que valori l’èxit en la tasca és poc probable que el lector se senti motivat per 
batre el rècord de l’hora amb bicicleta, però, tal vegada sí que se senti sufici-
entment motivat per esforçar-se a participar en una carrera popular. Tal com 
hem vist, tradicionalment l’aprenentatge de les ciències s’ha concebut —per 
professors i alumnes— com una activitat difícil, en la qual el fracàs és més que 
probable, i per tant, segons estem veient, s’ha convertit així en una activitat 
desmotivadora. Una bona forma de motivar els alumnes a l’aprenentatge de 
la ciència és, per tant, fer que se sentin competents o eficaços, fer que tinguin 
expectativa d’èxit ajustant les tasques i nivells d’exigència a les seves capacitats. 
No es tracta de «baixar els nivells» sinó, precisament, d’exigir als alumnes que 
avancin, que progressin, però sempre a la zona de Desenvolupament Proper de 
la seva capacitat, de manera que puguin detectar que els seus esforços els fan 
progressar en comptes de comprovar, com de vegades succeeix, que per més 
que s’esforcin mai aconseguiran la meta o el llistó posat pel professor. Això és 
el més desmotivador.
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2.2. Perquè no intenten comprendre la ciència: el problema de 
l’aprenentatge reproductiu

Com hem vist, de vegades els alumnes no estan interessats en aprendre 
ciències, però, fins i tot aquells que ho fan, tendeixen a orientar el seu estudi 
—no només a classe de ciències però també a classe de ciències— a repetir cega-
ment els coneixements rebuts. Aprendre fórmules, noms, dades..., segueix sent 
una forma usual d’aprendre ciències a l’aula, que difícilment ajuda els alumnes 
a generalitzar allò que s’ha après a altres contextos i que fa molt probable un 
ràpid oblit del que s’ha après una vegada superat l’examen corresponent. Atès 
que generalitzar el que s’ha après i fer més perdurables o resistents a l’oblit els 
aprenentatges són dos dels criteris essencials d’un bon aprenentatge (Pozo, 
2008), podem dir que «aprendre de memòria» les ciències produeix escassos 
resultats, que, a més, no asseguren cap de les metes que com vèiem tenia l’al-
fabetització científica. No farem ciutadans més cultes científicament perquè 
poden recitar els elements de la taula periòdica sinó perquè poden comprendre 
els models i teories científiques i usar-los per donar sentit a les seves pràctiques 
socials quotidianes.

I, per què els alumnes s’orienten més cap a la reproducció que cap a la com-
prensió en l’aprenentatge científic? Encara que sens dubte hi ha una gran vari-
etat d’enfocaments en l’educació científica entre nosaltres, no és exagerat dir 
que el nostre país té una llarga tradició educativa dirigida al fet que els alumnes 
reprodueixin els sabers establerts més que al fet que els posin en dubte. Sense 
entrar aquí a aprofundir en els factors que han impulsat aquesta tradició educa-
tiva dirigida a l’aprenentatge reproductiu més que a la comprensió, les dades de 
diversos estudis mostren el fort ancoratge del realisme intuïtiu en les creences 
epistemològiques dels professors de ciències, vinculat, més enllà de les aules 
de ciències, a concepcions de l’aprenentatge i l’ensenyament més lligades a la 
transmissió de sabers que a la seva construcció pels alumnes.

De fet, estudis internacionals com el TALIS mostren que el sistema educatiu 
espanyol, juntament amb el d’altres països del sud d’Europa, és un dels que 
més es recolza en mètodes d’ensenyament basats en la «transmissió directa del 
coneixement» (OCDE, 2009). Es tracta d’una tradició que tot i no ser específica 
de l’aprenentatge de les ciències, afecta de forma molt profunda al que es fa a 
les aules de ciències a través tant dels hàbits ja adquirits pels alumnes en nivells 
educatius anteriors com de les pròpies pràctiques docents dels professors de 
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ciències, que acabaran ensenyant la ciència en bona mesura tal com la van 
aprendre. De fet, un recent estudi dut a terme pel MEC mostra que aquestes 
pràctiques, i els hàbits que comporten, s’assenten a edats molt primerenques. 
L’estudi mostra que ja als 10 anys els nens estan habituats al fet que les activi-
tats de lectura i d’aprenentatge tinguin una meta reproductiva més que com-
prensiva, els resultats més baixos s’obtenen quan l’alumne ha d’utilitzar el seu 
coneixement per interpretar o explicar una situació donada (MEC, 2010).

De fet, un dels factors més importants —el canvi dels quals segurament 
reduiria aquesta tendència— és la forma en què es sol avaluar el coneixement 
científic. El premi Nobel de física Richard Feynman2 narra la següent anècdota 
sobre aquest tema que es va donar en una classe de física en una escola d’en-
ginyeria:

La lliçó deia més o menys així: «Dos cossos... es consideren equivalents... si iguals 
parells de forces... produeixen la mateixa acceleració. Dos cossos, es consideren equi-
valents, si iguals parells de forces produeixen la mateixa acceleració». Els estudiants, 
tots asseguts escrivint al dictat quan el professor repetia comprovaven que ho havien 
anotat correctament. Després escrivien la frase següent, i així una vegada i una altra. 
Jo era l’únic que sabia que el professor estava parlant d’objectes amb iguals moments 
d’inèrcia, i així i tot em costava entendre-ho.

[...] Després de la lliçó vaig parlar amb un dels estudiants. «Després d’haver pres 
vostès totes aquestes notes, què fan amb elles?».

«Oh!, ens les estudiem —va respondre—. Després ens examinen».

«Com serà l’examen?».

«Molt fàcil. Puc dir-li ja una de les preguntes». Consulta el seu quadern i diu: «Quan 
són equivalents dos cossos?, i cal contestar: Dos cossos es consideren equivalents 
quan parells de forces iguals produeixen acceleracions iguals».

Així que, ja veuen, eren capaços d’aprovar els exàmens i aprendre tot allò, i no saber 
res en absolut, excepte el que s’havien après de memòria.

Davant d’aquesta tradició d’aprendre cegament respostes sense significat a 
preguntes sense sentit, cal plantejar situacions noves que permetin la genera-
lització dels coneixements; promoure i valorar les idees i expressions personals 
dels estudiants; no tenir por a l’error, ja que l’aprenentatge constructiu progres-
sa a partir de l’error; utilitzar tècniques «indirectes» en l’avaluació que facin 

2.  R. Feynman, ¿Está usted de broma, Mr. Feynman?, Madrid: Alianza, 1987.
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inútil la repetició literal i acostumar als aprenents a aventurar-se en l’ús dels 
propis coneixements per resoldre problemes i conflictes, per aprendre a trobar 
les pròpies respostes a les preguntes plantejades i, fins i tot, aprendre a pregun-
tar-se, aprendre a dubtar de les pròpies idees, però també, per què no, de les 
que nosaltres els proporcionem, en lloc d’assumir-les com a veritats revelades 
que hagin de ser repetides al peu de la lletra.

Més endavant analitzarem algunes de les dificultats que es plantegen espe-
cíficament quan s’ensenya als alumnes a buscar i comprovar les seves respostes 
per mitjà de l’experimentació i la investigació (veure més endavant l’apartat 4 
per a una anàlisi detallada d’aquestes dificultats i les formes d’intervenir-hi). 
Però, bàsicament el que observarem és que quan s’enfronten a aquestes situaci-
ons, els alumnes no només no estan entrenats en les competències bàsiques de 
la investigació, sinó que aborden les tasques novament més centrats en obtenir 
resultats que en comprendre el que està succeint en aquests contextos, més que 
a donar significat al que observen.

és una tendència que s’observa també en altres contextos aparentment 
diferents, fins i tot aliens al context escolar, com és l’ús quotidià de les TIC, on 
els alumnes guien la seva pròpia recerca d’informació i les seves pròpies metes. 
Encara que és clar que els alumnes estan molt familiaritzats amb l’ús d’aquestes 
TIC i en general no solen tenir dificultats d’accés a la informació, estan poc 
habituats a usar aquesta informació per convertir-la en coneixement, en fer 
un ús més pragmàtic —dirigit a l’èxit immediat— que epistèmic —dirigit a la 
comprensió o al coneixement— de les TIC. Prova d’això és la seva coneguda 
tendència al retalla i enganxa, més que a fer la seva pròpia reflexió de la infor-
mació que han trobat. També es reflecteix en les seves limitades estratègies en 
la selecció de la informació (poden buscar molt eficaçment i ràpida, però no 
saben seleccionar el que han de buscar, de manera que es queden amb la pri-
mera informació que els ofereix Google, no necessàriament la més interessant). 
Tenen també dificultats per integrar diferents fonts i tipus d’informació o per 
traduir la informació d’uns codis a uns altres, un dels requisits més rellevants 
per a un bon ús de les TIC, segons hem vist. Com a conseqüència de tot això, 
tenen moltes dificultats per usar críticament aquesta informació, per buscar 
informacions alternatives o per donar sentit a les dades que troben.

Com veurem en analitzar en l’apartat 5 l’ús que pot fer-se de les TIC a l’aula 
de ciències, quan l’educació científica es recolza en l’ús d’aquestes tecnologies, 
tornant a la dificultat anterior, pot contribuir a interessar, almenys inicialment, 
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els alumnes, per canviar les seves formes d’aprendre ciència, per afavorir un ús 
més epistèmic (dirigit a la comprensió) que reproductiu o pragmàtic (orientat 
a tenir èxit en la propera avaluació) d’aquestes mateixes tecnologies, la qual 
cosa requerirà usar-les amb objectius molt diferents dels que tenen els propis 
alumnes quan les usen en la seva vida quotidiana.

2.3. Perquè manquen de capacitat d’abstracció i reflexió:  
el problema del pensament científic

Les dificultats que acabem d’analitzar poden considerar-se problemes gene-
rals de la nostra cultura educativa escolar, que malgrat això afecten de manera 
especial a l’aprenentatge de la ciència, donat el seu nivell d’exigència. No 
obstant això hi ha altres dificultats que es corresponen de manera més especí-
fica amb les ciències com objecte d’aprenentatge. Sens dubte la ciència és una 
activitat molt complexa que requereix una considerable capacitat intel·lectual, 
per la qual cosa no és estrany que habitualment s’hagin atribuït les dificultats 
d’aprenentatge de manera específica a la falta d’un raonament abstracte, recol-
zat en formulacions algebraiques o matemàtiques en els alumnes. Encara que 
la ciència s’ocupa d’explicar el món natural, la realitat física en què tots vivim, 
ho fa mitjançant fórmules i models amb un gran nivell d’abstracció, que han 
de ser manipulats mentalment com si fossin objectes reals.

Com podem caracteritzar des d’un punt de vista psicològic el pensament 
científic, és a dir, les formes de pensar i actuar intel·lectualment pròpies de 
la ciència que la diferencien d’altres formes de coneixement complex? Sens 
dubte, una de les teories més elaborades, si no la més elaborada, sobre els 
fonaments psicològics de la comprensió de la ciència és la teoria del desenvo-
lupament cognitiu de Jean Piaget. La pregunta bàsica que Piaget va intentar 
respondre és en què consisteix la intel·ligència i com evoluciona amb l’edat. 
Com és sabut, en la seva teoria, la intel·ligència passaria per quatre fases o esta-
dis qualitativament diferents. Cada estadi es caracteritzaria, no només per una 
major intel·ligència, sinó sobretot per una intel·ligència diferent i creixentment 
més complexa. L’últim dels estadis, el nivell superior de la intel·ligència, que 
s’aconseguiria en l’adolescència i correspondria, segons Piaget, al pensament 
adult, és el pensament formal, que intenta ser una caracterització psicològica 
del pensament científic, per la qual cosa ens en servirem per descriure els trets 
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essencials del pensament científic que han d’aprendre els alumnes, ja que, en 
contra del que Piaget suposava avui sabem que aquestes operacions formals no 
es desenvolupen de manera més o menys espontània, sinó que els adolescents 
han d’aprendre a usar-les en contextos educatius, i més específicament a les 
aules de ciències, si volem que siguin capaces d’usar el pensament científic 
(veure també Pozo i Gómez Crespo, 1998).

Segons Inhelder i Piaget (1955) són tres trets essencials els que caracterit-
zen el pensament formal per contraposició a l’estadi immediatament anteri-
or, les operacions concretes. En primer lloc, les operacions intel·lectuals prò-
pies del pensament formal transcendeixen allò que és real, «aquí i ara», per 
plantejar-se, en un mateix nivell d’anàlisi, allò que és potencial o possible. 
Les operacions formals, quant a descripció psicològica del pensament cientí-
fic, no es referirien tant a la realitat propera com a totes les realitats possibles, 
raonen sobre allò possible com si fos real, van més enllà de l’aquí i ara imme-
diat. Això suposa que les operacions formals es basen en algun llenguatge o 
sistema de símbols mitjançant el que es representen els objectes, més que 
en els objectes mateixos. Les matemàtiques, l’àlgebra o el llenguatge químic 
són bons exemples d’aquests sistemes de simbolització, però també tots els 
sistemes de conceptes, les connexions dels quals o sintaxis, constitueixen el 
nucli explicatiu de les ciències. Aquest anomenat caràcter proposicional seria 
un segon tret del pensament formal o científic, que es recolzaria sempre en 
un codi o llenguatge simbòlic, sense el domini del qual serà molt difícil, si 
no impossible, comprendre la ciència, ja que estarem limitats a raonar sobre 
objectes reals i no sobre sistemes simbòlics. Les dues característiques anteriors 
en fan possible una tercera, el tret funcional més important del pensament 
formal: la seva naturalesa hipotètico-deductiva. En superar la realitat immedi-
ata, les operacions formals permeten no només buscar explicacions dels fets 
que vagin més enllà de la realitat aparent sinó, a més, sotmetre-les a compro-
vacions sistemàtiques.

A partir d’aquests trets generals tota forma de pensament o coneixement 
que requereixi imaginar altres possibilitats més enllà d’allò real o immediat 
i treballar amb elles com a models hipotètics representats en un llenguatge 
formalitzat requerirà, segons Piaget, haver desenvolupat aquest pensament 
formal, que, com hem vist, segons Piaget s’aconsegueix a l’adolescència i 
caracteritza el pensament adult. Les investigacions realitzades posteriorment 
van posar en dubte alguns dels seus supòsits i de les seves implicacions per 
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al currículum (per a una revisió detallada vegeu Carretero, 1985). Així, la 
investigació va mostrar que en el millor dels casos solament la meitat dels 
alumnes resolien formalment les tasques científiques que se’ls presentaven. 
A més, aquesta dificultat en l’ús del pensament formal no és un tret «ado-
lescent» (com suposen molts professors), sinó que afecta gairebé per igual a 
adolescents i adults (universitaris i professors inclosos). Aquesta falta de gene-
ralitat en l’ús del pensament formal s’uneix a una altra dada: la inconsistència 
en l’ús del pensament formal per una mateixa persona d’un contingut a un 
altre. No es tracta tant de desenvolupar el pensament formal en general sinó 
d’aprendre a usar-lo en diferents dominis i tasques. I un dels àmbits prefe-
rents per usar i per ensenyar aquestes formes de pensament és, sens dubte, 
l’educació científica i, de fet, els professors de ciències es troben amb freqüèn-
cia amb les dificultats que tenen els alumnes per utilitzar un pensament com 
el que caracteritzava Piaget.

D’aquestes dificultats en l’ús del pensament científic, vinculades a la carac-
terització piagetiana, n’hi ha dues de les que ens ocuparem detalladament 
més endavant i que convé ressenyar ara. Una, derivada del caràcter propo-
sicional del pensament científic —és a dir, de recolzar-se necessàriament en 
llenguatges o codis formals—, està relacionada amb les dificultats dels alum-
nes per utilitzar les matemàtiques com a sistema de representació bàsica de la 
ciència (veure més endavant apartat 3). En la nostra vida quotidiana tendim 
a establir relacions qualitatives entre els fets que escassament som capaços de 
quantificar. En canvi, la ciència es caracteritza per l’ús d’operacions quantita-
tives precises, que determinen no només si existeix una relació entre dos fets 
sinó també en quina quantitat existeix. Aquesta necessitat de quantificar es 
tradueix, en el cas del pensament científic, en l’ús combinat de tres esquemes 
de quantificació, l’ús des quals dista molt de ser general entre els adolescent i, 
fins i tot, els adults universitaris (Pozo i Gómez Crespo, 1998):

• La proporció: la major part dels conceptes científics impliquen, com 
dèiem anteriorment, una relació entre dues entitats o conceptes. I 
aquesta relació sol adoptar, a més, la forma d’una proporció. Les investi-
gacions mostren que els alumnes, universitaris inclosos, davant tasques 
que requereixen un càlcul proporcional, tendeixen a utilitzar estratègies 
simplificadores que es basen en anàlisis qualitatives o en regles més 
simples, com la regla additiva o les correspondències.
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• La probabilitat: existeixen nombroses nocions científiques que reque-
reixen la comprensió de la probabilitat i de l’atzar. I novament, els 
estudis mostren que l’atzar i la probabilitat estan lluny de ser nocions 
intuïtives i que la seva comprensió és limitada entre els adolescents i 
també entre els adults.

• La correlació: es tracta d’un esquema útil per a l’anàlisi de dades pro-
babilístiques, molt utilitzat en les ciències socials i en l’anàlisi de sèries 
numèriques en les ciències, basat en tots els casos en el domini de tèc-
niques estadístiques de complexitat diversa. és, sens dubte, el menys 
intuïtiu i el més difícil d’emprar, fins i tot per adults especialitzats, ja 
que en el seu lloc tendim a usar regles de covariació simple.

Al costat d’aquestes dificultats de quantificació, l’ús del pensament cien-
tífic requereix també com vèiem la formulació i la comprovació d’hipòtesi, dos 
processos estretament vinculats, que diferencien el pensament formal d’al-
tres tipus de pensament, en els que la persona pot buscar certes explicacions 
per als fets, però aquestes no passen de conjectures o suposicions ja que no 
són sotmeses a comprovació. En la ciència aquesta comprovació es realitza 
bé per experimentació basada en el control de variables, bé per avaluació 
de casos o situacions percebudes, i suposa un tret essencial que diferencia 
també el pensament científic d’altres formes abstractes de pensament (religi-
ós, filosòfic, etc.). Com veurem amb detall en l’apartat 4, els alumnes tenen 
també dificultats específiques en l’experimentació, algunes derivades de la 
tendència comuna a verificar les nostres idees en lloc d’intentar sotmetre-les 
a comprovació —novament busquem confirmar les nostres intuïcions o cre-
ences en lloc de comprovar si són errònies— o de la dificultat de diferenciar 
i controlar les variables que poden influir en un succés, d’ordenar i registrar 
les dades obtingudes i d’interpretar-les adequadament en funció dels models 
teòrics alternatius. Bona part d’aquestes dificultats sorgeixen, com diem, 
quan els alumnes, en fer aquestes indagacions, com fem tots en moltes altres 
situacions, s’aferren a les seves idees o creences, de manera que en lloc de 
comprovar-les, intenten corroborar-les. De fet, aquesta dificultat de canviar 
les pròpies idees no es produeix només en contextos d’investigació i experi-
mentació, sinó que és una de les dificultats essencials, si no la més important, 
en l’educació científica.
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2.4. Perquè interpreten el món d’una altra manera: el problema 
del canvi conceptual

La investigació realitzada en les últimes tres dècades sobre l’aprenentatge i 
l’ensenyament de la ciència3 en diferents nivells educatius i en àrees del currí-
culum ben diverses ha mostrat una aparent paradoxa que es resumeix en dues 
grans notícies, una de bona i una de dolenta, com als acudits. Comencem amb la 
bona notícia, i és que, sense necessitat d’estudiar ciència, tots nosaltres, ja des del 
bressol, som científics intuïtius, podem predir amb una precisió sorprenent com es 
mouen els objectes o de quina forma cal agafar-los per desplaçar-los. Tenim també 
idees molt arrelades sobre com funcionen els organismes i el que necessiten per 
sobreviure. I, fins i tot som capaços d’estimar amb notable precisió la probabilitat 
que certs fenòmens ocorrin a partir de la nostra experiència prèvia. Així que la 
bona notícia proporcionada per la investigació recent és que tots nosaltres, sense 
necessitat d’estudiar ciència, som, en general, excel·lents físics, biòlegs, psicòlegs 
i, fins i tot, matemàtics intuïtius! I, a més, ho som sense saber-ho!

Aquesta és la bona notícia. Ara ve la dolenta, i és que, com hem vist, la 
major part de nosaltres tenim notables dificultats per aprendre física, biologia, 
o psicologia, per no dir matemàtiques. és més, la major part de les persones 
després d’estudiar aquestes ciències no són capaces d’usar els coneixements i 
les formes de pensar d’aquestes ciències per resoldre senzills problemes quo-
tidians. En lloc d’això recorren a aquesta altra ciència intuïtiva, la que porten 
dintre des del bressol, o tal vegada fins i tot com a part del seu «equip cognitiu 
de sèrie», el que ens proporcionen a tots amb la partida de naixement (Pozo, 
2003, Pozo i Gómez Crespo, 2002).

Com és possible que siguem científics intuïtius tan eficaços i al mateix 
temps ens resulti tan difícil aprendre ciència? Doncs perquè l’aprenentatge de 
la ciència és molt difícil precisament perquè som excel·lents científics intuïtius. 
Hi ha bones raons i moltes dades per argumentar que la ciència intuïtiva dels 
nens (i de tots nosaltres, per cert!) és una ciència ben diferent, des del punt de 
vista dels processos cognitius requerits, de la que usen els científics quan fan 
ciència (perquè quan no la fan, també tenim motius per pensar que usen la 
mateixa maquinària cognitiva que tots nosaltres usem en la vida quotidiana).

3.  Un catàleg detallat i organitzat d’aquests estudis pot trobar-se a http://ihm.ccadet.unam.mx/
ideasprevias/preconceptos.htm
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Tots nosaltres, no només els nostres alumnes, tenim un coneixement quo-
tidià sobre la matèria, la naturalesa i, en general, sobre el món que ens envolta. 
Un coneixement que competeix, la majoria de les vegades amb èxit, amb el 
coneixement científic que volem transmetre a l’escola. En l’àmbit de la inves-
tigació didàctica existeix un cert consens a assumir que aquest coneixement 
quotidià no són idees aïllades, sinó que configuren veritables teories o models 
mentals que ens permeten interpretar el món i enfrontar-nos-hi. Però aquestes 
teories personals tenen característiques molt diferents a les teories científiques.

Les nostres teories intuïtives o implícites serien en bona mesura el resultat 
del sentit comú, és a dir, la resposta que dóna el nostre sistema cognitiu de 
sèrie a la forma en què percebem el món amb els nostres sentits (Pozo i Gómez 
Crespo, 2002). Per ventura algú, veient el món on viu pot creure que la matè-
ria és discontínua, o que els objectes es mouen sense necessitat d’exercir una 
força sobre ells, o que els caràcters adquirits no es transmeten, o que tot, tot, 
el sòl que trepitgem i el continent que habitem està en continu moviment? 
Reconeguem que és difícil de creure. No és estrany, per tant, que l’educació 
tingui tan poc èxit en aconseguir una comprensió dels models científics i que 
sigui tan difícil d’aconseguir una alfabetització científica, en el sentit d’aconse-
guir que els ciutadans usin la ciència com una forma de veure el món, ja que, 
aquesta nova forma de veure el món exigeix negar la pròpia intuïció. Recordant 
la cèlebre frase de Groucho Marx «A qui creurà vostè, a mi o als seus propis ulls?», 
a l’aula de ciències pretenem que els alumnes deixin de creure en el que veuen 
per creure en abstrusses formulacions i models que no n’entenen el significat.

Per tant, canviar la ciència intuïtiva amb la instrucció implica una mica més 
que substituir les idees dels alumnes per unes altres de més acceptables científi-
cament (els alumnes no deixaran mai de creure en el que veuen, com bé sabia 
Groucho). Però, en el marc del projecte d’alfabetització científica esmentat, 
tampoc val una coexistència pacifica, en la qual el coneixement científic s’usi 
en uns contextos (acadèmics) i la ciència intuïtiva en uns altres (quotidians), ja 
que això és exactament el que passa actualment: els alumnes usen el coneixe-
ment científic per aprovar els exàmens de ciències però són incapaços d’usar-lo 
per donar sentit a les seves pràctiques socials.

Si aprendre ciència requereix, com creiem, un veritable canvi conceptual, de 
la ciència intuïtiva al coneixement científic, és precís integrar jeràrquicament 
ambdós tipus de coneixement, fer-los compatibles (Pozo i Gómez Crespo, 
1998). No podem posar al mateix nivell ambdós tipus de coneixement, ja que 
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el coneixement científic té més potència explicativa, de manera que pot expli-
car com veiem el món, la nostra experiència quotidiana, però integrant aquesta 
experiència en un marc conceptual més ampli basat en conceptes i models que 
van més enllà del que «veuen els nostres ulls». Com mostrarem a l’apartat 2, 
en el marc de l’aprenentatge de la química, es tracta no només de diferenciar 
ambdues formes de coneixement —sabent que el coneixement científic no 
substitueix la nostra intuïció— sinó d’integrar-les jeràrquicament fent que el 
coneixement científic expliqui o redescrigui representacionalment (Karmiloff-
Smith, 1992; Pozo, 2003) la nostra ciència intuïtiva, i no a l’inrevés.

3. De la ciència intuïtiva als models científics

Segons acabem de veure a la Introducció, una de les dades més persistents 
de la investigació sobre aprenentatge i ensenyament de les ciències en les últi-
mes dècades ha estat l’existència d’una ciència intuïtiva molt arrelada que amb 
freqüència resulta contrària, en els seus supòsits i interpretacions, a la ciència 
que s’ensenya a les aules. Per tant, un objectiu de l’educació científica ha de 
ser ajudar els alumnes a superar aquestes interpretacions intuïtives i assumir els 
coneixements científics que constitueixen el nucli del currículum de ciències 
de la naturalesa. Però, com hem vist, per integrar diferents sistemes de conei-
xements, no n’hi ha prou amb presentar-los de forma conjunta o independent, 
perquè probablement el que ocorre és que els alumnes aniran incorporant a 
poc a poc elements del que s’ensenya a l’aula (llenguatge, partícules, moviment 
de partícules, pressions, fins i tot descripcions matemàtiques), però la base en 
la que els integren és la seva teoria inicial, que, encara que vagi incorporant 
aquestes idees, amb prou feines canvia, amb el que sol produir-se una interpre-
tació errònia o inadequada de bona part dels conceptes científics i de les seves 
implicacions. Per a què hi hagi un veritable canvi conceptual, com vèiem, és 
necessari que hi hagi una redescripció representacional, que la teoria quotidia-
na es redescrigui en termes de la nova teoria, i no a l’inrevés.

A continuació, il·lustrarem aquesta dificultat tan comuna en un àrea con-
creta de l’educació científica a secundària, l’ensenyament de la química, i més 



© UOC 203 Capítol IV. Dificultats de l’ensenyament...

concretament la comprensió i assumpció del model corpuscular com expli-
cació del funcionament de la matèria. Explicarem en què consisteix aquesta 
dificultat conceptual en el cas de la química, per què fracassen els acostaments 
didàctics tradicionals i presentarem una forma alternativa de treballar aquesta 
dificultat que està donant resultats prometedors.

3.1. Dificultats per comprendre la naturalesa i les propietats de la 
matèria

La comprensió de l’estructura de la matèria és un nucli important de con-
tinguts en l’educació secundària. Fa referència a la interpretació de les propi-
etats i els canvis de la matèria; canvis i propietats que pertanyen al món que 
podem observar amb els nostres sentits, el món macroscòpic. Un dels objectius 
de l’educació secundària és que els alumnes aprenguin a interpretar aquests 
fenòmens macroscòpics en termes submicroscòpics, és a dir, que aprenguin a 
utilitzar el model corpuscular de la matèria com instrument interpretatiu dels 
diferents fenòmens que tenen lloc a la naturalesa. Aquest model resulta fona-
mental per poder explicar, per exemple, les diferències entre els diferents estats 
de la matèria, les seves propietats i els canvis, físics o químics, que experimen-
ten. Això implica assumir que, per explicar la realitat macroscòpica de la matè-
ria, que en molts casos se’ns presenta com contínua i estàtica, hem de recórrer 
a un model discontinu, dinàmic i que ens parla d’uns ens que no podem 
percebre amb els nostres sentits: les «partícules» (àtoms, molècules o ions). 
La ciència ens proposa un model interpretatiu (la teoria cinètico-corpuscular) 
basat en tres idees fonamentals: la matèria està formada per petites partícules 
que no podem veure; les partícules es troben en continu moviment, enfront 
de l’aparença estàtica amb la qual se’ns presenta; entre aquestes partícules no 
hi ha absolutament res. Tot això comporta una cosa tan contraintuitiva com 
la idea de buit i d’una naturalesa discontínua, davant de l’aparença contínua 
amb que la percebem. Aquestes tres idees són necessàries per explicar els estats 
d’agregació de la matèria (sòlid, líquid i gas) i els canvis que aquesta experimen-
ta. Així, per exemple, si posem un globus al sol, al cap d’una estona veiem que 
s’ha inflat una mica. Des d’un punt de vista macroscòpic l’explicació seria que, 
amb la calor, l’aire que hi ha al seu interior s’ha dilatat o bé que l’augment de 
temperatura fa augmentar la pressió de l’aire de l’interior. No obstant això, el 
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model microscòpic ens permet anar més enllà i explicar per què s’ha produït 
aquest canvi. La calor provoca un augment de l’energia cinètica mitjana de les 
partícules o, el que és el mateix, un augment en l’agitació de les partícules que 
componen l’aire de l’interior. L’augment d’agitació de les partícules es tradueix 
en més violència en les col·lisions contra les parets del globus, la qual cosa 
provoca, en ser elàstiques, que augmenti la distància entre les partícules que 
componen l’aire. En definitiva, la teoria cinètic corpuscular permet establir 
mecanismes causals per explicar els canvis de la matèria. Això no resulta tan 
obvi per als estudiants. Així, quan preguntem per què s’infla el globus posat 
al sol, ens trobem, en molts casos, amb respostes en les que l’alumne segueix 
utilitzant l’esquema conceptual macroscòpic amb la incorporació del llenguat-
ge utilitzat a l’aula. Vegem dues respostes d’alumnes de 3er. d’ESO (després 
d’haver rebut instrucció específica sobre el tema):

 El globus augmenta de grandària «perquè per la calor els àtoms es van enganx-
ant a les parets i això fa que s’infli» el globus.
 El globus s’infla perquè la calor fa que es dilatin les partícules d’aire que hi ha 
dintre.

Les investigacions realitzades sobre el tema mostren que els estudiants 
accepten fàcilment el model corpuscular, però assignen a les partícules totes 
aquelles propietats que corresponen al món macroscòpic que perceben amb 
els sentits. El resultat és que després d’un decorat aparentment químic, al que 
s’han anat incorporant termes més o menys «tècnics» (en l’exemple anterior: 
àtoms, partícules, dilatació), roman un entramat conceptual que correspon al 
coneixement quotidià del que es partia. Per ells, la teoria corpuscular no és real-
ment un model explicatiu de les propietats de la matèria, tal com ens planteja 
la ciència, sinó que més aviat necessiten recórrer a el seu coneixement quotidià 
per poder explicar i comprendre aquestes teories «estranyes» que s’expliquen a 
l’escola i que és necessari aprendre. és a dir, trastocant els papers, s’acaba per 
explicar el funcionament de les partícules a partir de les propietats del món 
macroscòpic, en lloc de fer-ho al revés (Pozo i Gómez Crespo, 2002). D’aquesta 
forma, atribueixen a àtoms i molècules les mateixes propietats (macroscòpi-
ques) que posseeix el sistema del que formen part: les molècules d’aigua seran 
líquides, els àtoms de coure vermells. A més, per poder explicar els canvis que 
la matèria experimenta (canvis en les propietats del sistema), s’interpreta que 
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les partícules (els components del sistema) experimenten els mateixos canvis 
que es perceben a nivell macroscòpic en la matèria observable (per exemple, 
les molècules d’aigua podrien evaporar-se, les d’alcohol cremar, en dilatar-se el 
mercuri en un termòmetre són les partícules de mercuri les que augmenten de 
grandària, o en fondre’s el gel, seran les partícules les que es fonen). Al no acon-
seguir diferenciar i integrar adequadament la seva percepció macroscòpica amb 
els models microscòpics proposats acaben per utilitzar les seves pròpies percep-
cions per donar sentit als models que se’ls presenten, en lloc de fer el contrari.

Com a conseqüència d’aquesta perspectiva realista i centrada en la forma en 
què el subjecte percep la matèria, l’aspecte físic d’aquesta matèria, l’aparença 
física o macroscòpica que adopta és una variable molt rellevant a l’hora d’analit-
zar i donar sentit a les interpretacions que els estudiants fan sobre les propietats 
i canvis de la matèria. En contra del que ens proposa la ciència, el nostre sentit 
comú ens informa de diferent manera de les característiques de la matèria en els 
seus tres estats: sòlid, líquid i gas (Pozo i Gómez Crespo, 1998). Mentre que la 
teoria científica ens mostra un esquema global en el qual sòlids, líquids i gasos 
responen a un únic model, les representacions dels estudiants s’estructuren 
entorn de la forma en què es presenta la matèria. Així, un estudiant, una vega-
da assumit que la matèria està formada per partícules, pot interpretar, a partir 
de la seva aparença macroscòpica, que en els sòlids les partícules es mantenen 
estàtiques i tan juntes que entre elles no hi ha espai possible. Alhora, el mateix 
estudiant, pot contemplar els gasos amb les partícules movent-se i agitant-se 
contínuament a través d’un fluid que és l’aire. Per tant, podríem dir que, encara 
que manquen d’una teoria global sobre la naturalesa de la matèria, disposen de 
teories específiques per a cadascun dels seus estats d’agregació. Quan les formes 
d’organització de la matèria canvien, i amb elles l’aparença física del món, adop-
tant l’aspecte d’un gas, un líquid o un sòlid, les representacions també canvien. 
Aprendre química, des d’aquest punt de vista, implicaria superar les restriccions 
que imposa la nostra percepció de l’aparença de la matèria fins a arribar a utilit-
zar una única representació (la teoria científica) per als tres estats de la matèria.

El coneixement per part del professor de les dificultats d’aprenentatge ajuda 
a reconèixer els problemes que troben els alumnes en situacions determinades 
i a planificar el treball a l’aula, dissenyant activitats que facilitin aquest apre-
nentatge. En el proper apartat veurem com a partir de l’anàlisi de les dificultats 
d’aprenentatge podem dissenyar estratègies didàctiques per a la intervenció a 
l’aula.
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3.2. Com treballar aquestes dificultats a l’aula de ciències?

Com hem assenyalat, els sistemes de representació que s’utilitzen en l’en-
senyament de la química no faciliten, en molts casos, la diferenciació i inte-
gració de les teories macroscòpiques amb què interpretem el món i les teories 
microscòpiques que ens proporciona la ciència. La investigació mostra que 
les representacions quotidianes dels alumnes sobre la naturalesa de la matèria 
i els seus canvis persisteixen, en molts casos, malgrat la instrucció, i no són 
substituïdes per les teories científiques, fins i tot en bastants alumnes del bat-
xillerat de ciències i també en estudiants universitaris potencials professors de 
secundària! (Pozo i Gómez Crespo, 2005). Els intents de posar en marxa estra-
tègies didàctiques especialment dissenyades per promoure el canvi conceptual 
en aquesta àrea han obtingut resultats molt limitats. La major part d’aquests 
intents d’aconseguir un canvi conceptual han estat essencialment dirigits a 
reemplaçar formes simples de coneixement —les misconceptions o idees errònies 
dels alumnes; per exemple, en el nostre cas la creença que la matèria és estàtica 
i contínua, tal com aparenta— per coneixements científics complexos. Com 
hem vist en els exemples de l’apartat, malgrat la instrucció, els estudiants man-
tenen les seves representacions quotidianes encara que hi incorporin alguns 
elements nous.

Hi ha diverses explicacions d’aquestes dificultats per aconseguir un verita-
ble canvi conceptual i que els estudiants abandonin les seves representacions 
quotidianes (veure Gopnik, Melzoff i Kuhl, 1999; Pozo i Gómez Crespo, 1998; 
Vosniadou, 2008), però, en la nostra opinió, la raó principal per la qual no 
s’aconsegueix l’abandó d’aquestes representacions és perquè, de fet, l’aprenen-
tatge de la ciència, en forma de canvi conceptual, no requereix l’abandó de les 
teories implícites o quotidianes en favor d’un coneixement més elaborat, sinó, 
d’acord amb un model d’adquisició de coneixement com un procés de redes-
cripció representacional, la integració jeràrquica d’uns sistemes de representa-
ció en uns altres (Pozo i Gómez Crespo, 1998). Segons aquesta idea, adquirir 
coneixement no implica substituir unes idees per unes altres, sinó multipli-
car les perspectives o formes de veure el món, i finalment, integrar aquestes 
diverses perspectives o nivells d’anàlisis de la realitat en una única teoria que 
redescrigui les relacions entre aquests components en un nou nivell. No n’hi 
ha prou, per tant, amb representar el món a través de les teories, sinó que cal 
representar les pròpies teories.
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Davant models tradicionals d’ensenyament expositiu en què el professor 
explica el model corpuscular i l’alumne realitza tasques d’aplicació, l’ensenya-
ment és més eficaç quan l’alumne ha de posar a prova les seves representaci-
ons, fonamentalment macroscòpiques, comparant-les i contrastant-les amb 
les explicacions microscòpiques del model escolar (Gómez Crespo, 2008). No 
es tracta de separar els contextos d’ús d’ambdós tipus de coneixement (com 
ja passa, en molts casos, en la ment dels alumnes), sinó de promoure una 
diferenciació i integració jeràrquica entre diferents tipus de coneixement, 
concebuts no només com a models alternatius, sinó fins i tot com a nivells 
alternatius d’anàlisis o de representació d’un mateix problema (Pozo i Gómez 
Crespo, 1998). Per aconseguir-ho, és necessari que l’alumne tingui suficients 
oportunitats d’utilitzar de forma explícita no només el coneixement escolar 
sinó també el seu propi coneixement quotidià. Es tracta que se li proporcionin 
ocasions adequades perquè pugui contrastar-los i posar-los a prova, veient que 
és capaç d’explicar cadascun d’ells i fins on arriba el seu poder d’interpretació. 
Per a això, un pas previ (Gómez Crespo, 2008) seria permetre que els alum-
nes consolidin les seves pròpies representacions. D’aquesta forma, alhora que 
aprenen sobre la matèria des del punt de vista macroscòpic se’ls estarà ajudant 
a ser conscients de les seves idees i, en definitiva, a reconèixer-les, facilitant 
aprenentatges posteriors.

La instrucció sobre el model cinètic és complexa i per superar les dificultats 
d’aprenentatge que s’han descrit anteriorment, hem desenvolupat un esquema 
de treball (figura 1; Gómez Crespo et al., 2004) que es plasma en una unitat 
didàctica (aproximadament 8 sessions de classe). Els alumnes, abans de treba-
llar en aquesta unitat haurien d’haver realitzat activitats dirigides a descriure i 
interpretar les propietats observables, de manera que ja hagin explicitat algu-
nes de les seves creences intuïtives i hagin vist algunes de les seves limitacions 
explicatives.

Figura 1. Esquema de treball per a l’ensenyament del model cinètic

Fases en la instrucció del model cinètic:
1. Introducció del model.
2. Primeres aplicacions del model.
3. Generalització del contrast de models a altres fenòmens.
4. Introducció de l’efecte de la temperatura en el moviment de les partícules.
5. Aplicació a la interpretació dels canvis d’estat.
6. Generalització a altres casos.
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Tradicionalment, l’ensenyament de la teoria corpuscular sol basar-se en una seqüència 
en la que el professor explica el model teòric i proposa activitats que l’alumne ha de 
resoldre per després corregir-les a classe. Davant d’això, l’esquema de treball que pro-
posem parteix de la idea que, a partir de l’explicació del model per part del professor 
cal proposar a l’alumne activitats escalonades que li permetin interpretar diversos 
fenòmens i tractar de buscar una explicació adequada al que ocorre. Inicialment utilit-
za la seva explicació quotidiana i el professor l’ajuda a reconèixer què és el que pensa i 
a reflexionar sobre això, per després convidar-lo a buscar una explicació des del model 
cinètic, buscant què és el que explica cadascun, i les diferències entre ells.

Mostrarem un exemple detallat de com es duu a terme aquesta forma de tre-
ball. Se centra en una activitat que correspon al punt 4 (introducció de l’efecte 
de la temperatura en el moviment de les partícules) de l’esquema de la figura 1. 
Els alumnes ja coneixen el model i l’han aplicat a l’explicació de situacions sen-
zilles com la difusió d’un perfum en una habitació o la compressió dels gasos a 
l’interior d’una xeringa amb l’orifici de sortida tapat. A més, s’han entrenat ja 
en la diferenciació entre l’explicació que donen de forma quotidiana i la que 
proporciona el model corpuscular.

L’activitat comença realitzant una experiència pràctica a l’aula. El professor 
escalfa un matràs que té un globus a la seva boca, de manera que aquest s’infla 
a poc a poc per l’acció de la calor (figura 2). Abans de començar a escalfar el 
professor indica el que va a fer i demana una predicció als alumnes: Què creeu 
què ocorrerà? Però no n’hi ha prou amb la predicció, es demana també als 
alumnes que pensin per què creuen que ocorrerà això. S’intenta fomentar la 
reflexió sobre el model que utilitzen i consolidar les idees que manegen sobre 
el fenomen, de manera que es facilita la contrastació i la diferenciació posterior 
entre la visió quotidiana i el model científico-escolar.

Figura 2. L’experiència d’escalfar el globus (abans i després)

Què ocorrerà?
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Una vegada realitzada l’experiència el professor planteja les preguntes: com 
podem explicar el que ha ocorregut?, per què s’infla el globus en escalfar-se? 
Es convida als alumnes a respondre per escrit i a fer un dibuix que els ajudi en 
l’explicació, amb la finalitat que explicitin les seves idees en el màxim nombre 
de formats representacionals possibles. L’objectiu és evitar les respostes imme-
diates i poc reflexives, donant temps als alumnes més lents per pensar la seva 
resposta abans d’escoltar les dels seus companys, però també fer que hagin 
d’explicitar tant com sigui possible les seves intuïcions generalment implícites. 
A continuació, es proposa que els alumnes donin la seva explicació en públic, 
generant un debat entre les diverses hipòtesis que sorgeixen. El professor, en 
general, necessita portar als alumnes a la necessitat de buscar una relació entre 
l’efecte observat i el canvi de temperatura, juntament amb la necessitat d’ex-
plicar-ho en termes de partícules.

Es tracta d’una activitat molt rica en la que els alumnes són capaços d’anar 
delimitant a poc a poc els models i d’arribar a explicacions del fenomen. 
Lògicament sorgeixen les diferents representacions alternatives que, a poc a poc, 
es van descartant en el debat, quedant reduïdes a dos de principals (figura 3).

Figura 3. Representacions alternatives més importants i que impliquen partícules,  
que sorgeixen en l’experiment del globus

Amb la calor les partícules s’acumulen en la part 
de dalt. El globus s’infla i a baix gairebé no que-
den partícules.

Amb la calor les partícules es dilaten i es fan més 
grans. En ocupar més espai, el globus s’infla.
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Uns intenten convèncer els altres de la seva postura i el professor anima a 
buscar formes de comprovar les hipòtesis posades en joc. Unes vegades sorgei-
xen espontàniament, unes altres és necessari suggerir-les. La pregunta bàsica 
és «què passaria si...?» Per exemple, en el cas que les partícules s’acumulin a 
la zona superior què passaria en un aula, a l’hivern, quan s’escalfa l’aire amb 
la calefacció? On sobreviurien millor els alumnes: asseguts al seu pupitre o 
damunt d’una taula? Es tracta d’un experiment mental que ajuda els alumnes 
a comprendre algunes de les conseqüències de les seves hipòtesis. El professor 
planteja la necessitat d’experimentar per posar a prova aquesta hipòtesi. és 
possible fer un experiment que ens ajudi a comprovar-ho? Unes vegades ho 
proposen els alumnes, unes altres no, però és molt important que ells tinguin 
temps per pensar-ho abans que el professor ho proposi i, en tot cas, el propi 
procés d’experimentació planteja dificultats específiques que analitzarem més 
endavant, a l’apartat 4. La forma de posar a prova la hipòtesi és realitzar una 
nova experiència (figura 4). Quin resultat hauríem d’esperar si la hipòtesi és 
certa? Si fos cert que l’aire calent s’acumula a la part de dalt, en escalfar el reci-
pient de forma invertida... el globus no hauria d’inflar-se.

Figura 4. Nova experiència per posar a prova la hipòtesi que l’aire calent s’acumula  
en la part de dalt del recipient
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En fer l’experiment es veu que el globus s’infla exactament igual que abans. 
La hipòtesi no es compleix i per tant, és necessari buscar una altra explicació. 
Però, abans, és molt important generar una reflexió amb els alumnes sobre per 
què havien interpretat que l’aire calent s’acumula a dalt. Tots els estudiants 
coneixen que l’aire calent tendeix a pujar i, efectivament, s’acumula en la part 
superior. és fàcil reprendre la idea tractada en cursos anteriors de corrents de 
convecció i que, quan l’aire calent es desplaça cap amunt, el buit que deixa en 
la part inferior és ocupat per aire fred.

és el moment de reprendre el model cinètic corpuscular i l’efecte que l’aug-
ment de temperatura té sobre el moviment de les partícules. Amb l’escalfor 
augmenta el grau d’agitació de les partícules i la violència dels xocs amb les 
parets, el que macroscòpicament es tradueix en un augment de pressió del 
gas contingut en el sistema, per això s’infla el globus. Això dóna lloc a noves 
situacions de treball amb els alumnes, quan s’ha de mesurar la pressió de les 
rodes d’un cotxe, per què s’inflen les bosses de menjar congelat en treure-les 
del frigorífic, etc.

La gran dificultat per als alumnes és utilitzar un model abstracte que es mou 
al món submicroscòpic i que no podem veure amb l’estudi de situacions quoti-
dianes que pertanyen al món macroscòpic. Representar-se el model i imaginar 
què ocorre exigeix un esforç d’abstracció al que resulta difícil arribar. Si acon-
seguíssim trobar un sistema de representació que ajudés als alumnes a imaginar 
què ocorre, l’esforç de l’aprenentatge hauria de ser menor. En aquest sentit les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) poden resultar de gran 
ajuda. Per facilitar l’aprenentatge del model corpuscular hem dissenyat una 
unitat didàctica4 basada en el mateix esquema descrit més amunt i exactament 
amb les mateixes activitats, però incorporant simulacions amb ordinador per 
ajudar els estudiants a comprendre el model.

Si reprenem l’activitat del globus que hem descrit anteriorment, podem 
veure a la figura 5 una imatge fixa de la simulació que la recolza. En ella l’alum-
ne pot experimentar augmentant o disminuint la temperatura del sistema i 
observar, de forma independent o simultània, els efectes que té en el sistema 
des dels dos punts de vista: macroscòpic i submicroscòpic. Pot interactuar-hi i 
utilitzar-la per resoldre les tasques d’aula que se li plantegen. D’aquesta mane-

4.  Estructura i canvis de la matèria: http://www.educa.madrid.org/binary/429/files594/?c=an 
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ra, disposa d’un sistema de representació que li permet imaginar-se el «món» 
submicroscòpic i un instrument de comprovació de les seves hipòtesis en 
aquest nivell de representació. 

Figura 5. Visió estàtica de la simulació per ordinador  
en la que es representa l’experiment del globus

Els resultats experimentals mostren que la instrucció per contrastació i 
diferenciació de models, utilitzant les mateixes tasques i activitats, és més 
efectiva que la instrucció tradicional (Gómez Crespo, 2008). Tanmateix, s’ha 
comprovat que la utilització de simulacions per ordinador millora l’aprenen-
tatge, sobretot el d’aquells alumnes que tenen un punt de partida més baix i 
més dificultats per aprendre. Les TIC proporcionen un sistema de representació 
externa que ajuda a representar-se el món abstracte i més enllà de la nostra per-
cepció que ens proporciona la ciència, tema que tornarem a tractar a l’apartat 
5. Però, abans veurem una altra dificultat molt comuna a les aules de ciències, 
la solució de problemes quantitatius.



© UOC 213 Capítol IV. Dificultats de l’ensenyament...

4. Les dificultats de formalització i quantificació: dels exer-
cicis als problemes

Si li demanéssim ara al lector que recordi el que feia quan era estudiant en 
una classe de física, probablement el primer que li vindria a la seva memòria 
seria la resolució de problemes numèrics. Bona part de l’ensenyament de la 
ciència ha estat tradicionalment centrat en la «solució de problemes», essenci-
alment de caràcter quantitatiu, i molts professors conceben la seva assignatura 
i l’organitzen al servei de la resolució de «problemes» i, en moltes ocasions, 
s’avalua els alumnes gairebé exclusivament en funció de com resolen «proble-
mes».

El treball amb activitats numèriques està molt estès en les classes de ciènci-
es. D’una banda, per desenvolupar les tècniques de treball que els ajudaran a 
seguir aprenent ciència i, per l’altra, perquè permetrà que els alumnes puguin 
aplicar-les a la solució dels problemes que es plantegen en la seva vida quotidi-
ana. No obstant això, la realitat de les aules ens mostra que això no s’aconse-
gueix tan fàcilment. Com es mostrava en l’apartat anterior, els alumnes troben 
dificultats per aprendre ciència que no se solucionen resolent problemes numè-
rics. D’altra banda, aquests tampoc els seran de molta utilitat per resoldre els 
problemes relacionats amb la ciència que sorgeixen en la seva vida quotidiana: 
per exemple, com aconseguir que no es formi gebre en el frigorífic, saber si 
les ulleres 3D que els han donat a la sala de cinema es poden utilitzar amb el 
televisor de casa o què passarà si connectem un assecador de cabell de 220 V a 
un endoll de 125 V, quan van de viatge a un altre país.

Malgrat això, els problemes numèrics són importants en l’ensenyament de 
les ciències i compleixen un paper important en el seu aprenentatge, ja que, 
com vam veure a la Introducció, el caràcter científic té necessàriament un 
caràcter proposicional, és a dir, es basa en un tipus de llenguatge i, encara que 
com acabem de veure en el cas anterior és possible utilitzar avui altres codis 
alternatius basats en imatges, el llenguatge prototípic de la ciència segueix sent 
el llenguatge matemàtic, l’àlgebra i la quantificació. Però l’ús d’aquests llen-
guatges és també una de les principals fonts de frustració per a molts estudiants 
i la causa que molts d’ells s’allunyin de les ciències, ja que requereixen un nivell 
d’abstracció i formalització, que, com vam veure també a la Introducció, genera 
gran quantitat de dificultats específiques d’aprenentatge. Per això, en aquest 
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apartat estudiarem algunes d’aquestes dificultats d’aprenentatge i presentarem 
algunes propostes d’intervenció a l’aula que ajudin a tractar de superar-les.

4.1. Dels exercicis als problemes

Un dels principals objectius de la utilització d’aquest tipus d’activitats és 
aconseguir automatitzar tasques de manera que es converteixin en rutinàries, 
facilitant la seva aplicació a activitats més complexes. Els professors hem ja 
automatitzat aquestes tasques i per a nosaltres són rutines. No obstant això, per 
als alumnes les tasques segueixen sent molt complexes. Molts professors amb 
experiència han anat desenvolupant tècniques de treball per anar entrenant els 
seus alumnes en el desenvolupament d’aquestes tasques, però moltes vegades 
no comprenen com els seus alumnes poden embussar-se en coses que aparent-
ment són molt simples. Per comprendre aquests problemes sol resultar molt 
útil la distinció entre exercicis i problemes i els procediments que l’alumne ha 
de posar en joc en cada cas, tècniques o estratègies.

Des del punt de vista de l’ensenyament de la ciència, podríem establir un 
paral·lelisme entre el tipus de procediment emprat per l’alumne (tècnica o 
estratègia) i el tipus de tasca escolar a la que s’enfronta (exercici o problema). 
Mentre que les tècniques servirien per afrontar exercicis, tasques rutinàries 
sempre iguals a si mateixes, les estratègies serien necessàries per resoldre pro-
blemes, si entenem per problema una situació relativament oberta en la qual 
sabem on estem i on volem anar però no com s’hi va exactament. Calcular la 
densitat d’un cos a partir d’una fórmula és un exercici per a un alumne entre-
nat, calcular-la sense la fórmula és un problema; mesurar la longitud d’un foli 
amb un regle graduat és un exercici; si el que cal mesurar és l’altura d’un edifici 
amb aquest mateix regle, és un problema.

Una tasca és merament repetitiva (exercici) o nova (problema) en funció no 
només de les seves pròpies característiques sinó dels coneixements de la perso-
na que s’hi enfronta. El que per al professor pot ser un simple exercici (calcular 
el volum d’un líquid a partir de la seva massa i densitat) per a l’alumne pot ser 
un veritable problema. Per això, no és possible determinar en termes absoluts 
si una tasca és un exercici o un problema, encara que podem fixar algunes de 
les seves característiques i diferències en la figura 6. 
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Figura 6. Diferències entre exercicis i problemes com activitats d’ensenyament  
i aprenentatge (pres de Pozo i Pérez Echeverría, 2009)

EXERCICI  PROBLEMA

Obertura Tancat  Obert

Definició Ben definit  Mal definit

Estructura Succinta i superficial  Ampla i profunda

Control Extern (professor o la pròpia 
tasca)

 Intern

Tipus de coneixement Tècnic  Estratègic

A la figura 7 es mostra una activitat que es pot trobar en bastants llibres de 
text. D’acord amb els trets que apareixen en la figura 6. Es tracta d’un exercici 
o d’un problema? és una activitat adequada per aprendre a resoldre problemes? 
Són necessaris coneixements de química per resoldre-la?

Figura 7. Una activitat numèrica habitual en un aula de ciències

Exercici o problema?

Calcula el volum (en cm3) que ocupen 150 g d’aigua. La densitat de l’aigua és d’1 g/cm3.

Si analitzem el contingut de la tasca, podem veure que un alumne pot resol-
dre-la fàcilment si coneix la fórmula que relaciona les magnituds implicades:

densitat=   massa
       volum

En aquest cas la tasca compleix tots els trets d’un exercici (tancada, ben 
definida, superficial i amb gestió tècnica). En canvi, un altre alumne que no 
conegui la fórmula pot resoldre-la a partir de l’enunciat per una simple anàlisi 
dimensional o per càlcul proporcional (ja necessita desenvolupar una petita 
estratègia, es converteix en un petit problema). En cap dels dos casos és neces-
sari conèixer el concepte de densitat i, per tant, la tasca no ajuda necessària-
ment a comprendre aquest concepte. Però, una vegada coneguda la fórmula, 
pot convertir-se en un exercici que ajudi a practicar la seva aplicació a casos 
concrets. Encara que no constitueixi un problema, pot ser una tasca molt útil 



© UOC 216 Dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars

per practicar la relació entre massa, volum i densitat. Aquesta pràctica ajudarà 
que l’alumne pugui utilitzar aquesta tècnica com a part de la seva estratègia per 
abordar problemes en els que hagi de manejar aquestes relacions.

Moltes vegades, una mateixa tasca pot ser un exercici o un problema depe-
nent del moment en què es produeix l’aprenentatge. Una activitat pot comen-
çar sent un problema per als alumnes i acabar convertint-se en un exercici. Un 
exemple, pres de la vida quotidiana, és el que ocorre quan no funciona l’eixu-
gaparabrises del cotxe un dia de pluja i volem fer-lo funcionar però no sabem 
com. Estem davant d’un problema obert, mal definit i sobre el qual tenim molt 
poc control. No obstant això, després de saber, un cop hem portat el cotxe al 
taller, que quan no funciona l’eixugaparabrises cal canviar el fusible número 8, 
el problema passa a ser un mer exercici, tancat i ben definit.

Com ja hem dit, exercicis i problemes tenen una gran tradició en l’ensenya-
ment de les ciències experimentals, però no sempre es distingeixen clarament 
en el treball d’aula. Per això, és necessari tenir clar el paper que han de tenir 
aquest tipus d’activitats en l’ensenyament, cosa que ens ajudarà a decidir com 
i quan utilitzar-los a l’aula. Hem de pensar si el nostre objectiu és ensenyar a 
resoldre exercicis específics, de manera que els alumnes aprenguin tècniques 
que puguin reproduir en situacions similars. Per exemple, el càlcul de la densi-
tat sempre que se’ls faciliti els valors de massa i volum. Però, una altra possibi-
litat és que vulguem que els alumnes aprenguin a utilitzar procediments que els 
ajudin posteriorment a resoldre veritables problemes amb èxit. En aquest cas, 
utilitzar la fórmula de la densitat suposa un exercici que automatitza un pro-
cediment que ajuda a resoldre problemes, com el que es presenta a la figura 8. 
Una opció més ambiciosa és tractar d’ensenyar ciències a través de la resolució 
de problemes. En cada cas, hauríem de donar més pes a uns tipus d’activitats o 
a unes altres. Què és el que volem? Probablement les metes seran diferents en 
diferents contextos, i totes elles són rellevants per a l’educació científica, però 
sempre hem de tenir clar l’objectiu que volem aconseguir en cada moment i 
obrar en conseqüència per facilitar l’aprenentatge dels alumnes.
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Figura 8. Activitat en forma de problema senzill en la que l’alumne necessita utilitzar  
el càlcul de densitats per trobar una resposta

En el laboratori volem esbrinar de quin material està feta una substància i per això mesurem la 
massa i el volum de diverses mostres d’aquesta substància i obtenim els següents resultats:

mostra 1: m = 78 g   V = 10 cm3
mostra 2: m = 157 g V = 20 g/cm3

mostra 3: m = 40 g   V = 5 cm3

En el llibre de text podem trobar una taula en la qual es recullen les densitats de diferents llibres:

DADES: Sodi            0,97 g/cm3
 
 Alumini      2,7 g/cm3
 
 Ferro           7,87 g/cm3
 
 Coure          8,96 g/cm3
 
 Plom           11,4 g/cm3

De quin material es tracta? Raona la resposta.

4.2. Exercicis i problemes quantitatius

Un problema quantitatiu és una activitat en la que l’alumne ha de mani-
pular dades numèriques i treballar amb ells per aconseguir una solució, tant si 
aquesta és numèrica com si no ho és. La informació que es rep és fonamental-
ment quantitativa, encara que el resultat pugui no ser-ho. Acabem de mostrar 
dos exemples d’aquest tipus d’activitats a les figures 7 i 8. En aquest tipus 
d’activitats l’estratègia de resolució estarà basada en l’ús de llenguatges formals 
(formulació), càlculs matemàtics i en la comparació de dades.

Tradicionalment, aquest tipus de problemes ha estat el més utilitzat en el 
context de l’aula de ciències deixant de banda altre tipus d’activitats com les 
que es presenten en els apartats anteriors. Malgrat això, aquestes activitats 
poden ser útils a l’hora d’aconseguir objectius concrets com: ajudar l’alumne 
a comprendre els conceptes científics per mitjà de l’aplicació als càlculs de 
determinades magnituds; permetre l’aprenentatge de destreses, tècniques i 
algorismes bàsics per a l’aplicació de la ciència a problemes concrets; i familia-
ritzar l’alumne amb la importància de la mesura, la precisió, les magnituds i les 
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unitats en què es mesuren, etc. Fonamentalment, són un mitjà d’entrenament 
que, en familiaritzar als alumnes amb el maneig d’una sèrie de tècniques i algo-
rismes, els ajuda i els dota dels instruments necessaris per abordar problemes 
més complexos i difícils. La quantificació, al seu torn, permet establir relacions 
senzilles entre les diverses magnituds científiques, la qual cosa facilita la com-
prensió de les lleis de la naturalesa.

Però aquest tipus de problemes també té inconvenients. Un dels principals 
radica en el fet que els problemes quantitatius apareixen moltes vegades super-
posats al problema científic, sense que l’alumne els distingeixi i sense que, 
aquesta superposició entre diferents tipus de problema (matemàtic i conceptu-
al) sigui tinguda en compte pel professor. De fet, s’observa habitualment que 
per a molts alumnes —i també per alguns professors en avaluar aquests alum-
nes— el problema acaba quan s’obté un nombre (solució matemàtica), sense 
analitzar el significat d’aquest nombre dins del context científic en el que es 
troba enquadrat el problema (solució científica). El perill és que les dificultats 
matemàtiques emmascarin el problema de ciències i que l’alumne, i de vegades 
el propi professor, percebi i avaluï el problema com una tasca essencialment 
matemàtica. Un altre dels inconvenients que tenen els problemes quantitatius 
és la seva utilització massiva i indiscriminada a l’aula. Per exemple, en física i 
química, durant molt temps s’han utilitzat com l’únic instrument d’aprenen-
tatge i d’avaluació. Per això, és normal trobar nombrosos llibres de text en els 
quals amb prou feines apareixen un altre tipus d’activitats per a l’alumne, sense 
distingir entre exercicis i problemes i la necessària seqüenciació entre ells. Un 
resum de les característiques d’aquest tipus d’activitats, dels seus avantatges i 
inconvenients es presenta a la figura 9.

Figura 9. Característiques dels problemes quantitatius  
(a partir de Pozo i Gómez Crespo, 1998)

PROBLEMES QUANTITATIUS
Exemple: En una tempesta observem que el temps transcorregut des que es veu el raig fins que se sent 
el tro és de 10 segons. A quants quilòmetres es troba la tempesta de l’observador, sabent que la veloci-
tat del so en l’aire és de 340 m/s?

Objectius: Entrenar l’alumne en tècniques de treball quantitatiu que l’ajudin a comprendre els 
models científics i dotar-lo d’instruments perquè s’enfronti a problemes més complexos.
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Avantatges

Són un mitjà d’entrenar-se en tècniques i algo-
rismes que permet abordar problemes més 
complexos. Faciliten la com prensió de les lleis de 
la naturalesa.

Inconvenients

• Solen basar-se en activitats molt tancades 
i dirigides pel professor (fórmules, algoris-
mes...).

• Se superposen el problema matemàtic i el 
científic.

• Utilització massiva i indiscriminada, confu-
sió entre exercici i problema.

Dificultats per a l’alumne

• Les dificultats matemàtiques, que en mol-
tes ocasions emmascaren el problema de 
ciències.

• Dificultats associades a l’estratègia de reso-
lució (disseny, reconeixement, expressió 
verbal, etc).

• Dificultats per extreure informació d’un text 
o d’altres fonts i per discriminar entre allò 
rellevant i allò irrellevant.

Alguns suggeriments didàctics

• Obrir més les activitats.
• Ajudar a distingir entre la solució científica i 

la matemàtica.
• Alternar i combinar exercicis i problemes.

• Graduar les diferents dificultats.
• Fomentar la reflexió sobre l’estratègia 

seguida. Valorar, a més dels resultats numè-
rics, l’estratègia seguida.

• Fomentar el treball que implica interpreta-
ció de dades i comunicació de resultats.

Cal plantejar-se si la utilització d’exercicis i problemes quantitatius és un 
mitjà per aprendre ciències o una finalitat en si mateix. Què pretenem ense-
nyant a resoldre problemes numèrics: ensenyar ciències, ensenyar a calcular 
determinats dades o ensenyar a resoldre problemes en general? Si volem 
ensenyar ciències i resoldre problemes de ciències hem de tenir en compte 
que les dades numèriques i les fórmules són uns mers instruments de treball 
que ens ajuden a trobar el sentit del problema i la seva solució. Però, només si 
els professors estan convençuts d’això i actuen en conseqüència, els alumnes 
començaran a percebre en els problemes quantitatius alguna cosa més que 
problemes matemàtics. En l’apartat següent es tracten amb més detall alguns 
dels aspectes que hem assenyalat, buscant les formes d’intervenció a l’aula que 
poden ajudar a rebaixar la dificultat per als alumnes i, en definitiva, facilitar el 
seu aprenentatge.
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4.3. Ensenyant als alumnes a resoldre problemes quantitatius. El 
problema de l’estratègia

La primera gran dificultat en la solució de problemes estarà relacionada amb 
l’estratègia que els alumnes han de desenvolupar per obtenir una solució. Així, 
el nombre de passos necessaris, les connexions entre ells o l’automatització 
dels procediments implicats en cadascun, establiran una graduació de la seva 
dificultat. Els alumnes trobaran dificultats per establir la seva estratègia d’actu-
ació, però, quan l’estableixen, també trobaran dificultat a fer explícita aquesta 
estratègia, a explicar, o fins i tot a reconèixer, què és el que han fet. En aquesta 
línia, els exercicis tenen un paper molt important com a mitjà per automatitzar 
tècniques de treball que hauran de ser utilitzades posteriorment en la solució 
de problemes. Prenguem un exemple molt senzill (el que es presenta a la figura 
9):

 En una tempesta observem que el temps transcorregut des que es veu el raig fins 
que se sent el tro és de 10 segons. A quants quilòmetres es troba la tempesta de 
l’observador, sabent que la velocitat del so en l’aire és de 340 m/s?

A l’hora de resoldre aquest tipus de problemes l’alumne necessita trobar una 
relació entre les magnituds implicades: velocitat del so, temps que triga a sentir 
el tro i distància a la que es troba la tempesta. La seva estratègia, en general, 
consisteix a buscar una fórmula en la qual apareguin les tres magnituds. és 
molt senzill si coneix la fórmula de la velocitat:

velocitat=   espai
        temps

En aquestes condicions n’hi haurà prou amb substituir el temps i la velocitat 
en la fórmula i calcular l’espai recorregut. Una gran majoria d’alumnes acon-
seguiran obtenir un resultat correcte sense gran esforç, altres no aconseguiran 
reconèixer que poden aïllar l’espai de l’expressió donada si no se’ls proporciona 
primer una fórmula directa:

espai = velocitat x temps
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El nostre objectiu és que reconeguin la fórmula com una relació entre 
les magnituds que intervenen. La primera ajuda serà donar-los la fórmula ja 
aïllada, però després caldrà orientar-los a verbalitzar aquesta relació i reconèi-
xer que es pot escriure de diferents maneres o simplement aïllar en l’equació 
matemàtica. Així, quan es plantegi un altre problema diferent, bastarà amb 
identificar les magnituds que intervenen i tornar a aplicar la fórmula, a poc a 
poc s’haurà convertit el problema en un exercici. Les fórmules matemàtiques 
que s’utilitzen en els problemes de ciències ajuden a rebaixar-ne la dificultat, 
proporcionant un sistema de representació que permet relacionar les diferents 
magnituds implicades facilitant el desenvolupament d’una estratègia de reso-
lució. és un sistema de treball que condueix a un èxit fàcil en el qual l’alumne 
haurà après a utilitzar un instrument vàlid, però molt específic, que no és gene-
ralitzable a altres situacions.

La dificultat augmenta si se li canvien les coordenades o el context d’apli-
cació, per exemple, si li donen més dades dels que realment fan falta. Vegem 
que passa si redactem l’enunciat del mateix problema de la següent manera:

 En una nit plujosa i freda, amb termòmetres que marquen 10 ºC, té lloc una 
tempesta amb descàrrega de rajos. Observem que el temps transcorregut des que 
es veu el raig fins que se sent el tro és de 10 segons. A quants quilòmetres es 
troba la tempesta de l’observador, sabent que la velocitat del so en l’aire és de 
340 m/s?

Des del punt de vista de la física i del professor és el mateix, no obstant 
això, resultaria bastant més difícil per a molts alumnes. Què és el que ho fa més 
difícil? Com podem ajudar als alumnes?

Una primera dificultat és que l’enunciat és més llarg i té més informació, 
encara que no sigui rellevant, la qual cosa d’acord amb els trets de la figura 6 
convertirà la tasca en un problema, en tractar-se ja d’una situació mal defini-
da. Per als estudiants, decidir quina fórmula han d’utilitzar és ja un veritable 
problema, haver de discriminar entre la informació rellevant i la irrellevant o 
haver de desxifrar una petita història per aïllar el problema són dificultats afegi-
des. No obstant això, contextualitzar les tasques les aproxima més a situacions 
reals i facilita l’aplicació del coneixement adquirit a l’aula a la vida diària. Però, 
això no s’aprèn de manera automàtica fent exercicis en els que s’aplica una 
vegada i una altra una fórmula. Les ajudes que ha de proporcionar el professor 
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són vàries. En primer lloc, ha d’ajudar l’alumne a llegir els enunciats i desxifrar 
què volen dir, a comprendre la història plantejada i diferenciar-la del proble-
ma científic. Una tècnica possible és fomentar que l’alumne expliqui als seus 
companys, si es fa a classe, o al quadern, si es fa a casa, la història amb altres 
paraules i que reflexioni sobre el fenomen que es dóna i quina és la pregunta, 
abans de passar a plantejar-se quines són les dades què necessita tenir en comp-
te. El debat d’aula, guiat per les preguntes del professor, ajuda a reconèixer el 
problema i apropiar-s’hi. A partir d’aquí, una vegada reconeguda la situació i 
el fenomen que té lloc és fàcil descartar la temperatura de l’aire com variable 
rellevant. Tot això requereix entrenament i que l’alumne hagi de posar en joc 
aquestes capacitats. No n’hi ha prou d’escoltar el professor, és necessari, a més, 
tenir l’oportunitat de fer.

A molts professors aquesta forma de treball pot semblar-los massa lenta, 
impedint-los avançar el programa al ritme desitjat. Però, no s’aprèn a reformu-
lar un enunciat, a descartar dades o a buscar la relació entre ells veient com el 
professor resol el problema aplicant la fórmula adequada a la pissarra. Podrà 
argumentar-se que molts hem après així i ha estat eficaç per a nosaltres. Però, 
són molts més els que s’han quedat pel camí i no han pogut accedir a la ciència 
que es transmet a les aules. A més, ajudar als alumnes a aprendre a reformu-
lar els enunciats i a reflexionar sobre els fenòmens implicats ajuda a rebaixar 
aquesta barrera aparentment infranquejable que s’aixeca davant de molts i a 
proporcionar-los una perspectiva d’èxit i de control, la qual cosa soluciona 
alguns dels problemes de motivació que inunden les nostres aules i dels quals 
parlàvem a la Introducció.

Les fórmules, com ja s’ha dit, ajuden a rebaixar la dificultat del problema i 
són d’ús generalitzat a les aules de ciències. Als professors, sobretot quan estan 
acostumats a treballar amb alumnes grans, els sembla obvi el maneig d’una 
fórmula. Però, com aprenen els alumnes a utilitzar les fórmules? és tan obvi 
per a ells?

Quan ens trobem amb els alumnes més petits que comencen a utilitzar 
les primeres fórmules observem que per a ells es tracta d’una simple operació 
matemàtica, sense cap significat addicional. Per exemple, podem trobar que 
la tasca que venim analitzant sobre la velocitat del so obté la següent resposta 
(sigui en un examen, en el quadern o a la pissarra):

340 x 10 = 3.400
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Per als alumnes la fórmula és només un algorisme que memoritzen i apliquen 
de forma automàtica. El problema matemàtic oculta o encobreix el problema 
físic. L’objectiu de la tasca és només trobar un nombre. De tal manera que si ara 
necessitessin calcular la velocitat a partir de l’espai i el temps, necessitarien una 
altra fórmula. Si no se’ls proporciona, no poden resoldre-ho. és necessari, per 
tant, ajudar-los a reconèixer la fórmula com un sistema que ens ajuda a repre-
sentar la relació entre magnituds, reconeixent el significat d’aquesta relació i 
de cada magnitud, quines són les de partida, què és el que busquem, etc. Una 
altra de les dificultats que sorgeix quan el problema matemàtic emmascara al 
científic és la pertinència de les solucions obtingudes. Si l’objectiu és trobar un 
nombre, els alumnes manquen de criteris per valorar la seva magnitud. Així, 
s’arriba a solucions per a la velocitat d’un cotxe, per exemple, de 2.000 Km/h o 
la massa d’una barra de pa de 54 kg. Com podem evitar això? és necessari que 
l’alumne vegi el problema com una història i hi encaixi la solució dins, fent 
explícit de forma verbal o escrita el paper d’aquesta solució. En aquest sentit 
resulta molt útil la contextualització dels problemes.

Un cas particular de les dificultats amb l’estratègia el constitueixen els pro-
blemes de química. Des d’un punt de vista matemàtic, per resoldre problemes 
quantitatius en química en la majoria dels casos n’hi ha prou que l’alumne 
sàpiga utilitzar el càlcul proporcional que, com vèiem en l’apartat 1.3 de la 
Introducció, és essencial per a la comprensió de la ciència. No obstant això, 
les dificultats s’incrementen quan és necessari establir múltiples proporcions 
successives, sense el suport de fórmules o equacions matemàtiques que ajudin 
a fixar la informació. En aquest cas és necessari recórrer a estratègies complexes 
on encaixar els diferents càlculs proporcionals. Vegem dos exemples (presos 
de Martín Díaz, Gómez Crespo i Gutiérrez Julián, 2000) aparentment molt 
semblants, però amb diferents graus de complexitat. En les figures 10 i 11 es 
representen els esquemes de l’estratègia necessària per resoldre’ls.

 EXEMPLE 1. Calcula la concentració molar d’una dissolució preparada a partir 
de 100 g de NaOH afegint aigua fins completar 2 litres de dissolució.
 EXEMPLE 2. Calcula la concentració molar d’una dissolució en aigua d’H2SO4 
de densitat 1,3 g cm-3 i 40 % en massa.
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Figura 10. Esquema de resolució de l’exemple 1 (pres de Martín Díaz, Gómez Crespo i 
Gutiérrez Julián, 2000)

Figura 11. Esquema de resolució de l’exemple 2 (pres de Martín Díaz, Gómez Crespo i 
Gutiérrez Julián, 2000)

Els esquemes representats en les figures 10 i 11 ajuden a veure com l’exem-
ple 1 requereix una estratègia bastant més complexa (9 passos) que la neces-
sària per al problema de l’exemple 2 (4 passos), és a dir, en termes dels trets 
presentats en la figura 6, el problema de l’exemple 1 té una estructura més 
profunda, per la qual cosa resulta més complex. Els estudiants que s’enfron-
ten a aquest tipus de problemes troben grans dificultats per representar-se 
mentalment l’estratègia a seguir i planificar un darrere l’altre els passos neces-
saris per resoldre’ls. Com podem ajudar-los? La tendència, en molts d’ells és 
a memoritzar els passos a seguir i reproduir-los quan fa falta. Però, això no 
permet resoldre nous problemes o superar-los quan es fan lleugers canvis en 
l’enunciat.
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Una solució possible que rebaixa la dificultat és ajudar els alumnes a visualit-
zar l’estratègia. Una forma de fer-ho és entrenar-los en la realització d’esquemes 
com els que es presenten en les figures 10 i 11. Però, fer un esquema d’aquest 
tipus tampoc no és fàcil i requereix pràctica. En primer lloc l’alumne ha de 
reconèixer de quines dades parteix i on vol arribar per després fixar l’estratègia. 
Per aprendre a realitzar els esquemes cal entrenar-los amb exercicis senzills, més 
semblats a l’exemple que es presenta en la figura 10, en els quals es reconeix fàcil-
ment l’estratègia per, mica en mica, anar ampliant-los a casos més complexos. 
Treballar d’aquesta manera fomenta la reflexió de l’alumne sobre el seu propi 
coneixement i sobre la seva manera de treballar i ajuda fonamentalment als estu-
diants que tenen més dificultats per representar-se una estratègia. A poc a poc 
es va observant com l’alumne va prenent el control del seu propi treball i auto-
matitzant rutines que després li serviran per resoldre problemes més complexos.

5. Les dificultats del treball experimental: aprenent a pensar 
com un científic

En l’estudi de les ciències de la naturalesa cobren gran importància els 
anomenats «treballs pràctics», en els quals s’inclouen totes aquelles activitats 
que requereixen de l’alumne manipular materials o dades, formular hipòtesis, 
interpretar proves, etc., i que suposen una aproximació al treball científic. 
D’entre aquests treballs pràctics té un paper molt important el treball experi-
mental. Tradicionalment s’ha considerat per part dels professors que el treball 
experimental és essencial en l’aprenentatge de la ciència en tots els nivells, 
des de l’ensenyament primari fins a l’universitari, ja que, com vèiem en la 
Introducció, l’experimentació és una de les activitats essencials lligades al pen-
sament científic. De fet, Piaget incloïa aquestes formes de pensament com un 
dels esquemes essencials per posar en joc l’anomenat pensament formal que, 
segons vèiem, era una caracterització psicològica del pensament científic.

Malgrat la seva importància, en moltes ocasions, aquest tipus d’activitats 
s’utilitza en escassa proporció, també en tots els nivells. D’una banda es con-
sidera imprescindible i de l’altra s’utilitza molt poc. Aquesta contradicció es 
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justifica habitualment per la falta d’instal·lacions, falta de material adequat, 
falta de temps per cobrir el currículum teòric o falta de professors de suport. La 
realitat és que molts professors consideren les activitats pràctiques com quel-
com separat del desenvolupament teòric conceptual de la seva matèria i, per 
tant, per a ells, no són estrictament necessàries. Hi ha un altre grup important 
de professors, encara que probablement minoritari, pels quals el treball pràctic 
és essencial, ja que serveix per apropar l’activitat científica als alumnes, buscant 
situacions que siguin reflex d’alguns aspectes de la seva vida i al mateix temps 
de la forma en què els científics elaboren la ciència. Sigui quin sigui el punt 
de partida, la realitat és que el treball experimental implica dificultats d’apre-
nentatge molt específiques que és necessari tenir en compte. Sobre algunes 
d’aquestes dificultats tractarem en aquest apartat.

5.1. El treball experimental

El treball experimental és aquell en què els estudiants han de manipular 
d’alguna forma la naturalesa per fer-li preguntes i buscar una resposta. Més 
enllà de les experiències de càtedra o de les pràctiques on es vol demostrar un 
fenomen concret, les famoses «demostracions», que poc tenen a veure amb 
l’activitat científica ja que en elles el que s’ha de descobrir està ja prèviament 
establert, portant a la caricatura que Claxton (1991) en fa a «Laboratorilàndia», 
anem a centrar-nos en el que hem anomenat petites investigacions (Pozo i 
Gómez Crespo, 1998). Les petites investigacions són activitats en què l’alumne 
ha d’obtenir les respostes a un problema per mitjà d’un treball pràctic, tant 
al laboratori escolar com fora. Aquestes tasques tenen per objecte aproximar 
l’alumne, encara que sigui d’una forma simplificada, al treball científic mit-
jançant l’observació i la formulació d’hipòtesis, alhora que potencien procedi-
ments de treball (estratègies de recerca, anàlisi de dades, etc). També, resulten 
útils per ajudar l’alumne a prendre consciència de la seva ciència intuïtiva i 
de les seves diferències i relacions amb els coneixements científics que està 
estudiant, tal com vèiem en l’apartat 2, així com a establir connexions entre 
els conceptes teòrics i les seves aplicacions pràctiques, alhora que ajuden a la 
transferència dels coneixements escolars a contextos més quotidians. Les seves 
característiques principals es recullen de forma esquemàtica en la figura 11, en 
la que es mostra un exemple d’aquest tipus d’activitats. 
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Figura 11. Característiques de les petites investigacions  
(a partir de Pozo i Gómez Crespo, 1998)

PETITES INVESTIGACIONS
Exemple: Tots sabem que quan deixem anar un cos és atret per la Terra i cau lliurement fins al sòl. Ara 
bé, no tenim molt clar si tots els cossos cauen alhora. Per exemple, si deixem caure dos cossos, un de 
gran i un de petit, quin arribarà abans al sòl. Dissenya una experiència que et permeti contestar aquesta 
pregunta i determinar quins factors influeixen en la caiguda.

Objectius: Apropar l’alumne, de forma simplificada, a la investigació científica a través de l’ob-
servació i la formulació d’hipòtesis (no es pretén que sigui un científic). Fomentar certes actituds 
(indagació, reflexió sobre el que s’ha observat, etc.) i l’ús de procediments útils per a un possible 
treball científic i per a la comprensió i interacció amb el món que l’envolta (estratègia de recerca, 
sistematització i anàlisi de dades, etc.).

Avantatges

• Amb limitacions, són una bona aproxima-
ció al treball científic i un instrument en 
l’ensenyament de la solució de problemes.

• Relacionen conceptes teòrics i aplicacions 
pràctiques, ajudant a transferir els coneixe-
ments escolars a àmbits més quotidians.

Inconvenients (com a problemes)

• Només són una aproximació fictícia i força-
da al mètode científic.

• Moltes vegades, després dels treballs 
pràctics al laboratori, s’oculta una simple il-
lustració o demostració d’una llei científica.

• Moltes activitats que pretenen ensenyar el 
mètode científic són un mer algorisme en 
el qual el professor proporciona les instruc-
cions necessàries.

• Moltes vegades només s’avalua el resultat, 
no el procés.

Dificultats per als alumnes

• Les tasques poden resultar massa obertes o 
ambigües per a molts alumnes, que dema-
nen instruccions més precises per convertir-
les en un exercici.

Alguns suggeriments didàctics

• Promoure el disseny d’estratègies per part 
de l’alumne i la reflexió sobre el seu treball.

• Treballar els diferents pro cediments impli-
cats i incloure-hi procedi ments d’obtenció 
i organització de la informació, juntament 
amb l’elaboració d’informes, etc.

• En l’avaluació tenir en compte la possible 
diversitat de respostes i de nivells de res-
posta.

• El professor pot ajudar proporcionant infor-
mació o formulant preguntes que ajudin a 
tancar la tasca sense permetre que arribi a 
convertir-se en exercici.

El problema que es planteja com exemple en la figura 11 és molt complet, 
es pot treballar en diferents formats (experiència de càtedra, experiència caso-
lana, experiència de laboratori), i posa de manifest moltes de les dificultats que 
l’alumne pot trobar quan intenta realitzar un treball experimental. Quines són 
aquestes dificultats i quines ajudes pot proporcionar el professor?
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5.2. Solucionant les dificultats d’aprenentatge dels alumnes

Del problema a l’experiment
La primera dificultat que sorgeix en moltes tasques és que el problema 

que es planteja el professor no és el mateix que el que es planteja l’alumne. 
Professor i alumne no comparteixen ni metes ni objectius. Mentre que el 
professor té molt clar que realitza aquesta experiència per il·lustrar la cai-
guda dels cossos i les seves lleis, pot ser que l’alumne només vegi que el 
professor vol que deixi caure unes pedres sense saber per a què. és necessari 
aconseguir que la tasca resulti rellevant, des del punt de vista científic, per 
a l’alumne. és a dir, cal generar metes en la tasca que, d’acord amb el que 
vam veure a l’apartat 1, promoguin un interès per l’activitat científica, metes 
epistèmiques en lloc de merament pragmàtiques (tenir èxit). Motivar, com 
vèiem allí, equival a inquietar l’alumne, a trencar la seva inèrcia. Una de les 
formes de fer-ho és introduir la tasca mitjançant una pregunta que creï una 
certa inquietud o dubte entre els alumnes i generi un debat que mica en mica 
vagi donant sentit a l’activitat. Per exemple: «Si deixem caure dues pedres 
des d’una mateixa altura, una de gran i una altra de petita, quina creus que 
arribarà abans a terra?». Si es deixa un breu temps de reflexió i es convida 
al debat a l’aula sorgiran dos grups clarament diferenciats (arribarà abans la 
més pesada, arribaran les dues alhora). Les preguntes immediates són: per què 
creus que ocorrerà això?, què et fa pensar en aquesta resposta? Poden donar-
se respostes en termes: «perquè sí», «perquè és més pesada», etc. No obstant 
això, el debat entre els alumnes porta a què gradualment vagin fent explícites 
les seves teories.

El plantejament del problema mitjançant una pregunta, com ja vam veure a 
l’apartat 2, permet conèixer les idees de partida dels alumnes, facilita que refle-
xionin i discuteixin entre ells sobre per què pensen d’aquesta manera i crea un 
cert grau d’inquietud. Ara els estudiants ja volen saber què passarà. Encara que 
la meta final de professor i alumne no és la mateixa, ara tenim un problema 
comú i volem trobar la resposta a una mateixa pregunta: quin cos arriba abans 
a terra? D’aquesta forma, com veiem, es pot ajudar a superar algunes dificultats 
de motivació a les que es feia referència en la Introducció.

El professor pot convidar els seus alumnes a preguntar-li a la naturalesa què 
és el que ocorre. Estem plantejant l’experimentació com una forma de formu-
lar preguntes a la naturalesa per trobar respostes als nostres problemes. Però, 
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realitzar un experiment no és fàcil i sorgeix la pregunta: Quin experiment fem 
per trobar la solució?

La dificultat ara és fer un experiment. Quin experiment fem? La caiguda 
dels cossos pot donar lloc a experiències senzilles que els alumnes poden rea-
litzar fora de l’aula en grups reduïts. La labor del professor és convidar a pensar 
en l’experiment i a realitzar-lo, fixant unes regles del joc. és fonamental que 
aquestes experiències es realitzin de forma conscient i planificada: què s’ha 
fet, per què s’ha fet i quins són els resultats obtinguts. En la següent sessió 
de treball els alumnes descriuran als seus companys què han fet i els resultats 
obtinguts. Per a això, és important convidar als alumnes a fer registres escrits 
abans, durant i després de la realització de les tasques. Solen obtenir-se resultats 
contradictoris depenent del material utilitzat. Per exemple:

• «Quan ho vam fer amb una pilota de tennis buida i una altra plena de 
terra, va arribar abans la farcida».

• «Amb una goma d’esborrar i un llibre, va arribar abans la goma».
• «El llibre arriba al mateix temps que la goma si el deixem caure de can-

tell»
• «Quan vam comparar un paper i un llapis, va arribar abans el llapis».
• «El paper i el llapis arriben alhora».

Com veiem, alguns resultats són aparentment contradictoris per als alum-
nes. Per exemple, el llibre unes vegades arriba abans que la goma d’esborrar i 
unes altres arriba alhora. Com pot ser possible, això? Probablement, sorgeixi 
de forma espontània la necessitat de tenir en compte certes variables com la 
forma de l’objecte o la posició en la que es deixa caure (per exemple: el llibre 
pla o de cantell). Si no fos així, és el professor qui ha d’ajudar a fer-les sorgir 
o introduir la idea directament, adaptant-se a la dinàmica del grup amb què 
treballa. Evidentment, el nivell que s’aconsegueixi dependrà del nivell educatiu 
i dels objectius concrets d’aquesta unitat didàctica en el context del currículum 
de la matèria.

Des del punt de vista experimental encara es pot anar més enllà. A partir 
de les dades recollides i de la necessitat de controlar certes variables es pot 
demanar als alumnes que dissenyin un nou experiment en el qual es controlin 
la massa de l’objecte i la seva forma. Aquest experiment pot realitzar-se tant a 
casa com al laboratori. L’important és que les seves característiques hagin estat 
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consensuades pel grup amb l’ajuda del professor. D’aquesta manera seguirà 
sent l’experiment dels alumnes. l’experiència mostra que els alumnes proposen 
nous experiments en els quals es deixen caure objectes idèntics amb diferents 
masses, per exemple: pilotes de tennis plenes de sorra, ampolles d’aigua amb 
diferents quantitats de líquid, etc.

Per a molts professors la tasca hauria acabat aquí, els alumnes ja haurien 
après el que han d’aprendre. Moltes vegades no és així i, si volem que els resul-
tats vagin més enllà de l’anècdota és necessari ajudar els alumnes a integrar 
l’experiment dins de l’entramat conceptual de la matèria. Quina relació té el 
que hem vist amb el que estem estudiant? Com es relaciona això amb les lleis 
que regeixen el moviment dels cossos? Sempre és cert que la massa del cos no 
influeix en la caiguda? La tasca del professor consisteix a anar una mica més 
enllà i ajudar l’alumne a reinterpretar les dades des del model teòric.

Anant una mica més enllà i tornant al que parlàvem en l’apartat 2 podem 
ajudar l’alumne a aproximar-se a la redescripció representacional entre el model 
quotidià i el model científic. En aquest sentit és important que, una vegada 
conegut el resultat final, reprenguem la predicció inicial que es feia i ajudem 
a què l’alumne reflexioni sobre què pensava llavors, per què ho pensava i què 
ha canviat ara que ha adoptat la perspectiva científica. és molt important que 
l’alumne vegi que estem analitzant un problema des de diferents perspectives. 
Efectivament, una bola de paper trigarà més a arribar a terra que una pedra, tal 
com prediu qualsevol persona habitualment, no es compleix el model científic 
que prediu que arribaran alhora? No, simplement influeixen altres variables a 
més del pes o la massa de l’objecte.

El problema el podem fer arribar tan lluny com vulguem i la prudència ens 
aconselli5. No hem d’oblidar que en diferents etapes de l’aprenentatge s’arriba 
a diferents aproximacions i el nivell d’anàlisi al que s’arribi dependrà del nivell 
educatiu i dels objectius concrets d’aquesta unitat didàctica en el context del 
currículum, atès que el canvi conceptual no s’ha de concebre com un procés 
únic, sinó com un procés llarg i gradual amb moltes estacions intermèdies.

5.  En el següent enllaç, http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/rincon-c/alumnos/al-25/
al-25.htm, pot veure’s com van seguir experimentant pel seu compte alumnes de 1er. de 
batxillerat, després d’haver treballat a l’aula amb l’experiència que s’acaba de mostrar. 
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5.3. Altres ajudes que pot necessitar l’alumne: aprenent  
a experimentar

Sempre hi ha una primera vegada per a tot, fins i tot per als experiments de 
ciències. Encara que resulti impossible fixar quin és el primer experiment que 
realitza una persona (ja que ja des de molt petit ha vist o ha participat en peti-
tes experiències en programes de televisió, a casa amb els seus pares, en museus 
interactius o a classe, o directament jugant a la banyera), podem afirmar que 
és en l’etapa d’educació secundària quan l’alumne ha de començar a penetrar 
en el sentit d’una experiència, més enllà de l’anecdòtic o espectacular, perquè 
formi part del seu aprenentatge. Els professors tenim una certa tendència a 
partir de la idea que els nostres alumnes ja saben fer-ho, no obstant això, hem 
de plantejar-nos que els alumnes no arriben a l’aula sabent experimentar. Un 
dels nostres objectius com a professors ciències és ajudar-los a reconèixer els 
diferents passos que té un experiment i a aprendre sobre allò que fan. Quan els 
alumnes s’enfronten a un treball de laboratori ho fan, moltes vegades, amb el 
suport d’un guió de treball prou detallat que els permet seguir pas a pas la seva 
tasca. Malgrat això, en general, no són conscients de l’objectiu de la tasca, del 
mètode seguit, ni per què es fa d’aquesta manera i no d’una altra; no són cons-
cients que l’experiment és la recerca de la resposta a una pregunta. Per tant, els 
resultats que obtenen probablement no tinguin per a ells el mateix sentit que 
per al professor.

Una possible forma d’actuació per a alumnes de 2on. d’ESO (Gómez Crespo, 
Martín Díaz i Gutiérrez Julián, 2012) és ensenyar als alumnes a experimentar 
gradualment. En la proposta a la que es fa referència els autors proposen una 
experiència que es podria esquematitzar en els següents passos:

• Recerca d’un problema per investigar que l’alumne pugui reconèixer 
com a propi i amb el qual s’identifiqui. El debat en grup ajuda a definir 
el problema. En aquest cas, quan s’estava treballant el moviment dels 
cossos, el moviment d’una bola per una superfície llisa. La pregunta és: 
quina velocitat adquireix una bola que roda per la vora de la pissarra?

• Definició d’un pla de treball consensuat pel grup en el qual els alumnes 
siguin conscients d’allò que faran i per què ho faran i, en la mesura que 
sigui possible, dissenyin com ho faran. Quines magnituds podem mesu-
rar? Quins experiments podem fer?
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• Realització d’un experiment de prova per poder veure les possibles 
inconsistències del pla proposat i les possibles errades en les mesures. 
Debat per redefinir la forma de treball.

• Realització col·lectiva de l’experiment a classe de manera que cada 
alumne tingui un paper actiu. Uns mesuren distàncies, altres llancen les 
boles, mesuren els temps, anoten resultats a la pissarra, etc.

• Anàlisi en grup dels resultats obtinguts, buscant diferents formes d’orga-
nització (taules, gràfics, etc.) que els ajudin a trobar la resposta buscada.

• Realització d’un informe individual de l’experiència realitzada. 
Probablement també sigui el primer informe que realitzi l’alumne i la 
primera gràfica d’un moviment, per això és important que aquest infor-
me es faci a l’aula de manera que el professor pugui corregir i ajudar 
els alumnes sobre la marxa. En aquest primer cas un informe corregit a 
posteriori faria molt més difícil l’ajuda del professor.

• Però, l’experiència no acaba aquí. L’anàlisi dels resultats obtinguts por-
tarà a què els alumnes es plantegin nous problemes i proposin mesurar 
la velocitat en diferents trams i esbrinar si el moviment de la bola era 
el mateix durant tot el recorregut (uniforme). Tenim un nou problema! 
Caldrà tornar a experimentar.

La necessitat d’argumentar
En moltes situacions d’aula, quan un alumne ha de respondre una pregunta 

que ha plantejat el professor, contesta ràpidament el primer que li ve a la ment 
sense plantejar-se per què. Freqüentment la resposta està guiada per allò que 
implícitament l’alumne creu que el professor vol que contesti. Una forma de 
superar aquestes situacions és forçar l’alumne a la reflexió no admetent respos-
tes immediates. No obstant això, també hi ha activitats que poden ajudar al 
fet que els alumnes reflexionin sobre les seves idees i argumentin al seu favor 
o en contra de les d’uns altres. En aquest cas hem agafat un exemple de treball 
de laboratori en el qual els estudiants han de trobar la resposta a un problema 
i on l’argumentació té un paper molt important (Gómez Crespo, Martín Díaz 
i Gutiérrez Julián, 2012). Es tracta d’un experiment de «caixa negra»: a cada 
grup d’estudiants se li proporciona una caixa de cartró totalment tancada i han 
d’esbrinar què hi ha al seu interior fent totes les proves que creguin necessàries, 
però sense obrir-la. El treball del professor consisteix a fomentar la discussió 
en els grups ajudant a què donin coherència a les seves propostes i ressaltant 
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les seves contradiccions perquè avancin en la investigació. Els autors descriuen 
l’experiència (amb un exemple en el qual la caixa contenia una bola de fusta, 
un CD i un prisma de ferro) de la següent manera:

«Els alumnes comencen agitant la caixa i tenen la seva primera impressió a partir 
del soroll que realitzen els objectes en moure’s: un soroll metàl·lic i uns altres de 
més esmorteïts; o altres característiques: un objecte és bastant més “pesat” que els 
altres; hi ha objectes que roden. Això els porta a les primeres hipòtesis, relacionades 
amb les característiques dels materials de la caixa (la seva grandària i forma física), 
que han de formular per escrit i proposar formes de comprovar-les. Els alumnes 
sol·liciten el material que necessitin (imants, balança, regle, etc.) i procedeixen a 
realitzar les experiències proposades. Sorgeixen les primeres conclusions: “Hi ha un 
objecte de ferro que llisca però no roda... ha de ser ‘quadrat’”; “Hi ha un objecte que 
roda en totes direccions”; “és una bola d’un material poc pesat”; “Hi ha alguna cosa 
que roda en una sola direcció, es tomba cap als costats però no cau, i fa soroll de 
plàstic”; “Creiem que és un CD”. Quan ho informen als seus companys, sorgeixen 
debats que porten a noves hipòtesis que és necessari comprovar: “aquest objecte 
metàl·lic ‘quadrat’ que és atret per un imant, no serà també un imant?”. Què podem 
fer per comprovar-ho? La proposta és immediata: apropar la caixa a un altre objecte 
metàl·lic per veure si l’atreu (per exemple, la pota d’una taula)».

En tots els passos és determinant l’argumentació que fan de les seves hipò-
tesis, de les propostes de treball o de les seves conclusions. En aquest sentit, en 
aquesta experiència, i en altres, una bona estratègia de treball pot ser fer que 
els alumnes exposin als companys els resultats obtinguts, ja sigui oralment, per 
mitjà d’un vídeo o d’una presentació de PowerPoint. En qualsevol cas, es tracta 
de crear espais que indueixin a l’explicitació, la reflexió sobre el propi treball i 
sobre el coneixement adquirit. La necessitat de fer-se entendre obliga l’alumne 
a entendre’s a si mateix, que és fonamental perquè els alumnes donin sentit al 
que aprenen.

Què he fet i com ho puc millorar?
Quan un alumne realitza una experiència al laboratori escolar normalment 

ha de presentar en la següent sessió un informe escrit sobre el treball realitzat. 
Molts alumnes es troben en la situació de no saber què explicar en el seu infor-
me, o no tenen les dades adequades perquè les que han anotat són incomple-
tes o no serveixen, o simplement, no han comprès què han fet. Com superar 
aquesta situació?

Una primera ajuda són els guions de treball amb caselles per emplenar amb 
les dades que després els faran falta. El gran inconvenient és que, en aquests 
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casos, la preocupació de molts alumnes passa a ser emplenar les caselles o 
«fitxes» corresponents oblidant-se de tractar de comprendre i donar sentit al 
treball realitzat. Són vàries les actuacions possibles per tractar de solucionar 
aquests problemes. Una d’important és el debat previ (abans fins i tot d’entrar 
al laboratori) sobre què es farà i per què es planteja aquesta activitat, de manera 
que l’alumne vagi familiaritzant-se amb la tasca i amb els objectius a aconse-
guir. Un alumne mai hauria de començar a experimentar sense saber prèvia-
ment quin és el problema que intenta resoldre, quina és la pregunta que vol 
trobar respondre. En aquest sentit, també ajuda utilitzar sempre un esquema de 
treball similar i un model d’informe amb el qual l’alumne estigui familiaritzat 
on es recullin els aspectes més importants del treball i que se n’hagin treballat 
prèviament els seus aspectes concrets (per exemple: objectius, què volem fer; 
mètode, com ho farem; resultats, què hem fet i quines dades hem obtingut; 
conclusions, quina relació hi ha entre el que buscàvem i el que obtenim; etc.).

En realitzar aquest informe, com dèiem, molts alumnes no tenen totes les 
dades que necessiten. El que semblava obvi i no feia falta anotar no es recorda 
o, com sol succeir, allò que es recorda només s’assembla en part al que s’ha 
realitzat. En aquest sentit, hem treballat en els últims temps amb els telèfons 
mòbils dels estudiants permetent que prenguin fotografies de les diferents fases 
dels experiments i filmin el que passa durant l’experiència. En molts casos, 
hem observat com milloren els informes, no només estèticament, sinó en con-
tingut. L’alumne pot reproduir més fàcilment, a casa seva, el que s’ha realitzat 
a classe. Per exemple, en l’estudi de circuits elèctrics amb piles i bombetes els 
resulta molt més fàcil representar els esquemes elèctrics que molts no havien 
realitzat durant l’experiència, veient que s’ajusten al que recull la fotografia. 
Un altre exemple és què passa quan es descompon el clorat de potassi amb 
despreniment d’oxigen que s’utilitza per cremar un hidrat de carboni amb un 
efecte molt espectacular. L’experiència dura un parell de minuts en els quals 
tenen lloc diversos canvis significatius. és difícil per a un alumne observar el 
que passa i alhora prendre notes interpretant els diferents fenòmens. Aquells 
que van recollir la informació en vídeo van tenir més fàcil esquematitzar els 
passos i respondre a les preguntes que es feien.

Per acabar, ressaltar que després d’aplicar totes aquestes ajudes els informes 
de treball no resulten perfectes i segueixen tenint errors, menys que altres 
vegades però necessiten millorar. Probablement, aquest sigui un dels punts 
més importants per a l’aprenentatge de l’alumne, què he fet malament i com 
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puc millorar-ho? Normalment una discussió en grup després de realitzar els 
informes ajuda a què els propis alumnes detectin els errors Altres vegades, és 
necessari que el professor els doni pistes. Però això no serveix de res si no els 
donem l’oportunitat de millorar el seu treball i millorar la seva qualificació. 
Sembla convenient que cada alumne pugui millorar el seu informe totes les 
vegades que faci falta, mantenint uns terminis establerts. Les regles del joc són 
que el que ho fa bé a la primera treballa menys que el que ho fa més tard i, a 
més, no se li acumula el treball. Podria semblar que sabent que es pot millo-
rar hi posarien menys interès. No és així. La possibilitat d’èxit augmenta, els 
alumnes que tenen més dificultats saben que poden arribar a aconseguir-ho i, 
com assenyalàvem en la introducció del capítol, la motivació augmenta quan 
l’alumne percep que si s’esforça pot aconseguir les metes que es proposa, que 
la ciència no és tan difícil com sembla.

6. Noves solucions i noves dificultats per a nous i vells pro-
blemes: l’ús de les tic a l’aula de ciències

6.1. Nous problemes a les aules

D’un temps ençà, la tecnologia impregna les nostres vides i, sobretot, les 
dels nostres alumnes. Estem immersos en un univers de continguts virtuals en 
el qual se superposen les nostres experiències directes amb les experiències vir-
tuals. La tecnologia, gairebé sense que ens n’adonem, ha engegat dinàmiques 
cognitives i culturals que tenen una influència directa en les maneres d’apren-
dre de les persones i en la forma en què ens relacionem amb el coneixement. 
S’accepta que les TIC estan produint una profunda revolució tecnològica, 
comparable a la suscitada per l’escriptura, la impremta o la industrialització 
(Echeverría, 2008), que implica també noves formes de processar la informació, 
d’accedir-hi, de distribuir-la i de transformar-la en coneixement (Pozo, 2008), 
que, al seu torn, requereixen nous espais educatius (Coll i Monereo, 2008).

El desenvolupament és tan ràpid, la forma en què incideixen sobre la soci-
etat és tan forta que moltes persones senten que les TIC modifiquen la seva 
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manera de viure, i alhora experimenten perplexitat i confusió davant d’elles 
(Martínez i Hurtado, 2005). Molts dels nostres alumnes tenen a les seves mans 
instruments tecnològics amb un gran potencial però als quals encara no acon-
segueixen donar sentit més enllà de la faceta d’instruments de comunicació. 
Simultàniament, el ritme de penetració a les aules és molt més lent, amb la 
qual cosa es produeix un gran desfasament entre com es relacionen els nostres 
alumnes amb el coneixement escolar i el seu accés al coneixement extraescolar, 
amb clar desavantatge per al primer. Mentre que en la seva vida diària un estu-
diant desenvolupa rutines d’accés a la informació i es relaciona amb els seus 
amics i companys mitjançant els instruments que la tecnologia ha posat a les 
seves mans al segle xxi, quan entra a les aules ha d’enfrontar-se a problemes del 
segle xx, relacionar-se amb el seu professor i els seus companys i desenvolupar 
rutines de treball que pertanyen al segle anterior. De tal manera que el que 
aprèn a l’escola li serveix molt poc per moure’s en la seva vida diària i el que 
adquireix fora de l’aula tampoc li serveix per al seu aprenentatge escolar. Lluny 
de produir-se la necessària retroalimentació entre ambdós mons, es produeix 
un desfasament en el qual l’escola porta la pitjor part i sorgeixen molts dels 
problemes de motivació i desafecció que es pateixen a l’escola actual.

De fet, si analitzem l’impacte de les TIC sobre les formes de gestionar el 
coneixement en la societat, podem assumir amb Collins i Halverson (2009) que 
hi ha una incompatibilitat bàsica entre la cultura educativa tradicional —la que 
ha definit a la institució escolar al llarg dels seus gairebé 150 anys d’història 
tal com la coneixem—, i les TIC. Podríem dir que hi ha tres trets essencials en 
la gestió del coneixement en aquests espais virtuals que suposen una transfor-
mació més o menys radical dels supòsits d’aquesta cultura escolar tradicional.

El primer és la gestió de la incertesa. Mentre que en l’educació científica els 
alumnes no solen dubtar del que diuen el professor o el llibre (ja que, com vam 
veure en l’apartat 1.2 s’orienten encara avui a un aprenentatge reproductiu 
dirigit a superar les avaluacions que se’ls plantegen), en els espais virtuals de 
gestió del coneixement es veuen confrontats amb tantes «veritats» diferents 
que, si no saben gestionar-les, els conduiran a una acceptació acrítica de sabers 
escassament fundats o a un cínic nihilisme. Si volem formar-los per a aquests 
espais hem d’ensenyar-los a dubtar de la informació i a construir la seva pròpia 
visió crítica.

El segon tret és la dialoguicitat. Mentre que a les aules el coneixement sol 
viatjar sempre en la mateixa direcció (del professor o del llibre a l’alumne) 
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en els espais virtuals el flux del coneixement és sempre multidireccional. Qui 
entra en una xarxa o en un espai virtual no es limita a rebre informació o conei-
xement sinó que també els produeix, en un intercanvi dialògic. Mentre que en 
l’educació científica el coneixement tendeix a ser monològic —l’alumne el dia 
de l’avaluació ha de dir allò que diuen el llibre o el professor, de manera que 
si no aconsegueix repetir-ho adequadament la majoria de vegades haurà de 
repetir l’examen—, en la societat el coneixement sorgeix cada vegada més del 
diàleg i, per tant, els alumnes necessiten adquirir les capacitats necessàries per 
dialogar amb una informació que, com hem vist, cada vegada és més incerta. 
Diríem, per tant, que avui una de les metes essencials de l’educació científica 
hauria de ser ajudar els alumnes a dialogar amb aquesta informació incerta per 
convertir-la en veritable coneixement, en lloc de rebre sabers acabats proporci-
onats per una autoritat del saber (el professor, el llibre), que existeix encara a les 
aules però que s’ha difuminat gairebé per complet en la major part dels espais 
socials on els alumnes, futurs ciutadans, hauran de gestionar els coneixements 
científics adquirits.

El tercer tret és la naturalesa plurirepresentacional o multimèdia, la necessi-
tat de relacionar i integrar diferents codis (text, imatges, gràfics, àudio, etc.). A 
diferència dels llibres de text tradicionals —que encara que continguin imatges, 
segueixen sent això, llibres de text—, les TIC permeten usar múltiples sistemes 
de representació, facilitant als alumnes de conèixer les possibilitats i limitaci-
ons d’aquests diferents llenguatges (quan una imatge val realment més que mil 
paraules?), però també requerint-los traduir o redescriure’n uns en uns altres. 
Però, a més, permeten una cosa impossible en un text: l’ús de representacions 
dinàmiques (que canvien en el temps) en comptes de representacions estàti-
ques (desplegades només en l’espai), de manera que els alumnes no només 
poden accedir a aquestes representacions, sinó interactuar-hi, modificar-les 
mitjançant les seves pròpies accions, rebent-ne un feedback representacional. 
Aquesta possibilitat d’interactuar amb els models científics, de simular les seves 
conseqüències, és una de les grans aportacions potencials de les TIC.

No obstant això, aquests usos instruccionals de les TIC (afavorint la gestió 
de la incertesa, el diàleg amb altres formes de pensar i conèixer el món, així 
com la integració dinàmica de múltiples sistemes de representació) impliquen, 
en molts casos, no només una transformació profunda de les concepcions i 
pràctiques docents, bastant allunyades dels supòsits tradicionals, sinó també 
de les pròpies pràctiques i hàbits dels alumnes en l’ús de les TIC. Sol dir-se, 
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amb raó, que a diferència de molts de nosaltres, els nostres alumnes es poden 
considerar ja nadius digitals, en el sentit que estan habituats a usar aquestes 
tecnologies en la seva vida diària i molts les dominen ja sense necessitat d’ins-
trucció. Encara que això és només parcialment cert —per ex., les esmentades 
dades de l’Informe PISA 2009 (OCDE, 2010) mostren que existeix una bretxa 
digital molt clara a favor dels alumnes que tenen accés a l’ordinador a casa—, és 
ben cert que molts saben ja usar les TIC sense necessitat que nosaltres els n’en-
senyem (de fet, moltes vegades les usen millor que nosaltres, la bretxa digital és 
també una bretxa generacional). Però, encara entre aquests joves alfabetitzats 
en les TIC, els usos són bastant pobres des del punt de vista cognitiu (vegeu p. 
ex., Coll i Monereo, 2008), la qual cosa es reflectirà també en els usos que en 
facin a l’aula de ciències, com veurem en els següents casos.

No obstant això, tot allò que l’alumne aprèn al món en què es mou fora de 
l’aula podria ser molt útil en l’aprenentatge escolar. Integrar aquestes noves 
formes de comunicació i de socialització que generen les TIC en el treball diari 
de l’escola suposa un gran repte per al sistema escolar. Lluny de ser un instru-
ment de dispersió per a l’alumne, com es propugna des d’alguns fòrums (vegeu 
p. ex., Carr, 2010), estem convençuts que les TIC generen noves capacitats 
d’acció que totes les persones han d’adquirir, la qual cosa implica una apropi-
ació social que es posa de manifest a l’hora d’utilitzar-les (Echeverría, 2008) i 
en la que l’escola ha d’intervenir ajudant a desenvolupar aquestes capacitats 
i a donar sentit a la tecnologia, facilitant-ne un ús efectiu i competent (Coll i 
Monereo, 2008). El problema fonamental radica en com i per a què utilitzen 
els estudiants la tecnologia en les seves activitats escolars. O si es prefereix, en 
els usos que els professors assignen a aquestes tecnologies en l’aprenentatge.

Com veiem, per si ja tenia pocs problemes l’escola, el desenvolupament de 
la tecnologia i la seva immersió en la nostra societat ens en planteja altres de 
nous. Però, al seu torn, poden ser part de la solució. En els apartats anteriors 
hem fet ja algunes referències a la utilització de les TIC en un aula de ciències, 
intentarem desenvolupar aquí alguns suggeriments d’actuació a l’aula utilit-
zant les TIC per veure com enfrontar aquests nous problemes que se’ns plante-
gen i altres que ja venen d’abans.
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6.2. Algunes formes d’intervenció a l’aula amb les TIC

Les TIC per si soles no solucionen res
A Internet és possible trobar fàcilment molts materials d’utilitat a les aules 

de ciències: simulacions d’experiències i fenòmens, vídeos didàctics, articles 
divulgatius sobre aspectes curiosos de la ciència, unitats didàctiques sobre un 
tema concret, tests d’autoavaluació, etc. Molts professors descobreixen un gran 
potencial de treball en tots aquests materials i, després d’un treball intens de 
recerca i selecció dels instruments, conviden els seus alumnes a treballar amb 
ells («busca informació», «utilitza la simulació», «mira el vídeo», etc.), amb 
l’objectiu que l’alumne pugui completar el que ha vist a classe, aprofundir en 
algun concepte, etc. Però, molts queden defraudats per l’escàs èxit que té l’ac-
tivitat. Els alumnes no utilitzen la simulació o simplement la veuen, «juguen» 
una mica amb ella i passen a altres activitats més lúdiques. Sembla que aquest 
objectiu de completar els continguts, perfectament assumit pel professor, no 
està tan clar per a l’alumne. Quan busca aquesta informació o juga amb la 
simulació, realment no sap què fer amb ella. El resultat és que l’alumne s’avor-
reix i el professor queda frustrat pel poc rendiment del seu esforç.

Més enllà de la recerca d’informació i dels suggeriments perquè l’alumne 
completi el treball pel seu compte, necessitem incloure aquests instruments 
de treball en activitats en les que l’alumne hagi d’utilitzar-los per arribar a una 
meta, per obtenir un resultat visible o manifest per a ell. L’alumne ha de reco-
nèixer clarament els objectius i tenir una meta ben definida a la qual arribar. 
No n’hi ha prou amb dir-li utilitza aquest instrument i aprèn. En els apartats 
anteriors s’ha mostrat un exemple d’activitats, enquadrades dins d’una unitat 
didàctica, en les quals les TIC s’utilitzen com un instrument per manejar un 
model (apartat 2.2). Pot trobar-se també un exemple de com les TIC s’utilitzen 
en activitats per ensenyar a resoldre problemes d’ajust de reaccions químiques 
i ajudar els alumnes a superar les seves dificultats en Gómez Crespo (2008).

Donant sentit a la informació
Durant molt temps el gran problema per adquirir coneixement ha estat l’ac-

cés a la informació. Un estudiant que procedia d’una família que tenia accés a 
molts llibres tenia un gran avantatge sobre aquells d’origen més humil que no 
tenien accés fàcil a la cultura. Un professor o un investigador que treballava 
en un centre amb una bona biblioteca ben dotada amb les últimes novetats 
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tenia avantatge sobre aquells que estaven lluny de les fonts d’informació. El 
problema era l’accés ràpid a la informació i molts erudits es caracteritzaven 
per ser capaços de memoritzar gran quantitat de dades que podien recuperar 
ràpidament. Avui dia el problema és molt diferent. En la seva gran majoria, els 
alumnes tenen un accés ràpid a través d’Internet a tot tipus d’informació, no 
només des dels ordinadors de les seves cases sinó també des dels petits smart-
phones que s’estan estenent a un ritme vertiginós. El repte ara no és memoritzar 
dades, ni tan sols trobar-les. Però, com vèiem abans, el problema per als nostres 
alumnes és sobreviure en una selva d’informació, discriminant entre allò que 
és rellevant i allò que no ho és, entre dades moltes vegades contradictòries, i 
donar sentit a aquesta informació. és a dir, el repte és transformar la informa-
ció en coneixement. L’escola ha de proporcionar oportunitats als estudiants 
per posar en joc les capacitats necessàries per desenvolupar aquestes habilitats.

Igual que comentàvem anteriorment no n’hi ha prou de demanar als alum-
nes que busquin informació a Internet. és necessari enquadrar aquesta recerca 
en activitats que, alhora que entrenen en les estratègies de recerca obliguin a 
l’alumne a comprendre la informació i donar-li sentit, en aquest cas, en el marc 
de l’aprenentatge de la ciència. En aquest sentit s’han desenvolupat i estan dis-
ponibles a Internet activitats de recerca guiada que ajuden l’alumne a treballar 
determinats temes a partir de la informació disponible a Internet: WebQuest, 
«Caça del tresor», etc.

Una activitat que hem desenvolupat amb alumnes de batxillerat dins de la 
matèria Ciències per al Món Contemporani (Gómez Crespo, 2010) se centra en 
la comprensió de notícies científiques d’actualitat. L’activitat consisteix que els 
estudiants han de presentar oralment als seus companys, que poden fer totes 
les preguntes que vulguin, una notícia d’actualitat que trobin en qualsevol 
mitjà de comunicació (premsa, ràdio, televisió, Internet...) i fer-ne un resum 
en un espai limitat, amb la seva opinió personal, a la seva pròpia pàgina web. 
Aquesta activitat està concebuda en tres fases que es corresponen amb les tres 
avaluacions en què es divideix el curs. En la primera fase l’objectiu és que 
l’alumne es fixi en les notícies de contingut científic i aprengui a comentar-les. 
En la segona fase, ja es demana que contrasti com s’ha donat la notícia en dos 
mitjans de comunicació diferents. En la tercera fase, a més del que s’ha realit-
zat en les anteriors, es demana que aporti alguna cosa nova a la notícia, que 
investigui sobre ella i ampliï el seu coneixement. A la figura 12 pot veure’s un 
exemple de com presenten els alumnes les notícies.
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Figura 12. Exemple de presentació d’una notícia per part d’un alumne de 1er.  
de batxillerat en la matèria Ciències per al Món Contemporani.  

El text està pres directament de la pàgina web personal de l’alumne,  
tal com la va presentar, abans de qualsevol correcció per part del professor

Xip fa recuperar parcialment la vista a persones cegues

Metges de la Clínica Universitària de Tübingen van aconseguir, mitjançant un xip, recuperar parcialment 
la visió de pacients que havien quedat cecs. Els pacients tractats per l’equip dirigit pel professor Eberhart 
Zrenner, director de l’Institut d’Investigacions Oftalmològiques de la Clínica Universitària de Tübingen 
poden ara veure «fonts de llum», com làmpades o finestres. El grup de metges sota les ordres de Zrenner 
ha intervingut quirúrgicament a set pacients. Durant l’operació se’ls implanta en la retina un xip que 
assumeix les funcions de les cèl·lules mortes. El xip s’encarrega llavors de convertir en impulsos elèctrics 
la llum que rep. El xip va ser desenvolupat per Retina Implant, una empresa fundada pel mateix establi-
ment universitari. El xip ocular té dimensions diminutes: 3 per 3 mil·límetres, com la grandària d’un gra 
d’arròs. Cada xip costa uns 25.000 euros.
Dilluns 07/05/2012, El Mundo i Antena 3

COMPARACIÓ AMB ALTRES FONTS
La notícia d’El Mundo explica els resultats obtinguts i sobretot s’encarrega de donar gairebé tots els 
noms relacionats amb aquest experiment. En canvi, la notícia d’Antena 3, dóna més informació sobre la 
funció del xip i l’operació.

AMPLIACIÓ DE LA NOTÍCIA
Una de les causes de ceguesa més freqüents en edat adulta és la retinosi pigmentària. Es calcula que a 
Alemanya hi ha unes 30.000 persones i a Espanya 25.000 persones que sofreixen d’aquest mal.
La retinosi pigmentària és un conjunt de malalties oculars cròniques d’origen genètic i caràcter degene-
ratiu. Es caracteritza per una degeneració progressiva de l’estructura de l’ull sensible a la llum, la retina, 
que mica en mica va perdent les principals cèl·lules que la formen, els cons i els bastons.
Un dels cirurgians que ha participat en la investigació, Robert MacLaren, que és professor d’Oftalmologia 
a la Universitat d’Oxford, explica que altres malalties que també provoquen ceguesa, com la degenera-
ció macular, no poden ser tractades amb aquest dispositiu, encara que assenyala que en el futur sí que 
podria desenvolupar-se algun sistema similar per millorar la degeneració macular.

COMENTARI PERSONAL
Aquest experiment és un clar exemple que la indústria més desenvolupada i la que més innovacions té 
és, sens dubte, la de la medicina. Avui dia la medicina és la que més està creixent en la nostra societat i 
si segueix així, el futur que crèiem tan llunyà, arribarà en poc temps.

Què ens aporta aquesta forma de treballar? A més d’aprendre ciència, els 
alumnes estan desenvolupant la seva competència tecnològica, posen en joc 
estratègies de recerca de la informació, aprenen a comparar diferents punts de 
vista, desenvolupen tècniques d’expressió, són capaços d’enfrontar-se a pre-
guntes noves. En definitiva, estan aprenent a donar sentit a la informació i a 
construir coneixement a partir d’ella.
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El problema del «talla i enganxa»
Una de les preocupacions per a un grup molt important de professors a 

l’hora que els seus alumnes utilitzin les TIC és la gran facilitat amb què poden 
tallar i enganxar la informació a l’hora de presentar un treball. Per a molts, la 
solució és sol·licitar que els treballs es lliurin redactats a mà i així evitar aquest 
perill. Convé pensar que només amb aquesta indicació poques vegades s’acon-
seguirà que l’alumne repensi i redacti el treball, sinó que el copiarà però li 
costarà més feina. La forma en què treballa l’alumne, com s’enfronta a la tasca 
i el que aprèn no variaran perquè faci el seu treball escrivint a mà. La solució 
és molt més simple, es tracta de canviar la tasca. Si la tasca consisteix a posar la 
definició de, per exemple, el concepte de pressió, tan si s’utilitza un instrument 
com un altre bastarà amb copiar la definició. Però, si ha d’emetre la resposta a 
una pregunta o un problema en el qual calgui utilitzar el concepte, la situació 
ja canvia i necessitarà desenvolupar una resposta pròpia. Podrà copiar-la d’un 
company, però serà més difícil si ha d’argumentar-la, com vèiem anteriorment.

Una situació molt típica són els informes de la lectura d’un llibre o del 
visionat d’una pel·lícula. Són activitats molt utilitzades i de les quals es poden 
trobar múltiples versions de la tasca resolta a Internet (per exemple, en el molt 
conegut «Rincón del Vago»). La situació no canviarà si s’utilitza un processador 
de textos o un bolígraf, la informació per copiar és la mateixa, només que en 
un cas es trigarà més que en l’altre a realitzar la tasca. Si volem que la situació 
canviï, les TIC ens hi poden ajudar. Per exemple, substituint l’informe de la 
lectura per un debat en un blog. En la figura 13 es pot veure un exemple d’un 
blog de treball a l’aula. Els alumnes han vist prèviament a casa seva la pel·lícula 
La síndrome de Xina, en la qual es planteja el problema d’un accident en una 
central nuclear, i se’ls demana que debatin sobre ella en el blog fent, almenys, 
dues aportacions en qualsevol de les següents categories:

• Opinió personal. Quina opinió et mereix la pel·lícula?
• Pot passar? La situació que es dóna en la pel·lícula, és possible que ocorri 

avui dia?
• Arguments en contra de l’energia nuclear. Quins arguments pots donar 

en contra d’utilitzar l’energia nuclear?
• Arguments a favor d’utilitzar l’energia nuclear. Quins arguments pots 

donar a favor de la utilització de l’energia nuclear?
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Figura 13. Exemple de blog on els alumnes de Ciències per al Món Contemporani (1er.  
de batxillerat) expressen les seves opinions sobre una pel·lícula que han vist a casa seva

Crear un blog per a un debat amb diverses preguntes a un professor li costa 
uns pocs minuts i permet que els alumnes hagin d’escriure expressant les seves 
opinions sobre un tema. és sorprenent veure com estudiants que es resisteixen 
a lliurar un informe i que quan ho fan copien la informació del primer lloc que 
troben són capaços de respondre una vegada i una altra als seus companys en 
un debat que, en part, s’assembla a les converses que mantenen habitualment 
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a les xarxes socials. Només canvien algunes regles del joc: el tema del que es 
parla té a veure amb la ciència, cosa que els obliga a llegir i informar-se; la 
forma d’expressió és el que correspon a una tasca escolar, no es permeten faltes 
d’ortografia ni expressions incorrectes.

Probablement, en l’exemple anterior es posa de manifest un fenomen 
important per als nostres alumnes: la necessitat de donar sentit a la tecnologia 
que tenen a les seves mans. D’això parlarem a continuació.

Donant un nou sentit a la tecnologia
Com s’ha dit anteriorment, els estudiants tenen a les seves mans instru-

ments tecnològics amb un gran potencial però als quals encara no aconse-
gueixen donar sentit més enllà de la seva faceta d’instrument de comunicació 
i oci, encara que només de forma parcial. Això es tradueix moltes vegades en 
situacions conflictives a l’aula, quan els alumnes envien un missatge SMS o, 
simplement, necessiten mirar regularment la pantalla per veure que no hi 
hagi res nou. També, fora de l’aula, necessiten enviar-se missatges, amb el 
mòbil o a les xarxes socials, on de vegades només hi ha un «je, je, je» o una 
emoticona «:)». Sembla que tenen necessitat de trobar una tasca en la qual 
utilitzar tots aquests instruments. L’escola pot ajudar a proporcionar aquestes 
tasques, convertint instruments d’oci en instruments d’aprenentatge i aju-
dant els alumnes a donar sentit a la tecnologia i que l’aprofitin en moltes de 
les seves facetes.

Anteriorment parlàvem de la utilització dels blog per a debats sobre un 
tema determinat. Els blog o les xarxes socials també poden utilitzar-se perquè 
els alumnes plantegin els seus dubtes i problemes amb les activitats escolars, 
de manera que els dubtes i les respostes siguin compartides amb els seus com-
panys que alhora poden emetre respostes, sense esperar el professor. Mica en 
mica es crea una xarxa d’aprenentatge entre iguals on el paper del professor es 
va traslladant des del d’emissor de respostes cap al de moderador d’un fòrum.

El mateix ocorre amb els telèfons mòbils. En l’apartat 4 parlàvem de la uti-
litat dels telèfons intel·ligents per al treball experimental. Avui dia, per a molts 
professors, parlar de telèfons mòbils a les aules sona a cosa prohibida. No obs-
tant això, l’escola pot ajudar a donar sentit a aquesta tecnologia i, al seu torn, 
aquests dispositius poden ajudar a l’aprenentatge dels alumnes. En el moment 
d’escriure aquestes línies (juny de 2012) s’ha pronosticat que aproximadament 
en un any les aplicacions per a telèfons intel·ligents i tauletes hauran inundat 
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les aules universitàries (Johnson, Adams i Cummins, 2012). Per què no també 
les aules d’altres nivells educatius?

No es tracta que les TIC substitueixin el professor ni que l’objectiu sigui 
utilitzar-les passi el que passi. Les TIC són un mitjà i no una finalitat. Tampoc 
es tracta d’introduir les TIC a l’aula per fer el mateix de sempre però mes ràpid 
i eficaç (per exemple, utilitzant PowerPoint en lloc d’escriure directament amb 
un guix) sinó d’utilitzar aquestes tecnologies que estan al nostre abast com 
un recurs per transformar l’aula de ciències, en la mesura en què els seus trets 
(incertesa, diàleg i múltiples llenguatges) són també els trets que necessita 
l’educació científica.

7. Comentaris finals

Als apartats anteriors hem analitzat les que creiem que són les principals 
dificultats que plantegen l’ensenyament i l’aprenentatge de la ciència, així com 
algunes de les estratègies que poden orientar els qui dissenyen i apliquen els 
programes instruccionals per ajudar a superar-les. Òbviament, tal com plan-
tejàvem en definir els objectius d’aquest capítol, el nostre propòsit no és tant 
proporcionar solucions acabades, receptes que puguin aplicar-se tal qual, sinó 
més aviat oferir una guia, camins, per construir aquestes solucions. Per això, 
ens sembla convenient concloure enunciant alguns dels principis en què ha de 
basar-se un ensenyament de la ciència eficaç, que poden trobar-se il·lustrats en 
la major part de les propostes que hem presentat i desenvolupats més extensa-
ment en altres fonts (p. ex., Donovan i Bransford, 2005; Jiménez Aleixandre, 
2003; Pozo i Gómez Crespo, 2008):

a) Partir sempre que sigui possible de problemes o situacions de l’entorn real 
de l’alumne, que puguin ser percebuts i viscuts com problemes i que generin 
una inquietud o una pregunta. Es tracta de partir d’aquestes situacions per 
mostrar després el seu vincle o connexió amb els models científics que han 
d’explicar-les. Es tracta, per tant, de treballar amb «problemes autèntics», i 
no pseudoproblemes que difícilment despertaran l’interès o la motivació dels 
alumnes.
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b) Però no es tracta només que siguin situacions autèntiques, rellevants i 
significatives per als alumnes, sinó que siguin veritables problemes per ells, és 
a dir, que plantegin una situació que no tingui una resposta prèviament esta-
blerta però que aquesta resposta estigui a l’abast de la seva recerca, sota la guia 
del professor. Es tracta, per tant, que el coneixement científic aparegui com un 
mitjà per donar resposta a preguntes compartides, cap a les quals s’ha d’atreure 
la motivació i l’atenció dels alumnes, plantejant situacions prou obertes com 
per requerir dels alumnes una gestió metacognitiva, que els requereixi planifi-
car, supervisar i avaluar les seves pròpies accions.

c) Això implica partir sempre del coneixement previ dels alumnes, però 
amb la finalitat explícita de canviar-lo. Com hem vist, els alumnes tenen una 
ciència intuïtiva fortament arrelada en la seva experiència personal i cultural. 
L’educació científica no hauria d’estar dirigida ni a construir un coneixement 
paral·lel a aquesta ciència intuïtiva, de manera que mai es creuin, ni tampoc 
hauria de proposar-se suprimir o eliminar aquesta experiència, sinó redescriure-
la o repensar-la. L’aula de ciències hauria de ser un espai que ens ajudés a repen-
sar i explicar millor el món on vivim, recorrent a models i representacions que 
van més enllà de la nostra experiència però que ens ajuden a reconstruir-la.

d) Aquests models científics requereixen usar eficaçment múltiples llenguat-
ges i codis de representació (algebraics, numèrics, visuals, etc.) que fan possible 
recodificar o reescriure aquesta experiència personal en termes científics. Però, 
hem d’evitar que l’aprenentatge d’aquests models es converteixi en una finali-
tat en si mateix, ajudant a aquests alumnes a comprendre que aquests models 
no són la realitat, sinó una forma de representar-la. Aprendre aquests models 
no és una finalitat en si mateixa sinó una manera de representar d’una altra 
forma el món on vivim, de comprendre amb més profunditat la relació entre 
els objectes i la manera com l’acció humana pot modificar aquestes relacions.

e) Perquè, finalment, és també important que els alumnes entenguin la 
ciència en el marc de la societat en què es produeix. Davant el fals debat entre 
ciències i humanitats, hem de fer veure els alumnes que la ciència és una acti-
vitat humana que es realitza en el marc de relacions i institucions, que és una 
activitat social, interpersonal, que té també conseqüències i implicacions soci-
als, no és socialment neutra, sinó que ha d’assumir el seu propi compromís. I 
la millor forma que els alumnes percebin aquesta naturalesa social de la ciència 
és que ells mateixos aprenguin ciència en el marc d’aquestes mateixes relacions 
socials, generant espais de treball cooperatiu, de diàleg i contrastació d’idees, 
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etc., a la qual cosa, sens dubte, pot contribuir la facilitat que ofereixen avui dia 
les TIC com eina de treball a l’aula.

8. Bibliografia i recursos recomanats

Alambique, Revista de Didàctica de las Ciencias Experimentales (http://alambi-
que.grao.com/)

Es tracta d’una revista especialitzada, de publicació trimestral, en la que 
els protagonistes essencials són, més que els investigadors, els propis profes-
sors de ciències, no només perquè els està dirigida, sinó perquè també està 
en bona mesura escrita per ells. Entre els seus objectius essencials s’inclouen: 
proporcionar informació útil per a la pràctica docent i per a l’autoformació del 
professorat; crear xarxes d’intercanvi d’idees, iniciatives i experiències entre el 
professorat; afavorir la renovació del discurs pedagògic dominant, obrint vies 
per a la seva superació crítica o donar a les experiències didàctiques la mateixa 
«categoria» científica i el mateix valor que la investigació teòrica. En suma, es 
tracta d’un recurs excel·lent per trobar experiències d’aula alternatives a les 
tradicionals, que no només funcionen, sinó que, a més, estan explicades pels 
propis protagonistes perquè altres docents puguin entendre-les i usar-les. Una 
forma pràctica de mostrar que és possible un altre ensenyament de la ciència.

CLAXTON, G. (1991), Educating the inquiring mind. The challenge for school 
science, Londres: Harvester (trad. cast. de G. Sánchez: Educar mentes curiosas. El 
reto de la ciencia en la escuela, Madrid: Visor, 1994).

Aquest llibre suposa una visió molt personal i provocadora sobre l’estat de 
l’educació científica per a tots. Tot i que el llibre ja té 20 anys, lamentablement 
no ha perdut actualitat. Guy Claxton, amb el seu estil habitual, proposa una 
mirada (ja que estem parlant de ciències) bàsica i àcida de l’educació científica; 
bàsica perquè pretén que repensem els fonaments en què se sustenta; i àcida 
perquè en un to irònic i mordaç ens presenta una visió descarnada de la inutili-
tat de bona part d’aquesta educació i de com n’acaba d’estar allunyada dels seus 
propis propòsits (p. ex., la descripció del «treball pràctic» en «Laboratorilàndia» 
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és tan mordaç com verídica). No busqui el lector aquí solucions concretes, pau-
tes d’intervenció o programes eficaços, sinó idees des de les que construir-los. 
Una visió crítica i refrescant, sens dubte necessària, que ha de complementar-se 
amb altres acostaments més pràctics.

El rincón de la ciencia (http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/rincon-
c/rincon.htm)

El rincón de la ciencia és un web de divulgació a Internet, en format de 
revista, dirigida a estudiants i a persones interessades per la ciència o per conèi-
xer i comprendre alguns dels seus aspectes més o menys curiosos. Està coor-
dinada des d’un centre d’educació secundària, l’IES Victoria Kent (Torrejón de 
Ardoz, Madrid). Entre els objectius que es marquen estan: fer una pàgina web 
de divulgació accessible per al gran públic, sense que per això es perdi rigor o 
qualitat; disposar d’un banc de materials relacionats amb la ciència que ajudin 
a fomentar l’interès dels alumnes per aquests continguts i que siguin útils per 
al treball a l’aula i per al treball individual a casa seva; donar a aquests materials 
un fort caràcter interdisciplinari, ressaltant el caràcter cultural de la ciència; dis-
posar d’una àmplia col·lecció d’enllaços amb altres pàgines relacionades amb 
la ciència, en castellà, de fàcil accés, classificats i comentats. El professor hi pot 
trobar una font d’inspiració i de materials per desenvolupar activitats d’aula i 
l’alumne un lloc on aprendre ciència de forma entretinguda. La seva secció més 
visitada és «El racó dels experiments» on es poden trobar més d’un centenar de 
propostes per experimentar amb materials que el públic pot trobar a casa seva.

JIMéNEz ALEIXANDRE, M.P. (ed.) (2003), Enseñar ciencias, Barcelona: Graó.
Es tracta d’un manual de didàctica de les ciències escrit per especialistes del 

nostre país. Té dues parts; en la primera es plantegen cinc idees generals per a 
un nou enfocament de l’educació científica: el treball amb problemes autèn-
tics en el marc de l’aprenentatge situat, la construcció del coneixement i els 
continguts de ciències, la comunicació i el llenguatge a les classes de ciències, 
la resolució de problemes i els treballs pràctics. A partir d’aquí, a la segona 
part es desenvolupen aquestes idees per a cadascuna de les quatre disciplines 
clàssiques que componen l’educació científica: la biologia, la geologia, la física 
i la química. Un bon recurs per conèixer cap on s’orienta avui dia la didàctica 
de la ciència.
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POzO, J.I. I GóMEz CRESPO, M.A. (1998), Aprender y enseñar ciencias. Del 
conocimiento cotidiano al conocimiento científico, Madrid: Morata.

En aquest llibre trobarà el lector una exposició més assossegada i profunda 
de bona part de les idees presentades al mòdul. La seva principal contribució 
a l’aprenentatge d’aquest mòdul pot ser enfortir-ne la fonamentació teòrica 
al mateix temps que il·lustrar amb nombrosos exemples de l’aula de ciències 
les implicacions dels conceptes aquí presentats. El llibre té tres parts. En una 
primera es fonamenta un model d’aprenentatge i ensenyament de la ciència 
sustentat tant en les aportacions de la psicologia de l’aprenentatge com de la 
didàctica de les ciències. S’analitza l’aprenentatge conceptual, procedimental i 
actitudinal des d’aquesta perspectiva. Una segona part està centrada a mostrar 
de manera específica com aquestes idees afecten a l’aprenentatge d’alguns dels 
nuclis essencials de la física i la química que s’ensenyen en l’educació secundà-
ria. L’última part presenta i compara diverses alternatives didàctiques, a partir 
de les quals proposa un model integrador.
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10. Activitats d’autoavaluació

10.1. Tasques

TASCA 1. En la figura 8 d’aquest capítol es planteja una activitat en forma 
de problema en la qual l’alumne ha d’identificar un material a partir de les 
dades que s’obtenen experimentalment, comparant-les amb les d’una taula 
de referència. Suposem que estem treballant amb alumnes de 3er. d’ESO. Un 
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alumne comença a resoldre la tasca i reconeix que ha de calcular la densitat 
de les mostres i ho fa de forma adequada. Calcula els tres valors de la densitat 
i posteriorment el valor mitjà de les tres mostres, dóna per conclosa la tasca. 
Quin tipus de dificultat ha trobat? Què ha de pensar el seu professor?

TASCA 2. Seguint amb el que s’ha plantejat a l’activitat 1, quin tipus de 
reforç hauria de proporcionar el professor a aquest alumne?

TASCA 3. Com aparquem el cotxe a l’ombra? Intentarem abstreure’ns de la 
nostra posició d’experts (professors de ciències) i col·locar-nos en la posició de 
ciutadans normals i corrents en una situació habitual per intentar veure com 
pensem i actuem. Ens trobem en un carrer i anem a aparcar el cotxe durant, 
per exemple, dues hores. Veiem que hi ha un arbre que fa ombra, però sabem 
que aquesta ombra es desplaçarà durant les dues hores que romandrà el cotxe 
aparcat. On aparcarem el cotxe per aprofitar al màxim l’ombra, una mica cap 
endavant o una mica cap enrere? Les preguntes, en aquesta activitat són: com 
hem raonat per solucionar el nostre problema? Quin model de relacions Terra/
Sol hem aplicat per aparcar el cotxe?

TASCA 4. Tornem al que hem respost en l’activitat anterior. Hi ha contra-
dicció entre la nostra forma de pensar i el que ensenyem a l’aula?

TASCA 5. Estem en un aula del nivell educatiu en què treballa cada lector 
i en el desenvolupament d’una unitat didàctica sobre el tema que estàs treba-
llant en aquest moment (per exemple, el medi ambient) planteges als alumnes 
que, entre tots, han de realitzar un glossari de termes relacionats amb el medi 
ambient. Independentment de la forma final en la que s’acabi presentant el 
glossari (pot ser a l’aula, quadern de treball de l’alumne, pàgina web, etc.) has 
de triar entre dues formes de treball per als teus alumnes: a) donar-los els ter-
mes a definir i que ells facin aquestes definicions; b) deixar que ells proposin 
les seves pròpies definicions. Quin triaries? Quines dificultats els plantejaria als 
alumnes cada cas? Quines ajudes caldria proporcionar?

TASCA 6. Un alumne presenta un treball que ha realitzat casa seva i obser-
vem que està ple de faltes d’ortografia. Què creus que li resultaria de més ajuda?

a)  Qualificar-lo només en funció del contingut científic de la tasca.
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b)  Qualificar-lo només en funció del contingut científic, avisant que la pro-
pera vegada les faltes d’ortografia li baixaran la nota.

c)  Qualificar-lo amb una nota baixa (tenint en compte les faltes d’ortogra-
fia), avisant-lo que la propera vegada vagi més amb compte.

d)  Qualificar-lo amb una nota baixa (tenint en compte les faltes d’ortogra-
fia), donant-li l’oportunitat de repetir la tasca i millorar la seva qualifi-
cació.

TASCA 7. Durant la realització d’un problema a l’aula, per exemple de cir-
cuits elèctrics, un alumne no pot seguir endavant perquè no recorda l’expressió 
de la llei d’Ohm. Si fossis el professor què creus que seria millor fer:

a) Convidar-lo a buscar al llibre la Llei d’Ohm.
b) Donar-li directament la fórmula que necessita.
c) Dir-li que segueixi pensant a veure si li ve a la memòria.
d) Demanar-li que esperi una mica perquè es corregirà a continuació.

TASCA 8. «La moneda saltarina» és una activitat proposada en http://cen-
tros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/rincon-c/practica/pr-42/pr-42.htm

Està dirigida a estudiar les propietats de la matèria en qualsevol edat, en 
funció de què es demani als alumnes després de l’experimentació. Bàsicament 
consisteix a ficar una ampolla buida al congelador i al cap d’un temps treure-la 
i posar una moneda tapant la boca de l’ampolla. La moneda durant un temps 
fa saltirons perquè augmenta la temperatura de l’aire de l’interior de l’ampolla 
i es produeix la seva dilatació. Treballant amb els alumnes de primària i comen-
çaments de secundària trobem que, quan se’ls explica a classe alguns tenen 
dificultats per reconèixer que hi ha una dilatació de l’aire, ja que l’ampolla no 
canvia de volum. Què creus que seria millor per ajudar els alumnes?

a)  Tornar a explicar el que passa més a poc a poc i totes les vegades que faci 
falta.

b)  Proposar-los que reflexionin sobre el que passa quan treuen una bossa de 
pèsols congelats i, a temperatura ambient, comença a inflar-se.

c)  Proposar-los tornar a realitzar l’experiència amb dues ampolles idèntiques 
i veure què passa quan una s’agafa amb les mans perquè s’escalfi més 
ràpidament.

d)  Repetir l’experiment amb una ampolla a temperatura ambient escalfant-
la al bany maria.
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10.2. Solucions

TASCA 1. L’alumne ha obtingut una solució numèrica i, probablement, està 
tan content per haver tingut un resultat que ha oblidat que la pregunta és una 
altra i encara no ha acabat. El problema matemàtic, la necessitat de trobar un 
resultat numèric, està dominant la seva acció.

TASCA 2. Una possible forma d’actuació és demanar a l’alumne que llegeixi 
la tasca amb deteniment i n’identifiqui les dades de partida i la pregunta que 
ha de respondre. També se li pot demanar que escrigui quina és la pregunta 
o, en funció de la situació en què ens trobem, que els expliqui als seus com-
panys què és el que demana el problema. En cas que l’alumne es bloquegi, pot 
resultar molt útil que el professor llegeixi en veu alta, de forma pausada, la part 
de l’enunciat on es formula la pregunta. Això últim sol ser molt útil quan un 
alumne es bloqueja durant la realització d’un examen.

TASCA 3. Alguns lectors poden plantejar-se que segurament ja hi ha aplica-
cions per a telèfons mòbils que els resolguin la tasca. Tenen raó, però l’activitat 
que els plantegem és que reflexionin sobre la seva manera de pensar, així que 
han de guardar el telèfon i tornar a començar.

La resposta més probable és que hàgim considerat que el Sol surt per un 
punt del «horitzó» (a les ciutats és un horitzó més virtual que real) i es mou 
d’esquerra a dreta, si estem en l’hemisferi nord. Si aquesta activitat s’intenta 
realitzar a l’hemisferi sud, observarem que es desplaça a l’inrevés. D’aquesta 
manera aconseguirem pronosticar amb cert èxit el moviment de l’ombra. El 
model de relacions Terra/Sol és el mateix que ja utilitzaven els babilonis, ni 
tan sols cal recórrer a pensar si la Terra gira al voltant del Sol o el Sol al voltant 
de la Terra.

TASCA 4. El model de relacions Terra/Sol es treballa, amb diferents nivells 
d’aprofundiment, pràcticament en tots els nivells educatius. La nostra forma 
de plantejar-nos la recerca d’una solució en termes babilònics és la que faria 
qualsevol ciutadà normal. Ho fem així perquè és un estratègia que ens porta 
ràpidament a resoldre el nostre problema. és molt eficaç. Tractar d’aparcar el 
cotxe aplicant models físics més complexos ens demanaria estratègies molt més 
llargues i complexes. Si algun lector no n’està convençut, el convidem a què 
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prengui el seu cotxe i intenti aparcar-lo estudiant l’evolució de l’ombra, per 
exemple, a partir del model newtonià en el qual es considera la Terra i el Sol 
un sistema de dos cossos que giren al voltant del seu centre de masses, alhora 
que ho fan sobre si mateixos. Com posàvem de manifest en l’apartat 2, del que 
es tracta és que l’alumne quan utilitza un model sigui conscient de què ho fa i 
de què és capaç d’explicar aquest model, diferenciant-lo d’uns altres. En aquest 
cas, el model babilònic ens permet predir el moviment de l’ombra.

TASCA 5. Si triem l’opció a) estarem entrenant els alumnes en la recerca i 
selecció d’informació, encara que probablement en tinguin prou amb reprodu-
ir respostes ja elaborades. Si triem l’opció b) a l’alumne no li queda més remei 
que llegir sobre el tema i buscar informació dels termes relacionats amb la 
tasca. A més, haurà de fer el mateix que en la primera opció. En el segon cas se 
li proporcionen més oportunitats per aprendre.

TASCA 6. Encara que totes les opcions poden arribar a resultar vàlides en 
funció dels diferents escenaris i tipologies que es presenten a l’aula, l’opció d) 
és la més motivadora per a l’alumne, ja que li planteja que pot millorar el seu 
treball i la seva qualificació. Un alumne que es replanteja el seu treball i inten-
ta millorar-lo en un termini breu aprendrà més fàcilment que si l’objectiu es 
dilata fins la «propera vegada».

TASCA 7. Les opcions c) i d) no permeten que l’alumne segueixi progressant. 
Encara que segueixi tractant de recordar la fórmula el més probable és que no 
la recordi. Les opcions a) i b) li permeten seguir treballant. Quina és millor? 
Depèn molt de la situació i de l’alumne. Si es tracta d’un simple lapsus el més 
còmode és donar-li directament la fórmula. No obstant això, el fet d’haver de 
buscar-la el força a haver d’orientar-se mitjançant el seu llibre i els diferents 
continguts, l’esforç realitzat probablement li resulti útil en altres situacions.

TASCA 8. Les quatre propostes poden ser vàlides. Però la proposta a) no ens 
garanteix que quan sorgeixi una altra situació nova, com les que es proposen 
en les altres opcions, l’alumne sigui capaç de transferir allò que ha après a un 
altre context. El millor seria combinar les quatre opcions plantejant nous expe-
riments i tornar a explicar la relació entre la temperatura i la dilatació de l’aire.
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Capítol V

Dificultats de l’ensenyament i l’aprenentatge de les 
ciències socials

Cristòfol A. Trepat Carbonell 
Maria Feliu Torruella
Concha Fuentes Moreno
Rafael Sospedra Roca

1. Objectius

• Identificar les dificultats habituals de l’aprenentatge de la cronologia i 
del temps històric entre l’alumnat de primària i de secundària i proposar 
alguns instruments que ajudin a superar aquestes dificultats en la pràc-
tica habitual de l’aula.

• b) Identificar les principals dificultats en l’aprenentatge de la causalitat 
històrica i proposar canvis didàctics que facilitin pensar històricament.

• c) Identificar algunes de les principals dificultats de l’aprenentatge de la 
geografia i de la història degudes a la pràctica tradicional de l’avaluació 
de rendiment i proposar alguns canvis didàctics que ajudin a superar 
aquesta dificultat.

• d) Identificar els principals problemes derivats del decalatge en l’accés 
a la pràctica digital entre l’alumnat i el professorat en l’aprenentatge de 
les ciències socials i proposar algunes vies de solució d’aquesta situació.

Tal i com s’exposarà a la introducció d’aquest capítol s’han triat d’entre les 
distintes dificultats d’aprenentatge de les ciències socials les quatre següents: 
el fracàs en l’aprenentatge del temps històric; la dificultat gairebé insupera-
ble en l’aprenentatge de la causalitat històrica; la sovintejada mala pràctica 
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de l’avaluació de rendiment tant en l’ensenyament de la geografia com en 
l’ensenyament de la història i, finalment, l’anomena «bretxa digital» que les 
tecnologies actuals de la informació i comunicació han obert entre bona part 
del professorat, encara immigrant digital, i el seu alumnat.

En funció d’aquesta tria ens hem proposat quatre objectius, cadascun d’ells 
corresponent a una de les dificultats. El primer objectiu fa referència al primer 
obstacle: el de l’aprenentatge del temps històric. El segon objectiu té per fina-
litat definir la causalitat històrica com estri indispensable per arribar a pensar 
històricament, una de les principals intencions de la presència de la història 
en el currículum escolar per tal de superar la simple memorització de dates o 
d’enunciats de causes i conseqüències de manera no significativa. Encara avui 
aquesta memorització, malgrat que no sigui de fets polítics en exclusiva, conti-
nua essent una pràctica d’aula relativament negativa. El tercer objectiu pretén 
definir amb precisió què vol dir exactament «avaluació de rendiment», quins 
requisits ha de tenir aquest instrument indispensable de l’aprenentatge escolar i 
com podem canviar-ne alguns aspectes per facilitar l’aprenentatge de les ciènci-
es socials. Finalment, el quart objectiu pretén identificar alguns dels problemes 
que la progressiva, accelerada i sobtada entrada de la digitalització en els darrers 
vint anys ha suposat en el camp de l’aprenentatge de les ciències socials.

Tots els objectius, com es pot desprendre de la seva lectura, tenen dues 
intencions: definir la dificultat i proposar alguns canvis didàctics o facilitar 
alguns instruments que ajudin a superar l’aprenentatge de les ciències socials 
des de la didàctica i l’epistemologia de la disciplina.

2. Introducció

De les diverses dificultats d’aprenentatge identificades en l’ensenyament 
de les ciències socials n’hem triat quatre de les més rellevants, habitualment 
originades no pas en les limitacions o problemes personals de l’alumnat sinó 
en l’epistemologia de les ciències referents de l’àrea —principalment de la 
història i de la geografia—, i, molt especialment, de la seva pràctica didàctica 
a l’aula.
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La primera dificultat d’aprenentatge que tractarem, molt comuna, fa 
referència al fracàs reiteradament identificat tant en el batxillerat com a la 
universitat —sigui quina sigui l’especialitat que es cursi— a propòsit de la cro-
nologia històrica més bàsica. Aquest desconeixement es produeix tant en el 
reconeixement de la seqüència i aplicació de les fases amb què els historiadors 
tradicionalment solen dividir la història, com en les simultaneïtats i ritmes dels 
diversos estrats amb què solem analitzar l’aventura humana del passat. Entre 
aquestes darreres cal identificar les simultaneïtats internes dins d’una mateixa 
civilització, o entre més d’una, i la diferència de ritmes entre els fets polítics, 
socials, econòmics i artístico-culturals. és un fet, doncs, clarament comprovat 
que la cronologia i el temps històric costen d’aprendre. O bé que, tal i com s’en-
senyen no produeixen un aprenentatge eficient. I si en la història la cronologia 
bàsica i els temps històrics no s’aprenen, ni que sigui en les seves beceroles, 
resulta del tot impossible aprendre a pensar històricament. Per aquest seguit 
de raons hem triat la primera dificultat respecte del temps històric, analitzarem 
en què consisteix la seva complicació didàctica i proposarem algunes vies per 
intentar superar aquesta situació. El primer objectiu intenta resumir aquest 
seguit d’intencions. Si no s’atribueix un mínim significat a les convencions 
temporals que els historiadors utilitzen per organitzar el coneixement i l’estudi 
del passat i es desconeix la seva seqüència, a banda de ritmes i simultaneïtats, 
resulta pràcticament impossible aprendre a pensar històricament.

La història té sentit dins del currículum escolar, entre altres finalitats, en la 
proposta d’aprendre a pensar històricament, tal i com al seu dia va dir Pierre 
Vilar i avui és seguit per la majoria d’historiadors i de didactes. Pensar histò-
ricament —i entendre alguns aspectes del temps d’avui des del coneixement 
del passat— implica necessàriament l’aprenentatge de la causalitat històrica. 
Al cap i a la fi l’explicació dels fenòmens, bé siguin físics o humans, un cop 
observats, definits o presentats s’entenen només si es comprenen les raons i les 
forces que els han fet existir. La geografia té algunes similituds amb les ciències 
experimentals en la mesura que l’espai es pot observar en el present. Ara bé, 
l’explicació de l’espai ni es pot experimentar en un laboratori ni disposa d’un 
llenguatge matemàtic que permeti preveure què pot succeir en el futur. La his-
tòria, en aquest sentit, és encara més difícil. No només no es pot reproduir en 
un laboratori que permeti observar que a una causa li segueix un efecte deter-
minat sinó que no es pot observar directament. S’ha de reconstruir a través de 
les fonts; i tot i que la didàctica té recursos per fer «veure» una interpretació de 
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la història a través de diverses ficcions —dibuixos o clips de vídeo i, fins i tot 
films sencers— mai no es poden observar els fets històrics complets en la seva 
complexitat. L’ensenyament de la història té, a més del repte del temps, un 
segon repte extraordinari: aprendre a reconstruir una realitat parcial a través de 
la interpretació de les fonts, d’una banda, i interpretar quines raons expliquen 
aquella reconstrucció. és potser la part més important i essencial de la funció 
educativa de la història: saber respondre als diversos perquès. Els fets històrics, 
tal i com es deriva de l’epistemologia d’aquesta disciplina, s’han d’interpretar 
tot distingint les causes dels motius o intencions i, a més, cal també vincular, 
al costat dels corrents de fons, els atzars. Per interpretar la història els historia-
dors només poden fer servir el reflex profund de la lògica dels comportaments 
humans individuals i col·lectius. La història té sentit en el currículum escolar 
si ajuda l’alumnat, doncs, a pensar sobre els fenòmens humans col·lectius a 
partir del conjunt de formes amb què els humans responem als reptes polítics, 
socials, econòmics i culturals. La història, certament, és una ciència però també 
és un humanisme. Pensar històricament ens fa més humans.

Doncs bé, no sol ser fàcil formar en l’alumnat de primària i secundària una 
seqüència adequada d’activitats per anar construint la causalitat històrica. 
Sovint les explicacions dels fets històrics entre el primer curs de l’ESO i el segon 
de batxillerat són idèntiques encara que els fenòmens descrits a segon de batxi-
llerat siguin més complexos. Per tot plegat hem triat aquesta segona dificultat 
d’aprenentatge: com intentar que l’alumnat arribi a aprendre significativament 
la xarxa de causes i motius que expliquen els fets i les estructures de la història. 
és el que s’ha resumit en el segon objectiu.

Fins aquí presentem dues dificultats que neixen bàsicament de l’epistemo-
logia de la disciplina. Hi ha, però, una tercera dificultat que neix directament 
de la didàctica: la pràctica de l’avaluació del rendiment. El concepte d’avalu-
ació abasta diversos camps. Nosaltres aquí ens hem volgut centrar en l’avalu-
ació del rendiment, aquella més habitual i la més practicada pel professorat. 
Tècnicament aquesta avaluació rep el nom de sumativa i consisteix en un 
seguit d’instruments que pretenen mesurar o verificar el grau d’assoliment dels 
objectius d’una o més unitats didàctiques. L’hem triat perquè és precisament 
el format més habitual de la pràctica d’avaluació de les ciències socials. Els 
instruments d’avaluació del rendiment solen sorprendre l’alumnat i no creiem 
que aquesta hagi de ser la circumstància habitual d’aquest moment del procés 
d’aprenentatge. Diverses recerques han evidenciat que s’avalua malament i que 
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aquest dèficit en la cura de l’avaluació constitueix una dificultat d’aprenentat-
ge seriosa. En l’exposició de la tercera dificultat d’aprenentatge identificarem 
i descriurem la pràctica avaluadora i proposarem alguns canvis didàctics que 
ajudin a resoldre aquesta dificultat d’aprenentatge. és el que s’ha resumit en el 
tercer objectiu.

Finalment, no podem defugir una dificultat que neix tant de la didàctica 
com dels sistemes d’accés a la informació i de la comunicació habituals entre 
l’alumnat de primària i de secundària. Amb encert s’ha dit que els alumnes 
d’avui són nadius digitals, mentre que molts dels membres del professorat són 
immigrants digitals. Per primer cop a la història hi ha mecanismes d’informa-
ció i comunicació sobre els quals l’alumnat és superior al professorat. Alerta, 
però! De res no serveix ser més hàbil en la comunicació i la informació si no 
hi ha contingut per aprendre i no hi ha esforç d’aprenentatge. La tecnologia 
per ella mateixa no millora l’aprenentatge: com a molt manté més entretin-
guts els i les alumnes. Transformar informació en coneixement —en definitiva 
és aquesta potser la millor definició d’aprenentatge— no es resol només amb 
un canvi de tecnologia en l’obtenció, procés i comunicació de la informació. 
Tampoc les xarxes socials per si mateixes ajuden especialment l’aprenentatge. 
D’altra banda, aquestes tecnologies han vingut aquí per quedar-se. Definir les 
dificultats de la «bretxa digital» entesa com a vall que separa alumnat de pro-
fessorat i veure com cal enfocar davant d’aquest repte els principals esculls de 
l’aprenentatge es troba a la base de la quarta dificultat triada. és el que resu-
meix el quart objectiu.

No tractarem la possible superació d’aquestes dificultats presentant grans 
alternatives. La nostra intenció ha estat d’oferir alguns canvis i alguns instru-
ment fàcils per avançar en la superació d’aquestes dificultats. Hem rebutjat de 
manera expressa aquells instruments o grans alternatives didàctiques que no 
siguin assolibles per la majoria del professorat. Seria d’interès, per exemple, 
seguir un dietari d’aprenentatge particular de cada alumne/a, filmar els treballs 
en equip o avaluar mitjançant entrevistes individuals... Si bé a primària alguns 
d’aquests instruments són possibles, a secundària avui són del tot inviables atès 
el nombre d’alumnes que són responsabilitat de cada professor en l’aprenentat-
ge de l’àrea de les ciències socials.
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3. Les dificultats en l’aprenentatge del temps

3.1. Introducció

El temps no és un concepte intuïtiu sinó que es tracta d’una categoria que 
s’ha d’aprendre. Sovint el seu aprenentatge és difícil i no sempre reeixit. Tant 
és així que hi ha persones que mai no arriben a tenir una clara consciència de 
les dimensions temporals i encara menys del temps històric.

D’una manera senzilla podríem definir el temps com un concepte que 
transcorre del passat cap al present i al futur. Per entendre’l de manera correc-
ta ens cal desenvolupar idees, conceptes i lèxics específics. Els éssers humans 
per orientar-se en la dimensió temporal han hagut d’utilitzar convencions 
reconegudes que facilitin la navegació i orientació en el temps. I és aquí on 
rau la principal dificultat del seu aprenentatge. Per entendre i aprendre el 
concepte de temps hem de considerar múltiples variables. Hem de tenir en 
compte que quan nosaltres diem que hi ha coses que han passat abans, durant 
o després, ens estem referint clarament a situacions de passat, present o futur. 
Si, en canvi, parlem del durant ens estem referint no només al present sinó 
també estem indicant una certa simultaneïtat, com passa també amb mentre. 
Conceptes més abstractes, com canvi, continuïtat o permanència, ens indiquen 
sovint herències col·lectives que afecten grups més o menys amplis de perso-
nes. Altres conceptes relatius al temps com la successió, ens diuen que les coses 
tenen un principi i un final; la posició en el temps indica que hi ha passat, pre-
sent i futur; la reversibilitat ens explica que amb la ment podem anar del passat 
al present però també del present al passat (memòria); la simultaneïtat explicita 
que diferents tipus de fenòmens o accions transcorren en un mateix temps; la 
continuïtat, com s’ha dit, evidencia que hi ha elements que es mantenen perma-
nents en un mateix temps; i, finalment, el canvi demostra que hi ha elements 
i situacions que es transformen en determinats ritmes temporals.

Tots aquests conceptes són els que s’han de plantejar de manera sistemàtica 
i ordenada en els contextos de l’ensenyament i l’aprenentatge per tal de poder 
superar algunes de les seves dificultats d’aprenentatge en els moments inicials.

Al mateix temps és indispensable, per comprendre el concepte de temps, 
aprendre a mesurar-lo. Una de les principals dificultats en aquest aprenentatge 
és que la durada del temps pot ser molt subjectiva: hi ha hores llargues i hores 
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curtes cosa que, en general, depèn del factor qualitatiu que tipifiqui aquestes 
durades. Quan som petits no recordem de la mateixa manera, per exemple, la 
durada de les vacances d’estiu que la del temps que estem estudiant. Per tal de 
superar aquesta subjectivitat, els humans, a partir de fenòmens naturals primer 
i de convencions o maquinària després, han generat divisions temporals objec-
tives que ajuden a organitzar les seves activitats en el temps. és aquest punt 
que ens marca la segona gran dificultat d’aprenentatge: ensenyar i aprendre a 
mesurar el temps de manera objectiva.

3.2. Comprendre el temps: navegar en el temps i en l’espai

Sembla obvi que totes les activitats humanes, tots els fets i totes les coses 
succeeixen al llarg d’un determinat temps i en un determinat espai. Tot té el 
seu temps, un principi, un desenvolupament i un final. Els humans i les seves 
activitats es transformen en el temps, canvien i evolucionen. En aquest sentit 
el temps està clarament vinculat a la idea de successió: les coses passen unes 
darrere les altres. No hi ha res que succeeixi en el temps de manera aïllada 
sinó que mentre succeeixen unes coses n’estan passant unes altres de manera 
simultània, i tot i que els fenòmens puguin tenir la seva pròpia evolució també 
poden influenciar-se mútuament.

Cada persona viu el seu propi temps i té una consciència temporal pròpia 
que s’aprèn i que permet situar les coses i els fets en el temps del seu entorn 
social. Per poder conèixer i identificar els temps de les coses, dels fenòmens dels 
humans o de les societats, s’han inventat instruments de mesura del temps: el 
rellotge i el calendari. Aquests instruments divideixen el temps en fraccions i 
ens permeten orientar-nos-hi. Totes les societats, els fets, les coses tenen un 
passat que pot ser reconstruït i interpretat. La reconstrucció i interpretació del 
passat permet explicar molts aspectes i dimensions del present. La reconstruc-
ció i interpretació del passat és, precisament, l’objectiu de la història.

De tot el que s’ha dit es desprèn que el temps és un concepte difícil de definir i 
polièdric perquè es pot entendre i abordar des de molts punts de vista. Al llarg de 
l’educació infantil, primària i secundària, de manera explícita o implícita, cons-
cientment o inconscient, es procedeix un autèntic aprenentatge sobre el temps 
i les seves circumstàncies. Però cal tenir present que existeixen, com hem enun-
ciat, dues grans dificultats d’aprenentatge: les referides al concepte de temps 
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pròpiament dit i les referides a la seva mesura. Cal tenir en compte, a més, que 
aquesta aproximació al temps, i al temps qualitatiu del passat (és a dir, a la his-
tòria), és complexa i no es produeix de manera mecànica. La percepció personal 
del temps, el domini de les màquines que el mesuren, la percepció i concepció 
del temps passat no es produeixen en un ordre estricte sinó que s’interrelacionen 
entre si. La percepció del passat que pugui suggerir una llegenda, el coneixement 
i utilització del rellotge o l’organització del propi temps personal poden succeir 
de manera simultània. Com hem assenyalat, l’aproximació al temps no és indis-
pensable per abordar el temps històric, però sí que és important per assegurar-ne 
una assimilació coherent. El temps històric, que és un temps qualitatiu vinculat 
a imatges i fets, també ajuda a vertebrar el propi concepte de temps (Ariès, 1986).

Curiosament, les aproximacions a la problemàtica de la didàctica del temps 
i del temps històric han estat escasses. Piaget va ser un dels primers a parlar-
ne, tot i que considerava que la introducció del temps històric era molt difícil 
i només possible en funció del desenvolupament del pensament abstracte. 
Aquestes concepcions de Piaget sobre l’aprenentatge del temps històric van ser 
molt qüestionades com a massa mecanicistes per part d’autors que considera-
ven que el medi i l’entorn cultural són els factors determinants per introduir 
amb èxit continguts estrictament històrics.

Els ensenyaments primari i secundari han de garantir la correcta adquisició 
conceptual i el domini de les unitats temporals convencionals que estaran 
vinculades als períodes viscuts (hores, dies, anys) o percebuts (generació) en 
una primera fase, i posteriorment pels concebuts en l’àmbit abstracte (segles i 
mil·lennis). La constatació de períodes temporals a partir de fenòmens naturals 
(dia, nit, llunes, estacions) s’ha de complementar amb el domini de les màqui-
nes de mesurament de les fraccions temporals menors: segons, minuts i hores.

El temps històric, d’altra banda, parteix d’una problemàtica conceptual 
complexa ja que es tracta normalment de tipificar de manera qualitativa unitats 
temporals convencionals. Així, ja no es tracta només d’identificar anys, segles 
o mil·lennis sinó d’ordenar-los i situar-los a partir d’elements qualitatius: fets 
que van succeir, personatges, artefactes, vestits, màquines, etc. La comprensió 
del temps històric supera l’experiència temporal directa de nens i adolescents 
ja que es desenvolupa, en general, a partir d’unitats molt extenses i, per tant, 
implica una gran capacitat d’abstracció. L’ensenyament i aprenentatge formal 
ha de plantejar estratègies que permetin conjugar què passa o com són les coses 
en cadascun dels segles o períodes històrics.
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El temps històric s’identifica a partir de successives idees prèvies i imatges de 
fets, artefactes, personatges, tecnologies, construccions, etc., d’un altre temps. 
El domini de la competència històrico-temporal i la correcta ordenació i corre-
lació del temps històric i les seves unitats temporals implica una pràctica siste-
màtica i pautada. Els nens i adolescents, de manera progressiva, han de saber 
identificar els fets factuals, conjunturals i estructurals atenent a la seva durada. 
Han de conèixer les grans convencions d’organització del temps prehistòric i 
històric. I finalment, s’han de familiaritzar amb el sistema de mesurament de 
segles.

En aquest sentit la conquesta del temps en l’ensenyament tindrà dues 
dimensions, que no necessàriament són fases seguides, molt clares. Es tracta, 
d’una banda, de navegar i dominar diferents unitats temporals i assegurar la 
lectura de les màquines mesuradores del temps; de l’altra, caldrà coordinar, 
jerarquitzar i coordinar les diferents unitats temporals. Aquestes unitats seran 
les que s’utilitzaran per navegar per la història, i també per tipificar i caracte-
ritzar moments del passat a partir d’imatges, fets, situacions i llocs de diferents 
períodes històrics. La història, en certa manera, serà una successió d’unitats 
temporals quantitatives caracteritzades per les imatges, fonts, restes i relats 
qualitatius que els corresponen (Blanco, 2008).

Aquests són, com acabem d’exposar, els conceptes que generen problemes 
a l’hora d’aprendre el temps i, en general, en conjunt constitueixen les seves 
principals dificultats d’aprenentatge. Cal veure què és el que hem d’ensenyar 
en profunditat i com ho hem de fer per tal que sigui correctament après i 
d’aquesta manera se superin aquestes dificultats d’aprenentatge.

3.3. La superació de les dificultats d’aprenentatge: els principals 
aspectes a aprendre

3.3.1. L’aprenentatge de les dificultats referides al concepte de temps

Una de les aproximacions més clares (Trepat i Comes, 1998; Pluckrose, 
1993) a la problemàtica del concepte de temps i, per tant, en les seves dificul-
tats d’aprenentatge, la podem trobar en els següents conceptes: la successió, la 
ubicació en el temps, la reversibilitat, la simultaneïtat i, finalment, la tensió 
entre continuïtat i canvi.
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a) La successió en el temps
Sembla obvi dir que els fets se succeeixen uns després dels altres. 

L’aprenentatge d’aquest fet obvi és essencial en els processos d’ensenyament 
i aprenentatge per anar afermant aquesta noció temporal. Durant les etapes 
d’educació infantil i primer cicle de primària és important treballar amb ico-
nografia referida a aspectes de la vida quotidiana o fenòmens naturals sobre 
els quals el nen i la nena tinguin experiència. Així, es pot abordar aquesta 
problemàtica a partir de les fotografies o dibuixos que il·lustrin un conte o un 
relat. Les imatges poden subministrar-se de manera desordenada i l’alumne 
pot procedir a la seva correcta ordenació. Naturalment aquesta proposta es 
pot practicar amb més complexitat en cicles posteriors per anar consolidant 
una pràctica d’identificació de seqüències i de successió. També resulta útil 
subministrar iconografia referent a processos més o menys bàsics de l’acte de 
vestir-se amb una determinada indumentària, l’elaboració de pa, d’aliments, 
o de determinats productes industrials. També a l’evolució, o creixement, de 
determinats processos naturals com la morfologia d’un animal o d’una planta. 
L’elaboració de vinyetes, dibuixos o relats en el mateix sentit són, naturalment, 
possibilitats que permeten una aproximació variada al fenomen.

Durant els cicles mitjà i superior d’educació primària i fins i tot durant la 
secundària es poden complicar les activitats en el mateix sentit. Podem superar 
les imatges basades en la vida quotidiana de l’individu i les seves experiències per 
endinsar-nos obertament en casos del passat històric. Ja no es tracta d’ordenar 
una seqüència fotogràfica de com ens vestim, sinó que podem plantejar reper-
toris de com es vesteixen persones de diferents períodes històrics. I el mateix pel 
que fa als més diversos processos i realitats històriques. No hi ha dubte que l’or-
denació d’imatges respecte a la construcció d’una casa ibèrica o de les successives 
seqüències de la seva ruïna poden ser activitats terriblement complexes.

b) Caminant entre el passat, el present i el futur
La successió de processos i situacions té el seu complement en una correcta 

ubicació de les coses en el passat, el present o el futur. Lògicament el que ens 
donarà més joc des del punt de vista de l’ensenyament de la història serà el posi-
cionament de fenòmens, objectes i persones en el passat. No obstant això, el pre-
sent, entès en un sentit ampli i no com moment fugaç entre el passat i el futur, 
així com el mateix futur, són posicions importants per treballar el temps. De fet, 
la història reflexiona sobre el coneixement del passat per optar amb més llibertat 
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al present i al futur. En aquesta perspectiva, és important treballar, de manera 
sistemàtica, el posicionament en el temps identificant les imatges del passat però 
també les del present i les possibles del futur. En l’ensenyament infantil i primari 
es pot abordar aquesta problemàtica a partir d’iconografia i relats de contingut 
temporal. De fet, contes, llibres infantils i pel·lícules aborden sovint situacions 
del passat, però també relats del futur i de l’anomenada ciència-ficció. La detec-
ció d’anacronismes1 esdevé un mètode interessant per reflexionar sobre passat, 
present i futur. A més a més, a l’educació primària i sobretot a secundària podem 
repensar el futur d’un artefacte, un invent, una situació social, un conjunt urba-
nístic, un itinerari personal, etc., Són activitats riques que permeten, a més, el 
debat i l’intercanvi dels més diversos punts de vista.

c) La reversibilitat
Les seqüències temporals s’acostumen a plantejar des del passat al present o 

des del present al futur. No obstant això, és important treballar el concepte de 
reversibilitat, és a dir, la possibilitat d’estudiar el pas del temps des del present 
al passat o des del futur al present. En el cas de la història res no impedeix par-
tir de la situació actual per anar remuntant fins a estadis anteriors. Pràctiques 
d’aquest tipus no són usuals, però són recomanables i contribueixen a una 
linealitat versàtil que pot ser extremadament útil en els plantejaments de la 
vida quotidiana i en l’estudi de la història. D’altra banda, l’aproximació a la 
reversibilitat també obre pas al plantejament d’ucronies2, molt útils com exerci-
ci per estimular la imaginació, la interpretació i el rigor científic. Les coses van 
succeir d’una manera però podrien haver succeït d’una altra. Elaborar hipòtesis 
rigoroses sobre ucronies estimulen el pensament divergent3 i la creativitat.

1.  Treballar amb anacronismes suposa visualitzar imatges del passat on, en les situacions o per-
sonatges, hi apareixen objectes o construccions que no pertanyen a l’època representada. Cal 
anar, però, amb compte de no abusar-ne i, sobretot, cal proposar una correcció correcta i molt 
consolidada dels errors anacrònics per tal que l’alumnat no es quedi amb una imatge fixa i 
deformada del passat. 

2.  Entenem per ucronia un relat històric reconstruït de tal manera que hauria pogut passar 
però que de fet no va esdevenir-se. Per exemple: què hauria passat si els indígenes americans 
haguessin estat qui va descobrir Europa? 

3.  El pensament convergent consisteix a activar la ment per tal de triar entre diverses opcions la 
més útil per arribar a una conclusió. El pensament divergent —lligat a la creativitat— consis-
teix a generar tantes idees i opcions com sigui possible davant d’una pregunta oberta o davant 
d’un repte.
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d) La simultaneïtat
Als i a les alumnes d’educació infantil i primers cursos de primària no els és 

fàcil aprendre que diversos processos poden donar-se en un mateix temps. Un 
pot anar en bicicleta alhora que canta una cançó mentre una altra persona pot 
estar descansant o fent una altra cosa. L’observació de fets que passen al mateix 
temps —un dia, una hora, un segon— és una pràctica necessària per assumir i 
interioritzar la simultaneïtat entesa com convenció. Naturalment, aquest mateix 
concepte de simultaneïtat serà extraordinàriament útil quan es treballin aspectes 
històrics. La simultaneïtat, per descomptat, també ens permet abordar la pro-
blemàtica del desenvolupament desigual. No totes les cultures o societats, per 
exemple, viuen un mateix moment de desenvolupament tecnològic. El treball 
sistemàtic sobre la simultaneïtat conferirà mecanismes de pensament aplicables 
a la vida quotidiana i també interessants instruments d’anàlisi per a la història.

e) Canvis i continuïtat en el temps
En general, al llarg del temps, hi ha artefactes, materials, persones, idees, 

construccions, organitzacions, països, paisatges, etc., que canvien a més o 
menys velocitat. També hi ha elements que canvien poquíssim o, simple-
ment, que no canvien. La reflexió sobre els elements de continuïtat, els que 
més romanen, i els de canvi, és important en la construcció del pensament 
temporal dels infants perquè els ajudarà en el seu desenvolupament en la vida 
quotidiana i també en la construcció del pensament històric.

En les etapes d’infantil i primers cursos de primària, l’alumnat ha de proce-
dir de manera sistemàtica a identificar situacions de continuïtat, permanència, 
transformació i canvi. Això es pot fer mitjançant l’observació sistemàtica dels 
més diversos fenòmens propers. Naturalment pot plantejar-se a partir de la 
pròpia persona amb índexs de creixement, seqüenciant fotografies al llarg de 
la pròpia vida i constatant la persistència dels elements que no canvien, com el 
nom, o que ho fan molt lentament (com el color dels cabells o els ulls). Quan 
entrem en continuïtat i canvi al llarg de la història, les possibilitats d’abordar 
aquesta problemàtica a partir d’elements simples són pràcticament infinites: 
les seqüències d’imatges d’aliments, d’indumentària, d’habitatges, de maqui-
nària, etc., permeten detectar els canvis més estridents i les continuïtats més 
clares. Òbviament es constatarà que hi ha elements o coses que han canviat 
poc al llarg dels segles i altres que poden haver canviat de manera espectacular 
al llarg de diferents fraccions de temps.
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Naturalment, els processos de canvi i continuïtat també es donen a un 
nivell més abstracte pel que fa a costums, formes organitzatives, idees i pen-
saments. D’altra banda, la reflexió sobre la valoració de la continuïtat o el 
canvi, també se’ns presenta com una pràctica interessant. Usualment els nens 
tendeixen a considerar que el canvi és sempre positiu i que la continuïtat és 
negativa. Òbviament aquests són aspectes que poden i s’han de matisar ja 
que la introducció de canvis, sobretot en el camp ideològic o organitzatiu, no 
necessàriament ha estat o és positiva en el desenvolupament d’una societat.

3.3.2. L’aprenentatge de les dificultats referides a la mesura del temps

a) Els ritmes naturals
El reconeixement de determinades unitats temporals es produeix de manera 

automàtica en els infants des de ben aviat. és obvi que la diferència entre dia 
i nit marca uns determinats ritmes que vertebren activitats. D’altra banda, a 
mesura que el nen o nena creix pren experiència sobre altres períodes de més 
durada tipificats per fenòmens naturals. Així, per exemple, les estacions de l’any 
(sistemàticament treballades a infantil) són les que permeten anar construint el 
concepte d’any. Òbviament el seguiment d’aquests canvis o referències naturals 
són importants i ajuden a estructurar unitats bàsiques (dia, any, mes lunar, etc.).

b) La vida quotidianitat i les convencions socials
Les activitats quotidianes i les convencions socials també ajuden a estruc-

turar conceptes de durada temporal que no tenen un referent natural. Així, les 
activitats que es realitzen a diferents hores del dia: aixecar-se, realitzar tasques 
d’higiene, esmorzar, anar a l’escola, etc., permeten vertebrar l’orientació de la 
navegació diària. Per això és important que durant l’educació infantil i primers 
cicles de primària puguem establir unes rutines constants i d’aquesta manera 
s’anirà consolidant la capacitat d’ordenar fets i establir durades. Al seu torn, 
determinades activitats setmanals orienten en aquesta unitat temporal: el dia 
de festa, el dia que es practica un determinat esport, o que s’emet un programa 
concret, o que es visita a un familiar proper, o que es comparteixen activitats 
amb amistats. D’altra banda, les convencions socials també ajuden en la supe-
ració d’aquesta dificultat d’aprenentatge: l’aniversari, els períodes de vacances 
i les festes tradicionals (Nadal, Carnestoltes, Sant Joan, etc.).
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c) Els instruments per mesurar el temps
La identificació i aproximació a unitats de durada més petites com ara l’hora 

i les seves parts requereix d’una maquinària específica, els rellotges, que acostu-
men a ser difícils d’interpretar. L’aprenentatge de les hores i de l’ús del rellotge 
es desenvolupa amb ritmes desiguals al llarg de l’ensenyament infantil i els 
primers anys de primària. Tradicionalment, i durant generacions, el rellotge 
de manetes, el seu control i possessió, era un veritable esperó per comprendre 
números i coordinar angles. L’avenç tecnològic ha aportat el rellotge numèric 
digital (generalment de quatre dígits) que no ha aportat una possibilitat de 
comprensió més gran.

Com hem indicat, el domini del rellotge requereix un procés llarg i pacient, 
evidentment s’han de reconèixer els números, però després cada unitat està 
dividida en subunitats. En qualsevol cas i a partir de la pràctica empírica els 
nens i les nenes, durant la primària, acaben dominant el rellotge sigui mecà-
nic o numèric i el fan servir per reconèixer i organitzar-se a partir d’hores. 
Certament no es tracta usualment d’una mesura històrica, però sí d’una mag-
nitud important per estructurar el pensament temporal.

El calendari és l’altre instrument per excel·lència per mesurar el temps. El 
seu coneixement també s’inicia d’una manera empírica i intuïtiva. Els infants 
aprenen a reconèixer el dia i el mes en què es viu a partir de l’ús de plantilles, i 
finalment l’any acaba sent reconegut. L’ús del calendari està íntimament lligat 
al número de l’any. La cultura occidental, de tradició romana, compta els anys 
a partir del suposat naixement de Crist, que és l’inici de l’any primer, passats els 
365 primers dies culmina, s’acaba l’any primer i comença el següent. Els anys 
succeïts amb anterioritat es comptabilitzen en negatiu. Així, hi ha anys abans 
de Crist i després de Crist, i segles abans de Crist i després de Crist. Dominar 
i comprendre aquestes convencions no és fàcil i sol aconseguir-se durant els 
primers anys de secundària. Naturalment, l’aproximació al calendari romà pot 
contrastar amb l’explicació i l’estudi d’altres calendaris (hebreu, grec antic, 
musulmà, xinès, etc.). Activitats que reflexionin sobre aquests aspectes sempre 
són útils en tant que eduquen en el pensament relativista.
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d) El temps viscut, percebut i concebut
Durant l’etapa infantil i bona part de la primària els nens i les nenes desen-

volupen el que els psicòlegs han denominat pensament formal o concret, a 
diferència del pensament abstracte que es desenvolupa en l’últim període de 
primària i durant el primer cicle de secundària ja en un context de preadoles-
cència o adolescència4. Hi ha acord comú a establir que el pensament concret 
està molt lligat a la pròpia experiència i que en aquest període és difícil ima-
ginar situacions que requereixin abstracció. Així, l’infant té bon maneig de les 
unitats del temps viscut, aquelles sobre les que té una experiència directa: hora, 
dia, mes i any. Però cal notar que aquestes unitats no són especialment útils 
per abordar el temps històric. Al marge d’aquest temps viscut existeix el que 
s’anomena el temps percebut, aquell sobre el que no es té experiència directa 
però que pràcticament es pot arribar a intuir coordinant o sumant sabers. Així 
es pot aproximar la unitat de segle, que és important en història, i que el nen 
pot relacionar amb el concepte de generació (quatre generacions formen un 
segle) a partir dels pares i els avis. D’aquesta manera pot arribar a entendre que 
els seus avis van néixer fa mig segle (o més) i pot relacionar aquesta magnitud 
amb canvis de vestits, costums, màquines, successos etc. Es tracta, doncs, d’una 
magnitud temporal sobre la que no es té experiència directa, però sí que es pot 
entendre més fàcilment. Aquest temps viscut i percebut es pot abordar en tota 
la seva complexitat a partir de l’experiència històrica familiar recent durant 
l’etapa de primària. Es tracta d’una magnitud important ja que, sovint, el segle 
és la unitat de referència històrica per excel·lència. Finalment, tenim el temps 
concebut, aquell sobre el que no hi ha experiència, ni tan sols aproximada. 
Es tracta de la successió de segles, els mil·lennis i els milions d’anys. Aquestes 
magnituds són difícilment compreses pels infants i encara hi trobem evidents 
dificultats entre els preadolescents que desenvolupen un pensament abstracte. 
La comprensió d’aquestes unitats requereix referents de representació icono-
gràfica.

4.  Amb aquesta afirmació no volem dir que els nens i nenes d’educació infantil no siguin capaços 
d’elaborar explicacions abstractes. 
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e) La periodització històrica
La divisió de la història de la humanitat en períodes respon a moments, 

modes i cultures. Són convencions que es justifiquen en si mateixes. En l’entorn 
cultural occidental els períodes de la història són els següents: prehistòria (dividi-
da a grans trets en paleolític i neolític); antiguitat (des de l’aparició de l’escriptura 
a la caiguda de Roma en poder dels bàrbars); edat mitjana (fins a la caiguda de 
Constantinoble o el descobriment d’Amèrica); edat moderna (fins a la Revolució 
Francesa) i edat contemporània (fins avui). Es tracta de períodes arbitraris que 
no obstant això s’han de conèixer, ja que són, com hem indicat, una convenció. 
Aquesta convenció majoritària planteja etapes de durada molt dispars ja que la 
prehistòria és un període que ocupa milions d’anys a diferència de l’edat contem-
porània, que tot just supera el parell de segles. Tal casuística propicia errors ja que 
els nens i les nenes tendeixen a atorgar durades similars als diferents períodes.

Identificar els diversos períodes amb els segles o mil·lennis que els correspo-
nen, i amb imatges (objectes, restes, obres d’art, recreacions, etc.) no és fàcil, 
i sovint cal establir equivalències entre magnituds temporals dels períodes i la 
seva equivalència gràfica.

f) La representació gràfica del temps
La comprensió de la durada de determinades magnituds temporals exigeix  , 

en general, un procés de representació gràfica (o volumètrica) que consisteix a 
atorgar una determinada magnitud de longitud (mm, cm, dm, m) a una deter-
minada durada. Així, per exemple, un any es pot representar amb un centíme-
tre i un segle amb un metre, tot i que les mesures poden variar en funció del 
tipus de període que treballem. Aquesta pràctica condueix al que s’acostuma a 
anomenar frisos cronològics o històrics, útils per organitzar cronologies i per 
comparar durades. Un exercici clàssic en aquest sentit consisteix a establir la 
durada dels períodes històrics i prehistòrics fent marques en un cordill, cinta o 
rotlle de paper. Amb aquesta activitat els nens i les nenes entenen o intueixen 
la durada de la prehistòria, que s’estén durant desenes i desenes de metres en 
comparació amb l’edat contemporània, que tot just ocupa un parell de metres. 
D’altra banda, els frisos cronològics també poden aplicar-se a l’aproximació 
a qualsevol període o la vida d’una persona. Són molt útils ja que permeten 
intuir de manera concreta les diverses durades temporals.

Fins ara hem exposat les principals dificultats d’aprenentatge, dividides 
en les que fan referència a la concepció del temps i les que fan referència a 
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la mesura. Hem identificat què és el que les caracteritza i hem enunciat com 
podem superar-les. Ara hauríem d’abordar què hem de fer per aprendre-les.

3.4. Com ho podem ensenyar?

Sens dubte, per aprendre el concepte de temps i la seva mesura, com per 
aprendre qualsevol altre tipus de concepte, el més important que hem de 
tenir en compte és la constància en la pràctica dels procediments. No servirà 
de res que es treballin intensament durant un trimestre d’un curs concret 
si no s’ha treballat amb anterioritat i no es desenvolupa posteriorment. Per 
això és important que de ben petits iniciem els infants en el descobriment del 
temps quotidià per acabar dominant la competència temporal a l’educació 
secundaria.

Per tal de superar la dificultat d’aprenentatge referida al concepte de temps 
és important que ensenyem, des de l’educació infantil i primers cicles de 
primària (Wood i Holden, 2007) a col·locar de manera correcta (successió) 
repertoris d’iconografia referent a accions o situacions de la vida quotidiana i 
a ordenar-les del principi al final i del final al principi (reversibilitat). També 
per ensenyar la simultaneïtat és important constatar, identificar i enumerar 
accions o fenòmens que succeeixen o poden realitzar-se en un mateix temps. I 
detectar situacions de canvi i continuïtat a partir de les transformacions de la 
pròpia persona i de l’entorn social i natural.

Per desenvolupar bé aquests conceptes és necessari realitzar accions que aju-
din a organitzar seqüències. Per exemple, a educació primària podem demanar 
als nostres alumnes que realitzin fotografies de les seves accions quotidianes: 
en el moment d’esmorzar, quan estan sopant, quan berenen, en l’instant en 
què estan jugant, quan es canvien de roba, etc. Després demanarem que portin 
aquestes fotografies a l’aula i les podrem ordenar entre tots. D’aquesta manera 
podrem establir què fem primer, què fem després, etc., i així començar a tre-
ballar el concepte de successió a partir d’accions quotidianes. D’igual manera, 
les fotografies ens permeten aproximar-nos a la reversibilitat perquè podem 
demanar als nostres nens i nenes que les ordenin de final al principi. Aquestes 
fotografies, a més, ens poden servir per establir comparacions entre alumnes i 
treballar competències actitudinals i comunicatives que depassen les estricta-
ment vinculades a l’aprenentatge del temps.
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Les fotografies també poden ser els nostres elements essencials per detec-
tar els canvis i transformacions en la vida de les persones. Així, per exemple, 
podem crear una col·lecció de fotografies amb els nostres alumnes i establir els 
canvis que s’han produït des que van néixer.

En els últims cursos de primària i també en l’educació secundària dona-
rem un pas més i els ajudarem a situar repertoris d’imatges i objectes senzills 
segons l’antiguitat o l’ordre cronològic. També serà important que incidim en 
la situació en successió correcta d’elements relacionats amb la història de la 
humanitat: evolució de l’habitatge, del vestit, dels transports, de la utilització 
de l’energia... Podem donar un pas més també en les deteccions dels canvis i 
de les continuïtats i centrar-nos en els canvis produïts en els objectes al llarg 
del temps o a detectar elements del passat, reconeguts com a tals, i que són 
presents en la nostra vida quotidiana (llengua, expressions, costums, artefactes, 
músiques, monuments). Caldrà insistir en l’ordenació de manera més o menys 
intuïtiva, d’imatges diverses referides als períodes de la història. Detectar la 
convivència al present d’objectes o artefactes de procedències espacials o tem-
porals molt diverses i analitzar objectes, jocs, costums, refranys o accions que 
denoten una continuïtat o pocs canvis al llarg del temps també contribuirà a 
l’assoliment de la competència temporal. I, finalment, haurem d’insistir en la 
situació correcta de fets emblemàtics de la història local, comarcal o nacional 
i relacionar-los amb fenòmens històrics més generals i en la situació correcta 
de les diferents fases que caracteritzen l’elaboració d’un determinat producte 
bàsic: pa, teixits, metalls, etc.

Per aprendre la mesura del concepte de temps haurem de seguir l’estructura 
marcada en la dificultat anterior, és a dir, iniciar als infants des de ben petits 
i anar augmentant gradualment la dificultat en l’educació primària i secundà-
ria. és una bona manera de començar associar variacions i ritmes naturals a 
unitats de referència temporals: dia, nit, estacions, d’aquesta manera es podrà 
assumir el concepte de setmana tipificat a partir de referències socials i cultu-
rals. Caldrà iniciar els infants en la lectura del rellotge en tant que màquina 
per mesurar petites unitats de temps per així poder finalment assumir el con-
cepte d’any a partir de referents socioculturals (festes, aniversaris, vacances, 
etc.) i naturals (successió d’estacions). També caldrà iniciar els alumnes en el 
concepte de mes mitjançant l’ús de calendaris i conèixer el nom i aproximada-
ment la magnitud de diferents unitats temporals: minut, hora, dia, setmana, 
mes, estació i any.
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En els últims cursos de primària, seguirem treballant per aconseguir que 
siguin competents en aquests aspectes i per això desenvoluparem activitats 
que impliquin: a) dominar perfectament la lectura del rellotge i del calendari; 
b) coordinar i jerarquitzar correctament les diferents unitats temporals; c) saber 
que el naixement de Crist és un punt de referència a partir del qual comptem 
els anys; i d) assumir el concepte de segle com una unitat de mesura del temps 
històric. D’aquesta manera, mica en mica podrem introduir la denominació, 
l’ordre i la successió de les grans etapes convencionals que divideixen la histò-
ria per acabar coneixent perfectament la seva durada i distingir-ne els subperí-
odes. I un cop interioritzada aquesta periodització podrem ensenyar als nens 
i nenes a associar una iconografia variada a l’etapa històrica a què correspon i 
detectar anacronismes en situacions o imatges.

També podem ensenyar-los a elaborar cronologies sobre la història de la 
pròpia persona o de la família per acabar elaborant cronologies precises de la 
història local o nacional distingint-ne diferents subapartats. En aquest tipus 
d’activitats solem demanar-los que realitzin la cronologia fins a la generació 
dels seus avis; també, però, podem plantejar l’activitat com un projecte de 
recerca en què han de tractar d’arribar el més lluny possible: buscar informa-
ció, fotografies, documentació, etc., i realitzar, amb les seves famílies, l’arbre 
familiar. Aquestes activitats, aparentment senzilles, ajuden a estructurar i a 
mesurar el concepte de temps. Cal que en aquestes edats aprenguin també 
a utilitzar els nombres romans per designar els diferents segles i situar dates 
correctament al segle que els correspon per acabar, finalment, a situar correc-
tament fets, persones o situacions emblemàtiques de la història nacional en 
una cronologia.

Un dels projectes interessants que podem realitzar de forma pràctica amb 
l’alumnat dels últims cursos de primària per poder comprendre la mesura del 
temps és l’elaboració d’una cronologia dels grans períodes de la història. Cal, 
en primer lloc, establir quin material usarem (paper higiènic, fulls de paper, 
cartró, etc.), donar un color a cada època de la història i, sobretot, consensuar 
les mesures. Cada unitat de material que utilitzem ha de tenir la seva correspo-
nent unitat temporal i la mateixa mesura per a tots els participants. és necessari 
aquest consens perquè aquesta activitat ens ajudi a visualitzar la durada dels 
períodes de la història i, si no establim les mateixes mesures entre tots, no com-
plirem amb els nostres objectius. Un cop establertes aquestes normes, repartim 
a cada alumne una unitat temporal, que esdevindrà el seu objecte d’estudi. Ha 



© UOC 276 Dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars

de descobrir què va passar en aquest període concret, quins fets rellevants van 
succeir i dibuixar-los per poder després compartir-los amb els seus companys.

Quan cada alumne ha fet la seva part de la cronologia, necessitarem d’un 
espai gran per realitzar la nostra línia del temps. D’aquesta manera anirem 
veient com els períodes de la història se succeeixen els uns als altres. I a més, 
podrem establir la durada de cadascun. és una manera molt gràfica de veure la 
duració dels períodes de la història.

En educació secundària, i després que els alumnes tinguin assimilats els proce-
diments anteriors, haurem d’elaborar cronologies sincròniques que es refereixin 
a diferents civilitzacions, països, etc. Elaborar quadres que relacionin diferents 
aspectes d’un mateix període o de diferents períodes (economia, política, art, 
urbanisme), seqüenciar correctament diferents subperíodes històrics referents a 
història política, història de la tècnica, història de l’art; conèixer i dominar els 
diferents subperíodes de la història nacional i datar cada vegada amb més pre-
cisió i identificar amb més exactitud una àmplia gamma d’objectes, artefactes, 
conceptes relacionats amb els diferents períodes i subperíodes històrics.

5. Les dificultats en l’aprenentatge de la causalitat històrica

5.1. Introducció

Un dels grans objectius que es perfilen en el currículum d’història tant en 
l’etapa de primària com en la de secundària, consisteix a ensenyar una cosa tan 
genèrica com «pensar històricament». Així, l’ensenyament dels mecanismes 
que regulen el pensament històric es converteix en la clau que pot obrir la 
porta a la comprensió significativa del passat. Això fa que per ensenyar història 
se’ns plantegi una de les grans qüestions de la seva la didàctica: què significa 
ensenyar a pensar històricament?

Malgrat la diversitat de punts de vista i d’escoles històriques, es tendeix 
a coincidir que ensenyar a pensar en termes històrics implica potenciar en 
l’alumnat la consciència crítica necessària per interpretar el passat en el sentit 
més ampli. Això vol dir, entre altres coses, que cal establir les relacions que hi 
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ha entre els diferents esdeveniments històrics i alhora assenyalar les causes que 
els van provocar i les conseqüències que se’n van derivar o que encara se’n 
deriven. A la vegada, la formació del pensament històric implicarà el desen-
volupament en l’alumnat de la consciència històrica, preservant la memòria 
col·lectiva i el patrimoni artístic i cultural.

Tenint en compte que s’està al·ludint a generar consciències, preservar 
memòria i establir relacions de causa-efecte, les dificultats de comprensió que 
es podran donar entre l’alumnat són significatives i d’índole molt diversa. Si, 
a més, es relacionen aquestes dificultats amb els eixos vertebradors que estruc-
turen el coneixement històric: l’espai, el temps, la cronologia i la causalitat; la 
complexitat exigida és prou considerable.

De tots aquests aspectes centrarem la nostra reflexió en les dificultats que 
genera l’ensenyament i l’aprenentatge de la causalitat històrica. Es tracta d’una 
dimensió imprescindible procedent de l’epistemologia de la disciplina amb la 
qual podem potenciar en l’alumnat l’assoliment d’explicacions profundes i 
significatives dels esdeveniments col·lectius dels humans en el passat.

5.2. Causalitat històrica: reflexions inicials

De tots els conceptes estructurants de la història: espai, temps, cronologia i 
causalitat, aquest darrer es perfila com un dels més complexos per ser ensenyat 
i per ser après.

D’una banda resulta fonamental analitzar el rol que tenen els antecedents 
d’un esdeveniment històric per millorar la nostra comprensió del passat. I, de 
l’altra, es converteix en un tema complex per a l’establiment de relacions d’in-
terdependència entre les causes i els motius o intencions5.

La comprensió significativa de la causalitat històrica, entesa com relació de 
causa-efecte, és un tema complex i ha de ser considerada com l’últim pas que 
realitza un historiador després d’una investigació profunda.

A l’estudiant d’història se l’ha de preparar perquè en el decurs del seu procés 
educatiu arribi al punt en què sigui capaç d’explicar les causes i motius pels 

5.  S’entén per causa el fonament o l’origen d’un fet, mentre que en història motiu és el propòsit 
o finalitat que es té al fer alguna cosa. Per tant, és el que determina les intencions. Finalment, 
intenció és el propòsit conscient que es vol portar a terme, és a dir, allò que es vol aconseguir. 
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quals es produeix un fet històric i, a més, que hi estableixi relacions de depen-
dència. Tanmateix, quan s’analitza detingudament la manera com la causali-
tat es presenta a l’aula, ens adonem de seguida d’un seguit d’incoherències. 
Habitualment es presenta a l’alumnat un esquema senzill de motius i d’agents 
com una explicació tancada i acabada en la qual l’alumnat, en general, intervé 
poc o gens en la seva deducció.

D’aquesta forma, tal com analitzen en profunditat autors com M. Carretero 
(1995), la comprensió global de la causalitat en història no es produeix i es 
limita a una memorització de les explicacions i relacions exposades i en cap cas 
implica potenciar l’anàlisi i la reflexió a l’aula. Tampoc no facilita la integració 
de coneixements específics que vénen no només de la història, sinó també 
d’altres disciplines.

Per tant, resulta indispensable proporcionar a l’alumnat instruments per tal 
d’organitzar aquests coneixements amb la intenció que els apliqui sistemàtica-
ment mitjançant l’ús de rutines i destreses de pensament en altres contextos i 
situacions. En aquest sentit, les activitats didàctiques proposades a l’aula amb 
la causalitat com eix vertebrador, poden resultar summament útils i necessà-
ries per potenciar en l’alumnat el pensament històric, l’aprenentatge crític del 
passat i la metacognició6.

D’aquesta manera, fomentant activitats significatives sobre la causalitat, es 
potencien aprenentatges més profunds basats en l’observació, l’anàlisi, l’expe-
rimentació i la deducció. Aquests elements impliquen l’aplicació organitzada 
i sistemàtica, per part de l’alumnat, del mètode hipotètico-deductiu7 que fa 
servir l’historiador per analitzar el passat: plantejament d’una pregunta inicial, 
formulació d’hipòtesis, verificació amb l’ús de fonts històriques i extracció de 
conclusions.

6.  S’entén per metacognició el conjunt d’estratègies que permeten conèixer i autoregular els 
processos cognitius més bàsics. Aquest concepte manté una estreta relació amb aprendre a 
aprendre, tot permetent a l’estudiant ser conscient de què aprèn i com ho aprèn.

7.  S’entén per mètode hipotètico-deductiu la descripció del mètode científic basat en 
l’experimentació. Partint de l’observació del problema, de l’estudi i l’avaluació dels fets, 
s’arriba a conclusions que poden ser extrapolables. 
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5.3. Dificultats en la comprensió de la causalitat històrica

Diversos autors han coincidit a l’hora d’establir les dificultats més significa-
tives que té l’alumnat quan s’enfronta a les explicacions causals.

D’una banda, hi ha un grup de dificultats considerades intrínseques a la prò-
pia naturalesa de causa i que afecten especialment a la comprensió. Recerques 
considerades clàssiques, com les de P. Lee i A. Dickinson (1989) que superaven 
les premisses piagetianes, ja van advertir de les dificultats relacionades amb la 
comprensió de les situacions històriques i de la dificultat en la comprensió de 
les intencions dels agents històrics. Destacaven en especial el fet que l’alumnat 
podia presentar dificultats inicials a l’hora de diferenciar la seva manera actual 
de veure les coses respecte de la que podia tenir un agent històric en el seu con-
text. és a dir: per a l’alumnat actual pot resultar difícil comprendre els motius 
que van tenir les persones en el passat per portar a terme una acció determina-
da. De fet el presentisme —les raons per les quals avui fem o deixem de fer una 
determinada acció enteses com absolutes en el temps— esdevé un dels primers 
obstacles importants per a una comprensió causal profunda i significativa del 
passat. En parlarem més endavant.

Un segon obstacle per aprendre a pensar històricament la causalitat el tro-
bem en un concepte que apareix reiteradament en els manuals d’història: la 
multicausalitat, entesa com la xarxa de causes i motius que expliquen els esde-
veniment del passat.

En relació a la multicausalitat, estudis realitzats per la psicologia cognitiva i 
per la pròpia didàctica han constatat els problemes que comporta la seva com-
prensió. Així, per exemple, l’alumnat de les primeres etapes d’escolarització té 
importants dificultats a l’hora d’assignar més d’una causa a un esdeveniment, 
tendint a explicacions simplistes i a un pensament causal limitat.

Serà en l’educació secundària quan l’alumnat podria ser capaç de compren-
dre i interpretar que un esdeveniment és producte d’un conjunt de causes 
de diferent tipologia que es relacionen i que incideixen de diferent manera 
en l’explicació dels fets històrics. D’una manera particular cal assenyalar que 
l’alumnat dels primers cursos de secundària tindrà més facilitats per aplicar 
la multicausalitat si la referim a situacions properes a la seva vida quotidiana. 
En nivells superior de secundària (a partir del 15-16 anys) l’alumnat ja haurà 
interioritzat el concepte i podrà aprofundir en la seva aplicació establint con-
nexions de causes i efectes entre els esdeveniments.
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De tota manera, no cal perdre de vista que això s’aconseguirà amb major o 
menor èxit depenent de les pràctiques didàctiques que l’alumnat passi a l’aula 
sota la direcció o a proposta del professorat. Per tant, el paper del professor 
resulta fonamental, ja que si la seva didàctica garanteix l’observació, la reflexió, 
l’anàlisi i la inferència, el pensament causal generat a l’alumnat en el últims 
cursos de secundària serà molt més profund i assentat. L’alumnat, segons la 
didàctica que practiquem, pot arribar a assolir un bon nivell d’abstracció i de 
complexitat per interpretar fenòmens històrics, tot diferenciant-ne i discer-
nint-ne les explicacions causals i les explicacions intencionals, propiciant una 
comprensió significativa de l’esdeveniment estudiat.

Les afirmacions anteriors queden plenament verificades per les investiga-
cions que s’han realitzat sobre la multicausalitat. En constitueixen un bon 
exemple les elaborades pel grup de M.Carretero, L. Jacott i M. Limón (1995) des 
de la psicologia cognitiva. Aquest autors han portat a terme una sèrie d’estudis 
que tenen com element fonamental l’anàlisi dels processos cognitius que fan 
servir els nens, joves i adults per tractar les causes dels esdeveniments històrics. 
A grans trets aquestes recerques conclouen que el nivell maduratiu és només 
un indicador, però no és el decisiu a l’hora de dissenyar relacions causals pro-
fundes. Així, els adolescents i els universitaris no experts (és a dir, els estudiants 
analitzats que no cursen la llicenciatura de Geografia i Història) no arriben més 
enllà d’una suma de causes o d’indicadors causals més simples. Seran els adults 
experts en història els únics que incloguin en les seves explicacions relacions 
causals més complexes i interdependents.

En estudis posteriors aquest grup d’investigadors va arribar a establir quatre 
nivells de comprensió de la causalitat:

• Primer nivell: l’alumnat no veu necessitat d’explicació a una situació 
històrica determinada.

• Segon nivell: l’alumnat reconeix que un fet el va poder haver ocasionat 
una causa, però no explica el com ni el perquè.

• Tercer nivell: l’alumnat comença a tenir una concepció causal més 
precisa. En a quest nivell l’alumnat és capaç d’establir relacions causals 
més àmplies entre diferents factors quan intenten explicar una situació 
històrica.

• Quart nivell: les relacions que s’estableixen entre els diferents factors 
són relacions causals més complexes i dinàmiques. L’alumnat és capaç 
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de crear cadenes causals, relacionar-les entre si i interpretar-les dins 
d’una explicació històrica més completa.

Un altre dels obstacles o dificultats, ja esmentat, al qual s’ha d’enfrontar 
l’alumnat quan analitza aspectes relacionats amb la causalitat té a veure amb 
el presentisme. Estudis realitzats per O. Hallen (1993) i altres, coincideixen a 
subratllar que existeix una forta tendència entre els adolescents a explicar els 
fets històrics fent al·lusió a accions, intencions i motius, però en cap moment 
tenen en compte el context històric en què aquests fets es van produir. Per això, 
les raons que al·ludeixen de forma majoritària són les personalistes, comen-
tant la importància de les accions o intencions dels individus particulars. Els 
alumnes, especialment els més joves, tenen dificultats per advertir raons que 
estiguin en relació amb el context social, polític, econòmic i cultural, tendint 
a explicacions personalistes. Per tant, un dels objectius que hauria de fixar-se 
el professorat d’història seria dotar l’alumnat de procediments i informacions 
que li permetessin considerar explicacions més profundes i estructurals de la 
realitat històrica a analitzar, tendint a visions més empàtiques8.

5.4. Estratègies didàctiques per treballar la multicausalitat  
històrica a l’aula

A la llum de les dificultats comentades anteriorment i per tal d’apropar 
l’alumnat a un concepte tan complex com el de causalitat històrica, resulta 
fonamental una actuació didàctica renovadora i eficaç que no presenti les cau-
ses com a nuclis tancats i acabats, sinó que es potenciïn activitats en les quals 
l’alumnat dedueixi de forma organitzada i estructurada les causes i sigui capaç 
de fer inferències.

Per això proposem unes actuacions didàctiques basades en l’aplicació del 
mètode de l’historiador (hipotètic-deductiu) a l’aula d’història, tot adaptant les 
propostes a la realitat escolar i la maduració de l’alumnat.

Per acostar l’alumnat al tractament de la causalitat, creiem oportú prendre 
com a referència la tècnica de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP o PBL, 

8 .  Entenem per empatia la capacitat per comprendre les accions humanes realitzades en el 
passat des d’una perspectiva pròpia d’aquella època. 



© UOC 282 Dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars

Problem Based Learning). és un dels mètodes d’ensenyament que més potencia 
l’aprenentatge creatiu i reflexiu ja que es col·loca l’alumnat com a centre de 
l’aprenentatge i al professor com a guia del procés. Mentre que en l’aprenentat-
ge tradicional primer s’exposa la informació i després es busca la seva aplicació 
en la resolució d’un problema, en la didàctica del PBL primer es presenta el 
problema, a continuació s’identifiquen les necessitats d’aprenentatge i es busca 
la informació necessària per resoldre’l i, finalment, es torna al problema per 
solucionar-lo.

Les experiències didàctiques basades en el PBL propicien un aprenentatge 
en grup i cooperatiu, on els i les alumnes comparteixen experiències, desenvo-
lupen habilitats i prenen responsabilitats bàsiques per al seu procés formatiu.

Els passos del procés d’aprenentatge del PBL són els següents:

• Es presenta el problema dissenyat: motivació inicial.
• S’identifiquen les necessitats d’aprenentatge: clarificació de conceptes 

bàsics.
• Es proporcionen les informacions necessàries: presentació de recursos.
• Es resol el problema o s’identifiquen els problemes nous: síntesi.
• S’avaluen els resultats d’aprenentatge.

5.4.1. Motivació inicial

Per tal d’aplicar amb correcció aquesta tècnica d’aprenentatge al tema de 
la causalitat històrica, resulta imprescindible fixar d’entrada, com és lògic, el 
problema o la motivació inicial. Amb aquest objectiu es proposa una pregunta 
o bé una situació que desperti en l’alumnat interès i preocupació per trobar-hi 
una solució o resposta. Una pregunta inicial genèrica, a tall d’exemple, podria 
ser la següent: quines són les causes de la Primera Guerra Mundial? Resulta clara i 
concisa, però poc motivadora. Caldrà fer propostes més imaginatives que pre-
disposin positivament a l’aprenentatge. Passem a continuació un exemple de 
presentació i descripció d’un problema.

L’arxiu de la comarca ha enviat una carta a l’escola requerint l’ajuda dels 
alumnes davant una sèrie de fets que van succeir a la localitat i que relacionen 
l’esclat de la Primera Guerra Mundial amb l’estada de l’arxiduc Francesc Ferran 
a un dels palaus de la zona.
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Benvolgut estudiants,

A l’Arxiu Històric de la nostra localitat hem fet un descobriment certament espe-
ctacular. Fa uns dies un grup d’investigadors ha estat analitzant documents que 
demostren que l’arxiduc Francesc Ferran, hereu al tro de l’Imperi d’Àustria-Hon-
gria, en dies previs a la seva visita a Sarajevo (28 de juny de 1914), estava reunit 
a uns dels palaus de la nostra ciutat. Entre aquesta documentació s’ha trobat les 
actes de diverses reunions que va tenir amb representants serbis. L’arxiu necessita 
la teva ajuda per llegir i classificar la informació i així esbrinar els motius que van 
portar a l’enfrontament bèl·lic...

La directora de l’Arxiu Històric demana als alumnes de 4t. de secundària que 
facin una lectura d’aquestes actes i altres documents i que donin el seu punt 
de vista sobre els motius de l’esclat de la Primera Guerra Mundial que queden 
recollits en aquestes fonts.

El procediment de treball passaria per les fases següents:

• Presentació de la carta al grup classe.
• Lectura dramatitzada.
• Explicació dels conceptes bàsics: vocabulari i personatges.
• Lliurament de la documentació.

Un altre exemple de motivació inicial, especialment interessant per a primà-
ria, podria consistir en la preparació d’una petit fragment teatralitzat sobre la 
Proclamació dels Estats Generals de 1789 a França. El professor o la professora 
ajudaria a un grup d’alumnes a empatitzar amb un estament concret, propor-
cionant informació precisa sobre cada estament, i els instaria a explicar la seva 
situació personal, econòmica, social... Partint d’aquestes fonts es demanaria a 
l’alumnat que analitzés els motius pels quals es va produir aquesta revolta per 
part dels membres del Tercer Estat.

El procediment de treball passaria per les fases següents9:

• Presentació dramatitzada al grup classe.
• Interpretació empàtica del passat.

9.  Es pot seguir l’esquema de la rutina de pensament dissenyada pel Project zero (Universitat de 
Harvard) per D. Perkins i R. Swartz anomenada: Cercle de punts de vista. Per a més informació 
www.pzweb.harvard.edu
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• Anàlisi en grup amb la guia del professor dels diversos punts de vista i 
diverses realitats socials.

5.4.2. Clarificar els conceptes bàsics

Abans d’enfrontar-se al problema plantejat és fonamental que l’alumnat, a 
títol individual o en grup de treball, sigui conscient del que sap i, del que és 
encara més important, del que necessita saber per resoldre la qüestió plantejada 
sobre les relacions de causa i efecte plantejades.

Per explorar la procedència de les idees prèvies que tenen els i les alumnes 
sobre el tema proposat, el grup format per D. Perkins i R.Swartz al National 
Centre for Teaching Thinking i al Project Zero de la Universitat de Harvard, han 
dissenyat destreses i rutines de pensament en forma d’organitzadors gràfics que 
ajuden a fer visible el pensament de forma sintetitzada.

Aquestes destreses de pensament serveixen per explorar, generar i clarificar 
noves idees, tot connectar-les amb les que l’alumnat ja té, configurant-ne el 
pensament creatiu i crític tan necessari a l’hora d’ajudar a pensar històrica-
ment, tot desenvolupant la causalitat històrica.

Una de les rutines més habituals entre el professorat d’educació primària i 
secundària per tal de fer aflorar les idees prèvies és l’anomenada «pluja d’idees» 
(Braimstorming). Aquesta tècnica pot ser molt útil i àgil però necessita d’una 
preparació acurada per part del professorat. Cal proposar una definició prèvia 
del problema causal plantejat de manera clara i motivadora i cal també pro-
piciar a l’aula un ambient centrat en la reflexió cooperativa sobre la qüestió o 
motivació inicial.

Adaptant aquesta rutina a un exemple pràctic sobre les causes o motius que 
van propiciar la Primera Guerra Mundial el professor pot llançar al grup classe 
les propostes següents:

• Quines eren les potències més importants d’Europa en aquella època?
• Quines eren les raons per les quals l’Imperi d’Àustria Hongria va declarar 

la guerra a Sèrbia?
• Què hagués passat si l’arxiduc Francesc Ferran no hagués estat assassinat 

per un estudiant serbi?
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• Per quina raó es considera que la cursa armamentística esdevé un motiu 
que va fer esclatar la guerra?

• Quina era la situació a la zona dels Balcans en aquella època?
• Com va influir la necessitat de colònies (imperialisme) en l’esclat del 

conflicte?

Aquestes preguntes genèriques10 tenen com a objectiu introduir el tema i 
augmentar l’interès i la motivació en l’alumnat. De mica en mica aniran sortint 
els coneixements previs i els possibles errors de comprensió sobre els conceptes 
de causa, motiu i intenció. A la vegada es considera aquest el moment oportú 
per clarificar conceptes bàsics per a explicacions posteriors com causa immedi-
ata, causa llunyana, multicausalitat, causa econòmica, social, política...

5.4.3. Presentació de recursos: anàlisi de fonts

Una vegada realitzada la motivació inicial, proposada la pregunta a resoldre 
i aflorades les idees prèvies i les dificultats causals més simples, és el moment de 
gestionar les activitats de comprensió que proporcionen l’aprenentatge causal 
més profund. En aquest moment del procés resulta bàsic exposar l’alumnat al 
treball d’anàlisi i reflexió de fonts històriques de diferent naturalesa i tipologia. 
Arribats a aquest punt, el paper del professor com a guia de l’aprenentatge és 
essencial. En primer lloc el professor11 haurà de realitzar una selecció exhaus-
tiva de fonts històriques, intercalant, sempre que sigui possible, l’ús de fonts 
primàries i secundàries, permetent a l’alumne acostar-se a la realitat de l’època 
des de punts de vista diferents. Per això es recomana incorporar fonts de tipo-
logia diferent: escrites (premsa, llibres de memòries, documents...), arqueològi-
ques (fòssils, monedes...), artístiques (pintura, escultura...), audiovisuals (fotos, 
cinema...), orals... D’aquesta manera, es permetrà a l’alumnat reflexionar sobre 
l’estudi de les causes i motius des de diferents perspectives, propiciant una visió 
empàtica del passat.

10.  També resulta molt motivadora la presentació d’imatges i una bateria de preguntes sobre elles. 

11.  També hi ha la possibilitat que puguin ser els propis alumnes els qui seleccionin la informació.
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Per portar a terme un estudi en profunditat de les fonts i poder deduir les 
raons de causa i efecte, es proposa l’ús de diverses rutines de pensament que no 
fan altra cosa que organitzar el mètode hipotètic-deductiu que fa servir l’histo-
riador, adaptant-lo al raonament dels i les alumnes. Una de les rutines més útils 
per generar observacions i interpretacions profundes en l’alumnat sobre el que 
estan veient o llegint és la anomenada: Veig, penso i em pregunto12.

VEIG Objectiu: observar, llegir... atentament seguint uns paràmetres marcats pel 
professor. 

PENSO Objectiu: interpretar el significat d’allò que es veu, es llegeix... 

EM PREGUNTO Objectiu: reflexionar sobre la importància dels motius que s’expliquen. 

Prenent com a exemple el tema de l’Imperialisme, el professor insta al grup 
a deduir les causes que el van provocar. Per a això, entre altres fonts, es presenta 
un quadre estadístic on es recull la població de sis països europeus entre 1850 
i 1900 (figura 1) i a la vegada presenta una imatge on es recull una caricatura 
sobre el repartiment colonial (figura 2).

Figura 1. Població d’alguns Estats europeus13

PAÏSOS POBLACIÓ 1850 POBLACIÓ 1900

Alemanya 35,1 56,4

Imperi Àustria-Hongria 36 50

França 35,8 40,7

Gran Bretanya 27,5 41,5

Itàlia 25 32,7

Rússia 57 100

12.  Rutina adaptada de la proposta de R. Swartz. 

13.  Font: C.-A Trepat et al. (2003), Ciències socials. 4 ESO, Barcelona: Barcanova. 
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Figura 2. Caricatura del repartiment colonial14

La tasca del professor serà fonamental perquè és el moment d’aclarir termes 
causals que pugin implicar dificultat i ajudar a l’alumnat a establir-hi relacions 
de dependència.

Seguint la rutina proposada es partirà de la pregunta Què és el que veus? Se 
li demanarà a l’alumnat que observi atentament la informació estadística pro-
porcionada i la caricatura. A continuació amb l’ajuda del professor se li instarà 
que reflexioni (Penso) sobre el significat real de les xifres proporcionades i que 
identifiqui els personatges de la caricatura i la seva significació.

Partint d’aquestes consideracions causals es plantejarà la tercera qüestió: Em 
pregunto. En aquest tercer estadi s’intentarà que l’alumnat avanci un pas més. 
No només llegirà, visualitzarà o reflexionarà sobre els motius que han pogut 
influir en un esdeveniment posterior sinó que es preguntarà si aquests motius 
han estat o no decisius.

14.  Extret de Ciències Socials. Història 4 ESO, Barcelona: Edebé.
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Seguint la línia d’actuació és el moment en què l’alumnat organitzi sistemes 
de reciprocitat o interdependència entre aquestes causes i motius exposats a les 
diferents fonts històriques. L’objectiu és que entengui les relacions causals i que 
contextualitzi el seu impacte tenint una visió més fidedigna del passat.

Una vegada identificades les causes és important que en l’establiment de les 
relacions causals es consideri la seva tipologia i la seva jerarquia. En aquest sentit 
es plantejarà l’esdeveniment com un tot i s’instarà a l’alumnat que separi les 
causes i els motius en diferents parts. és la destresa de pensament anomenada Els 
parts i el tot15, que té com a finalitat analitzar, argumentar i relacionar les idees.

Prenent com a exemple el tema del «Descobriment d’Amèrica» i les causes 
que el va propiciar se li demanarà a l’alumnat que les classifiqui segons siguin 
econòmiques, científiques, tècniques, ideològiques, socials, polítiques i cultu-
rals. Partint de la seva classificació, l’alumnat haurà de respondre dues pregun-
tes fonamentals: la primera, què hauria passat si faltés una de les causes?; la 
segona: quina és la funció de cada causa?

Per concloure el procés el professor exigirà un nivell més alt de complexitat 
cognitiva ja que partint de la reflexió crítica realitzada amb les fonts històri-
ques, hauria d’explicar com aquestes causes lligades formen un engranatge que 
provoca el fet històric.

Figura 3. Adaptació organitzador gràfic de la destresa de pensament «Les parts i el tot»

15.  Adaptació de la proposta de R. Swartz Destresa: les parts i el tot.
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5.4.4. Síntesi històrica

L’últim pas per a l’assoliment dels objectius causals proposats consistiria a 
sintetitzar i comunicar allò que s’ha après sobre el fet estudiat i les seves causes. 
Hi ha moltes alternatives didàctiques per a la realització d’aquestes síntesi16, 
però si es considera que l’estadi màxim d’aprenentatge s’obté quan l’alumnat 
és capaç de comunicar i explicar els resultats es proposa una activitat final de 
síntesi basada en l’exposició oral de les relacions causals analitzades.

En aquest sentit, la posada en comú permetria a l’alumnat i al grup classe, 
realitzar una revisió en profunditat de tot el procés d’aprenentatge, des d’aspec-
tes purament disciplinaris relacionats amb la causalitat històrica fins a temes 
lligats amb la metacognició —què he aprés i com he aprés?— fent visible la 
manera com s’han deduït les causes.

Proposem partir d’una revisió —correcció de les idees prèvies— per mitjà de 
la qual s’indiqui el nivell de dificultat causal inicial (què pensaves abans i què 
penses ara?). A continuació plantejaríem una reflexió sobre l’ús que s’ha fet de 
les fonts històriques analitzades, posant l’accent en l’anàlisi empàtic realitzat 
dels diferents punts de vista, motius o intencions. A la vegada s’insistirà que 
l’alumnat faci visible el procediment emprat per l’establiment de les relacions 
causals profundes que han provocat l’aprenentatge significatiu.

El procés acabaria amb l’avaluació dels aprenentatges assolits pels i per les 
alumnes en relació no només al coneixement de les causes del fet estudiat sinó 
també respecte del domini d’instruments per analitzar el procés causal en totes 
els contextos històrics17.

5.5. Conclusió

Com es pot deduir de tot el que hem dit fins aquí, l’ensenyament i l’apre-
nentatge de la causalitat històrica no és una tasca fàcil. Per a l’alumnat implica 
un nivell de complexitat elevat, considerant que s’ha d’entendre i saber aplicar 

16.  Per a més informació, vegeu C. Trepat (1999), Procedimientos en historia. Un punto de vista didác-
tico, Barcelona: Graó. 

17.  Per a més informació sobre l’avaluació per a l’aprenentatge vegeu C. Pellicer (2010), Evaluación 

de las competencias básicas, Madrid: PCC editora. 
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el concepte de causa, motiu i intenció referides a contextos històrics comple-
xos. Alhora aquestes causes han de relacionar-se i jerarquitzar-se, implicant una 
capacitat d’anàlisi i inferència considerables.

Per al professor suposa tot un repte didàctic ja que ha de posar en marxa en 
l’alumnat l’entrellat de coneixements adquirits no només a història sinó també 
a altres competències o disciplines. L’objectiu que ha de perseguir és propiciar 
reflexions complexes que fugin de visions personalistes i simplistes.

La proposta didàctica plantejada té el seu origen en l’aplicació, d’una banda, 
del mètode de l’historiador (hipotètic-deductiu) i, de l’altra, en les bases del 
pensament creatiu basat en el disseny de rutines que possibiliten que l’alumnat 
faci visible el seu pensament de forma clara, organitzada i coherent.

6. Dificultats d’aprenentatge derivades de la pràctica de 
l’avaluació

6.1. Introducció

Dues són les dificultats per a l’aprenentatge de les ciències socials en general 
i de la geografia i la història en particular —especialment a la secundària— pel 
que fa a l’avaluació de rendiment: l’absència habitual dels seus requisits bàsics 
i l’escassa relació entre la pràctica avaluadora i la continuïtat de l’esforç de 
l’aprenentatge. En les pàgines que vénen a continuació exposarem en primer 
lloc el concepte d’aprenentatge del qual partim i tot seguit parlarem de l’ava-
luació i del format dels seus principals instruments a l’àrea de ciències socials. 
En parlar dels instruments proposarem vies de solució dels problemes detectats 
que resumiren a les conclusions. La nostra finalitat en aquestes pàgines es trac-
tar aquestes dues dificultats d’aprenentatge i en cap cas tenim la intenció de 
tractar a fons el tema de l’avaluació en general.
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6.2. L’aprenentatge

Els tres blocs principal de l’acció docent en qualsevol àrea de coneixement 
consisteixen fonamentalment a programar, realitzar i avaluar estratègies 
d’aprenentatge. El professorat destina les seves energies professionals bàsica-
ment a preparar les classes en funció d’una programació més o menys detalla-
da, a realitzar la seqüència d’activitats d’aprenentatge dissenyades prèviament 
amb l’alumnat en el marc d’una aula i, finalment, a corregir proves, exàmens, 
treballs o d’altres indicis que li permeten avaluar els resultats obtinguts pel seu 
alumnat. Sol aprofitar aquesta darrera activitat, una de les més dures en la pro-
fessió, per atorgar una qualificació individual a cada alumne/a.

Entenem aquí per aprenentatge un canvi de conducta o coneixement 
observable de caràcter més o menys permanent que s’obté com a conseqüència 
d’una o més experiències i que no es pot explicar d’una altra manera (Tarpy, 
1999). Resulta obvi que aprenem al llarg de tota la vida ja que constantment 
estem passant, i sovint patint, experiències que modifiquen el futur de les 
nostres conductes davant de situacions similars, o que ens permeten assolir 
coneixements nous que podem aplicar en casos singulars. Perquè es pugui 
parlar d’aprenentatge cal que s’hagi interioritzat de tal manera que no s’esborri 
fàcilment i que resti si més no en la memòria a llarg termini (el nostre «disc 
dur» mental) de forma que sigui recuperable quan ens calgui. L’aprenentatge 
escolar difereix de l’aprenentatge de la vida en el fet que és fonamentalment 
artificial. S’imparteix en institucions educatives destinades bàsicament a la 
instrucció i les experiències que el professorat hi dissenya i hi aplica tenen una 
seqüència en funció de l’assoliment d’uns objectius per part de l’alumnat. El 
professorat és, de fet, entre d’altres coses, un creador i realitzador d’experiènci-
es d’aprenentatge per les quals han de passar ordenadament els seus alumnes.

L’aprenentatge, tanmateix, és lent. I aconseguir que les informacions i 
experiències que es proposen en les activitats d’aprenentatge arrelin en l’alum-
nat no és una tasca fàcil sinó s’aconsegueix que els discents mantinguin en el 
decurs de la realització d’aquestes experiències (siguin a l’aula o a casa) una 
continuïtat de l’esforç o tensió d’aprenentatge i, molt en particular, de la feina 
personal de retenció. Només així la informació o una part de la informació 
presentada pel professorat té la possibilitat de transformar-se en coneixement 
personal. Són moltes, certament, les dificultats que avui existeixen per mante-
nir la tensió a l’aula. El fet que l’aprenentatge sigui lent, per exemple, xoca en 
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els temps actuals amb la pressa per l’assoliment del desig i amb la rapidesa que 
les tecnolo gies proporcionen en l’obtenció d’informació. Per tant és important 
que, educativament parlant, intentem aconseguir en totes les àrees de coneixe-
ment una postergació del desig com a condició per a superar sense ansietat la 
lentitud de l’aprenentatge (Luri, 2012). Tanmateix una de les dificultats per tal 
que l’aprenentatge avanci a l’àrea de les ciències socials és el fet que l’estímul 
que pressuposa l’avaluació de rendiment tal i com tradicionalment es fa (espe-
cialment a la secundària) no propicia una orientació clara en la feina de l’alum-
nat i, d’altra banda, sol trencar-li la continuïtat de l’esforç d’aprenentatge.

6.3. L’avaluació (I): consideracions generals

L’aprenentatge de la geografia i de la història a l’escola o al centre de secun-
dària con sisteix en el conjunt de coneixements d’aquestes disciplines, siguin 
aquests conceptuals o procedimentals (competencials), obtinguts principal-
ment a través de l’ensenyament escolar i mitjançant l’estudi personal. La majo-
ria dels coneixements de ciències socials, geografia i història s’assoleixen en un 
estadi inicial a través de les experiències proposades a l’aula pel professorat. Per 
tant l’acció del professorat és clau. Tanmateix cap aprenentatge d’una sèrie de 
coneixements sòlids pot prescindir de l’esforç personal i de l’estudi individual 
realitzat per l’alumnat. Lògicament aquest esforç i aquest estudi s’han de realit-
zar d’acord amb les directrius i les intervencions del professorat. Mesurar i jutjar 
el nivell assolit d’aquests aprenentatges serà una de les finalitats principals de 
l’avaluació. Ara bé, les activitats d’avaluació tenen un altre efecte important: 
estimulen i consoliden l’aprenentatge de l’alumnat. Són, doncs, un instrument 
d’aprenentatge.

Des de sempre les activitats d’avaluació —especialment en el que es refereix 
a l’ús dels instruments per mesurar els coneixements assolits per l’alumnat— 
han condicionat els aprenentatges. Davant l’anunci de l’aplicació propera d’un 
instrument d’avaluació —sigui aquest un treball, una exposició oral, una prova 
d’assaig obert, un test, etc.—l’alumnat es prepara per processar la informació 
requerida a fi de superar adequadament la mesura i el judici sobre el seu saber. 
La forma en què es presenta l’instrument d’avaluació condiciona molt la forma a 
través de la qual orienta la preparació de les proves i la manera de procedir per 
tal de garantir la comprensió i la retenció significativa del contingut après. No 
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caldria ni dir que una bona planificació de l’avaluació compartida amb l’alum-
nat pot incidir en la qualitat del procés d’aprenentatge. No és el mateix prepa-
rar-se per a una prova de correcció objectiva en la qual apareixerà tot l’univers 
del contingut d’una manera o altra que comentar una font, realitzar un treball 
o enfrontar-se amb una dissertació escrita sobre un tema concret. De fet una de 
les preguntes freqüents al principi de curs i abans de cada activitat d’avaluació 
de rendiment consisteix a preguntar al professorat com serà la prova, què hi 
entra i fins i tot quins seran els criteris de qualificació.

Els defectes en la realització de les activitats d’avaluació, doncs, poden 
malbaratar la construcció dels aprenentatges. Creiem que això passa encara 
avui amb massa freqüència en l’aprenentatge de la geografia i de la història, en 
especial, en el fet de la distància entre la realització de les activitats d’activitats 
d’avaluació i la trigança en la correcció de les proves. Heus ací una de les difi-
cultats per a l’aprenentatge.

6.4. L’avaluació (II): bases teòriques

Moltes són les definicions del concepte d’avaluació. Giné i Parcerisa (2000) 
esmenten quatre propostes d’especialistes i Castillo (2003), per exemple, arriba 
a inventariar-ne tretze. Creiem que la proposta, ja clàssica, de Tenbrink (1981) 
recull el que de comú tenen totes elles i, per tant, l’agafem com a nostra. 
L’avaluació per a Tenbrink és un procés que consisteix a recollir informació, 
elaborar un judici i prendre decisions. Per obtenir informació cal disposar d’ins-
truments adequats. Per emetre un judici i prendre decisions —per exemple: 
modificar, si s’escau la programació prevista— cal disposar de criteris clars.

Tot i que el concepte d’avaluació es pot aplicar a moltes realitats, en aques-
tes pàgines ens referirem a les avaluacions de rendiment de les unitats didàc-
tiques (avaluació sumativa). A més partirem sempre de la pràctica majoritària 
del professorat actualment en actiu. No pretendrem oferir alternatives radicals 
que, si bé són d’indiscutible interès i de provada eficàcia en les investigacions 
realitzades, solen ser d’entrada difícilment practicables per l’alt cost que tenen 
per al professorat atès el nombre d’alumnes i el temps que cal per a la seva 
elaboració i correcció.

Com que l’avaluació sumativa a l’aula ordinària no té per objectiu normal-
ment seleccionar els millors ni tan sols mesurar l’excel·lència, postulem també 
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que per tal que els instruments d’avaluació siguin pertinents, fiables i vàlids cal 
en general que compleixin dues condicions o requisits.

a) En primer lloc, les activitats d’avaluació han d’estar relacionades amb un 
o més objectius didàctics que indiquin clarament el grau i tipus de l’aprenen-
tatge esperat. Aquests objectius, així com el tipus d’instrument d’avaluació han 
de ser coneguts prèviament per l’alumnat.

b) En segon lloc, les activitats que l’alumnat ha de realitzar han de ser simi-
lars a les utilitzades per realitzar els aprenentatges del contingut programat a la 
unitat didàctica, o que s’han proposat en unitats didàctiques anteriors (vegeu 
les il·lustracions 1 i 2).

En les activitats que il·lustren el que volem dir consta l’objectiu didàctic 
(aconsellem vivament que en les activitats d’avaluació hi sigui present per tal 
que l’alumnat orienti progressivament millor el seu esforç previ d’aprenentat-
ge). A més, se suposa que hem exposat a classe l’esquema de comentari d’una 
piràmide de població i hem realitzat diverses activitats de comentari d’algunes 
d’aquestes gràfiques a l’aula (fig. 1). En el cas dels cartells de la guerra civil 
(fig. 2) se suposa que hem exposat com s’analitzen els cartells i s’han practicat 
a l’aula activitats respecte de la seva lectura. A partir del resultat d’aquestes 
activitats obtenim informació sobre el grau d’assoliment de l’objectiu que ens 
havíem proposat aconseguir, podem valorar com se situa aquest en el marc de 
l’aula i, en conseqüència, podem prendre decisions sobre la qualificació de l’ac-
tivitat d’acord amb el criteri que ens hàgim proposat i també sobre la necessitat 
de revisar o no les estratègies didàctiques que estem utilitzant.
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Figura 1. Exemple d’activitat d’avaluació en funció d’un objectiu18

OBJECTIU: Analitzar i interpretar una piràmide de població (6è de primària)

ACTIVITAT: Comenta aquesta piràmide de població d’Espanya (2011) seguint l’es-
quema explicat a classe 

a) La franja d’edat més ampla (joves, adults o ancians).

b) L’interval d’edat concret on hi ha més gent.

c) L’interval d’edat concret on hi ha menys gent.

d) Les semblances o diferències entre homes i dones.

e) La forma que presenta la piràmide.

f) La natalitat.

g) La mortalitat.

h) L’esperança de vida.

18.  Aquesta activitat d’avaluació va ser presentada en un treball de curs de l’assignatura «Didàctica 
de la geografia» de la Universitat de Barcelona (Facultat de Formació del Professorat) per les 
alumnes Anna Gomis, María Planes, Laura Soler i Lucía Soler (2011). El seu treball consistent 
en la programació completa d’una unitat didàctica va merèixer la màxima qualificació. S’ha 
experimentat en una escola de primària. 
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Figura 2. Exemple d’activitat d’avaluació presentada d’acord amb un objectiu.  
Pressuposa també ja en la mateixa formulació que l’activitat és similar a la utilitzada  

en les activitats d’aprenentatge

Objectiu n.º 4: Redactar un comentari senzill a propòsit de dos cartells de la guerra 
civil indicant sistemàticament el seu contingut ideològic i identificant de manera 
argumentada la pertinença de cada cartell al seu bàndol respectiu.

Activitat d’avaluació: Observa les dues imatges. Són dos cartells de propaganda 
de la guerra civil semblants als que hem utilitzat a classe. Redacta un comentari 
de 100 a 150 paraules que segueixi el següent esquema: a) anys del conflicte; b) 
informació que proporcionen i, en conseqüència, c) identificació de quin cartell 
pertany al bàndol insurrecte i quin al bàndol republicà argumentant les raons de la 
identificació.

Una activitat d’avaluació, si es dissenya com ho proposem aquí, mai no hau-
ria de sorprendre l’alumnat pel seu contingut o per la seva forma. L’alumnat 
hi pot reconèixer la seva ignorància respecte del que es demana però, si coneix 
l’objectiu didàctic, no pot sentir-se sorprès del què se li demana i del com. 
Presentar les activitats d’avaluació sense aquests dos requisits no és habitual. 
Heus ací una altra de les dificultats per a l’aprenentatge.
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6.5. Els instruments d’avaluació i el seu ús didàctic

En l’àmbit de la geografia i la història, sobretot en l’àmbit de l’ensenyament 
secundari, les tècniques de prova o activitat d’avaluació sumativa acostumen a 
ser escrites. Se solen dividir en dues grans tipologies: les proves d’assaig oberta 
(d’ara endavant PA) i, en menor freqüència, les proves de correcció objectiva 
(d’ara endavant PCO). Val a dir d’entrada que no existeix cap instrument 
complet i absolut d’avaluar els rendiments o els aprenentatges. Cadascun dels 
instruments presenta avantatges i inconvenients (fig. 3).

Figura 3. Avantatges i inconvenients o límits dels dos grans instruments escrits d’avaluació

Proves d’assaig obert Proves de correcció objectiva

Resultats
• 
• Poc eficaces per quantificar 

competències de informació.
• Bones per quantificar compe-

tències de comprensió, aplicació 
i anàlisi.

• Òptimes per quantificar capaci-
tats de síntesi i d’avaluació.

• Bones per quantificar compe-
tències de informació, com-
prensió, aplicació i anàlisi.

• Inadequades per quantificar 
competències de síntesi i ava-
luació.

Univers de contingut • Validesa baixa respecte del 
contingut susceptible de ser 
avaluat.

• Validesa alta respecte del 
contingut susceptible de ser 
avaluat.

Preparació • Molt fàcil i ràpida. • Difícil i laboriosa.

Correcció i qualifi-
cació

• Llarga i potencialment amb 
dosis altes de subjectivitat.

• Objectiva, ràpida i altament 
fiable.

Factors que poden 
variar la qualificació 
(alumnat)

• El grau de habilitat i capacitat 
d’expressió escrita.

• El grau de habilitat de com-
prensió lectora.

• Marge aleatori d’encerts a 
l’atzar.

• Facilitat de copiar.

Factors que poden 
variar la qualificació 
(professorat)

• Influència de les emocions.
• Efecte «halo» (solen beneficiar-

se els últims exàmens corregits).
• El cansament, la forma de pre-

sentació de l’examen, el tipus 
de lletra...

• Cap.
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Efectes sobre l’apre-
nentatge

• Ajuden a organitzar, integrar i 
expressar les pròpies idees.

• El coneixement dels resultats 
obtinguts es demora.

• Efecte retroactiu difícil i com-
plex en analitzar el grup-classe.

• Ajuden a recordar, interpretar i 
analitzar les idees d’altres.

• El coneixement dels resultats 
pot ser immediat la qual cosa 
millora el seu aprenentatge.

• Efecte retroactiu immediat i 
comentari o repàs actiu molt 
positiu en grup, la qual cosa 
reforça els aprenentatges.

• Informa clarament de les prin-
cipals dificultats d’aprenentatge 
del grup-classe

és evident que hi ha més registres d’observació, treballs individuals o coo-
peratius, exposicions orals, etc. Tanmateix la majoria de les avaluacions i de 
les qualificacions que se’n desprenen provenen dels dos models anteriors. 
Com que cap és del tot vàlid convé combinar-los per obtenir la informació 
que necessitem, valorar-la i prendre les decisions pertinents (que inclouen la 
qualificació). Parlem, doncs, a continuació d’aquests instruments i del seu ús 
didàctic per superar algunes dificultats de l’aprenentatge.

6.5.1. Les proves d’assaig obert (PA)

Existeixen moltes tècniques d’avaluació d’assaig obert per a seguir els graus 
del saber en ciències socials, geografia i història19. Per a això es pot demandar a 
l’alumnat que expressi fets o conceptes (informació) que ha de saber de memò-
ria encara que els redacti amb les seves pròpies paraules (termes, definicions, 
noms, teories, lleis, fets, etc.); es poden plantejar exercicis de comprensió que 
impliquin deducció o inducció, interpretació, comparació, relació de variables 
o elements, etc.); es poden dissenyar activitats d’aplicació (resoldre problemes, 
realitzar càlculs, interpretar textos, dades o fonts de qualsevol mena, construir 
gràfics, elaboració de taules, comentaris de tot tipus de fonts), d’anàlisi (iden-
tificar la informació de les fonts, caracteritzar-la, classificar-la d’acord amb 

19.  Seguim en aquest text a títol d’orientació per a les activitats d’aprenentatge i avaluació una 
taxonomia clàssica segons la qual el saber presenta sis graus de complexitat creixent: la infor-
mació, la comprensió, l’aplicació, l’anàlisi, la síntesi i l’avaluació. Molt sovint a la secundària, 
especialment en el batxillerat, les activitats d’avaluació que es demanen són de síntesi. 
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criteris establerts) o de síntesi (reelaboracions a partir de fonts diverses, disser-
tacions, presentacions orals, etc.). Cal recordar, seguint els requisits bàsics, que 
per a resoldre bé les dissertacions és convenient que a classe es donin pautes 
clares per a la planificació prèvia dels textos que s’han de redactar.

La PA és un instrument ideal per avaluar objectius de síntesi, valoració 
o crítica. Permet també valorar la qualitat i l’excel·lència de la relació entre 
contingut i l’expressió escrita. D’altra banda, presenta també inconvenients. 
La correcció sol ser altament subjectiva i fàcilment pot ser injusta com a con-
seqüència de l’efecte «halo»20. D’altra banda mai no es poden avaluar tots els 
objectius ja que només es pot preguntar sobre una petita part de l’univers de 
contingut.

Les PA solen presentar tres grans models: preguntes àmplies i extensives, 
anomenades també dissertacions (amb o sense suport gràfic o textual); proves 
d’assaig restringit; i, les proves de multiítems d’assaig. Les dissertacions són 
el que en l’argot professional s’anomenen «temes a desenvolupar»; les proves 
d’assaig restringit és el que s’anomena tradicionalment «qüestions» o pregun-
tes breus (fig. 4); finalment els multiítems d’assaig permeten mesurar apre-
nentatges complexos. El format habitual consisteix a presentar a l’alumnat un 
suport material divers (textual, icònic, gràfic...) de la revisió i anàlisi del qual es 
dedueixen les respostes a les preguntes plantejades (fig. 5).

Encara que les PA semblin fàcils de formular cal dedicar un temps i una 
reflexió a la preparació de les preguntes. Els errors en la redacció de les qües-
tions tenen conseqüències més greus per a la aprenentatge que les que es 
puguin detectar en una PCO, que disposa sempre d’un major nombre de 
preguntes. Per evitar problemes en l’aprenentatge cal tenir ben present una 
sèrie de normes bàsiques que no sempre es compleixen. Les hem resumides al 
quadre de la fig. 6.

20.  Es coneix com a «efecte halo» el fet que a les proves d’assaig obert, sistemàticament, els últims 
exàmens corregits solen estar qualificats amb menys rigor que els primers. Per tal que no es 
produeixi l’efecte halo caldria corregir poques proves seguides deixant un bon espai de temps 
abans de continuar la correcció. Sabem per experiència que això no és sempre possible i alen-
teix excessivament el lliurament de les qualificacions a l’alumnat. 
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Figura 4. Exemple de PA d’assaig restringit. Observi’s que hi ha l’objectiu didàctic de 
referència. Se suposa que l’alumnat ha practicat diverses activitats d’aprenentatge referides 

a la lectura i anàlisi del paisatge

Objectiu: Descriure i analitzar un paisatge geogràfic (3er. d’ESO).

Activitat: Observa el mapa següent i respon les qüestions següents: 

a) Dibuixa un croquis del paisatge identificant els elements visuals més importants 
(línies principals, punts forts, formes i volum dominants, i elements singulars sig-
nificatius) (2,5 punts).

b) Identifica la naturalesa dels elements (2,5 punts).

c) Classifica el paisatge, argumentant què l’explica i què el fa possible (5 punts). 

L’alumnat ha de disposar de paper ceba i de la imatge en color prou gran i nítida.
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Figura 5. Exemple de PA de multiítem obert. Hem obviat per raons d’espai els textos i 
el quadre estadístic21. Tant en les dissertacions com en les preguntes curtes recomanen 
que l’alumnat, seguint la tradició anglosaxona, tingui un màxim i un mínim de paraules 
per redactar el seu escrit. Això vol dir que ha de disposar de temps per fer un esborrany i 

esquemes personals

Objectiu: Realitzar una dissertació a partir de diverses fonts no vistes a classe sobre 
els grans temes de la societat de la Restauració (2n. de batxillerat).    

Fonts que s’aporten: a) «el nivell d’instrucció» (text de Macías Picavea, 1899); b) 
Decret de 1868 sobre la llibertat d’ensenyament; c) «sobre el control de l’educació» 
(circular del Ministeri de Foment); i d) quadre estadístic sobre el «Percentatge de 
població alfabetitzada més gran de 10 anys» (1860-1900).

Preguntes: 

a) Presenti i formuli el problema sobre la situació de l’educació a l’Espanya de la 
Restauració d’acord amb les fonts (entre 50 i 100 paraules) [2,5 punts].

b) Descrigui ordenadament l’essencial de cada font (entre 100 i 150 paraules) [2,5 
punts].

c) Redacti un text breu a partir de les fonts que indiqui com va abordar el règim de 
la Restauració la qüestió de l’educació (entre 100 i 300 paraules) [5 punts].    

Figura 6. Les quatre normes bàsiques per formular PA que no dificultin l’aprenentatge

Normes per elaborar les PA de manera que no dificultin l’aprenentatge

1 La redacció de les preguntes ha de tenir en compte el procés mental que l’alumnat ha de 
posar en pràctica (definir, comparar, analitzar, resumir...).

2 La pregunta ha d’especificar amb claredat i sense ambigüitats les tasques de l’alumnat. Cal 
evitar expressions com «digueu en què consisteix...», «digueu el que sabeu sobre...».

3 Cal evitar les preguntes la resposta de les quals sigui molt subjectiva, fruit de l’opinió perso-
nal si no és que l’objectiu sigui mesurar la capacitat d’argumentació davant d’un problema 
d’interpretació.

4 Les preguntes de les dissertacions han de tenir un marc de referència i haver rebut un trac-
te didàctic específic previ. Temes a desenvolupar com «L’Espanya de la Restauració» o «La 
població espanyola» no serien pertinents si abans no s’ha ensenyat cóm desenvolupar un 
tema, no consta un objectiu clar respecte a la competència que s’espera obtenir de l’alum-
nat i no s’ha treballat a l’aula com a activitat d’aprenentatge el sistema de confecció de gui-
ons de treball per desplegar un enunciat genèric. 

21.  Podeu veure les fonts a J. Prats et al. (2003), 2 Historia. Bachillerato, Madrid: Anaya, pp. 260-
261.
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Un dels altres punts que sol dificultar l’aprenentatge en les PA és la poca 
precisió en la interpretació de les respostes. Sovint l’alumnat demana la raó 
d’una puntuació determinada i no sol trobar resposta coherent per part del 
professorat. Per aquesta raó, encara que suposi més temps, alguns professors 
de secundària han proposat un model que resulta útil per a aquest diàleg amb 
l’alumnat: disposar del solucionari o respostes escrites a les preguntes que el 
professor ha proposat a la prova. (fig. 7).

Figura 7. Exemple parcial de solucionari real d’una professora de secundària davant de 
dues preguntes d’una PA de geografia de tercer d’ESO

Preguntes: 

1. Defineix els conceptes següents: petjada ecològica, recurs natural, deslocalització, 
globalització econòmica i urbanització (2,5 punts). 

2 . Explica breument les principals característiques d’un problema mediambiental 
d’actualitat que no s’hagi analitzat a classe (1,5 punts). 

[...]

Solucionari de correcció: 

1. Definicions: 

Petjada ecològica: càlcul que amida la demanda humana de recursos en termes de 
superfície productiva del planeta. 

Recurs natural: bé obtingut de la naturalesa que serveix per satisfer les necessitats 
humanes. Deslocalització: és el trasllat per una banda o de tota la producció indus-
trial des d’un país desenvolupat a un altre amb la finalitat d abaratir els costos de 
producció. 

Urbanització: procés de creixement de les ciutats en nombre, població i superfície i 
l’extensió de les seves maneres de vida.  

Puntuació: 0,5 punts cada definició completa i 0,25 si és incompleta o poc clara. 

2. Causes, conseqüències i possibles solucions. Es valorarà la bona estructura-
ció i la correcta expressió en l’exposició. Puntuació: 0,5 punts cada aspecte.  
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6.5.2. Les proves de correcció objectiva (PCO) i el seu ús didàctic

Les PCO tenen diversos avantatges: permeten valorar el conjunt de tot l’uni-
vers de contingut, són ràpides de corregir, el rendiment de l’alumnat és lleu-
gerament més alt —i en conseqüència contribueix a la motivació funcional de 
l’aprenentatge— i poden servir per altres usos un cop elaborades22. Òbviament 
tenen l’inconvenient que no es poden avaluar les capacitats de descripció, sín-
tesi i argumentació —tot i que no per això s’han de considerar necessàriament 
memorístiques i poc significatives—, però poden mesurar bé les capacitats de 
comprensió, d’aplicació i d’anàlisi.

No tenim espai aquí per descriure en profunditat tots els mecanismes per 
elaborar i corregir les PCO. El que postulem és que les PCO poden col·laborar 
amb molta efectivitat a resoldre una dificultat essencial de l’aprenentatge: la 
distància en el temps entre l’activitat d’avaluació i el coneixement dels resultats 
d’una banda, i, de l’altra, la possibilitat de mantenir una tensió constant de 
l’esforç d’aprenentatge23 (Insa, 2012).

Les recerques ens han mostrat que no hi ha moment més fecund i intens 
per a l’aprenentatge (no pas suficient però sí necessari) que la conjunció de tres 
moments personals: preparació d’una prova o examen + realització de la prova + 
correcció de la prova. Les PCO col·laboren amb eficàcia a aquest procés. Si l’alum-
nat d’una matèria de ciències socials sap que, sistemàticament, al final d’una 
unitat didàctica el professorat els sotmetrà a una PCO no cal ni dir que l’esforç 
d’aprenentatge sovinteja més i d’aquesta manera se n’assegura la continuïtat. 
Les PCO, però, perquè tinguin aquesta efectivitat cal que segueixin les següents 
recomanacions:

a) Seguir l’ordre del discurs de la unitat didàctica.
b) Variar el disseny de les preguntes i les respostes en funció dels objectius 

didàctics.

22.  és aconsellable que en el text de la prova no s’hi hagi de marcar res i que les opcions de 
l’alumnat quedin reflectides en un full numèric al marge. Això facilitat l’aplicació d’una trans-
parència com a plantilla de correcció. Així, la prova es pot utilitzar en altres grups i cursos. 

23.  Aquesta afirmació se sustenta en una seguit de recerques durant deu anys de les quals n’han 
sorgit dues tesis doctorals i una experimentació que s’ha seguit en més de 40 centres de secun-
dària. El professorat, inicialment poc amic d’utilitzar aquestes proves, al final en va resultar 
partidari amb una rara unanimitat. Tots les indicadors apunten al fet que el seu ús sistemàtic 
millora clarament l’aprenentatge en les PA comunes que es proposen a l’alumnat que ha uti-
litzat les proves per damunt del grup de control. 
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c) Corregir en públic les preguntes a la primera ocasió.

L’ús didàctic de les PCO no té per finalitat discriminar, ni encara menys 
sorprendre l’alumnat. Per aquesta raó no importa que una pregunta la respon-
gui bé tothom. I cal, per damunt de tot, que en el decurs de la realització de 
la prova l’alumnat segueixi el fil de reflexió del contingut en l’ordre que s’ha 
exposat en el decurs de les classes i, en la mesura del possible, d’acord amb la 
majoria possible d’objectius didàctics. D’aquesta manera l’alumnat consolida 
l’esquema fonamental de la programació.

és imprescindible en aquesta proposta que el professorat corregeixi ràpi-
dament amb la graella els resultats i els retorni a l’alumnat. Convé que en 
el decurs de la correcció —que torna a passar l’esquema general de la unitat 
didàctica una altra vegada— es dialogui amb l’alumnat demanant les raons de 
la tria de la resposta correcta i també d’algunes de les que no ho són. D’aquesta 
manera l’alumnat exercita, construeix i desenvolupa la capacitat de raonament 
i d’argumentació així com fins i tot la crítica en els casos en què les respostes 
presentin, si és del cas, algun tipus d’ambigüitat.

Per tal que aquest model d’avaluació sigui didàcticament efectiu i fàcil de 
corregir, convé seguir les següents pautes:

a) El nombre d’enunciats ha de ser fix per a cada pregunta (4 o 5).
b) Només un enunciat ha de ser la resposta correcta.
c) Els distractors —enunciats incorrectes—han de ser de la mateixa extensió 

i versemblança que la resposta correcta.
d) Convé que sigui pilotada, si és possible, per un nombre reduït d’alumnes 

de cursos anteriors per verificar que les preguntes s’entenen bé.
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Convé que les preguntes estiguin formulades de manera que mesurin els 
graus diferents del saber (vegeu les figs. 8-12).

L’Edat Mitjana se situa:  

a) Abans de l’Edat Moderna.

b) Després de l’Edat Contemporània.

c) Abans de l’Edat Antiga.

d) Després de la Prehistòria.   

Figura 8. Exemple d’informació (1er. d’ESO)

Llegeix el text següent i digues quines afirmacions són correctes. Tria 
una de les opcions encapçalades per lletres. 

Els ibers, els primers habitants històrics de Catalunya, practicaven l’agricultura (culti-
vaven ordi, blat, pèsols, llenties, veces...) i la ramaderia. De la llana que obtenien de les 
ovelles en feien teixits. D’això se n’ocupaven les dones.

Disposaven, a més, d’una tecnologia del ferro molt desenvolupada (tenien aixades, espases, 
ganivets, grapes per unir bigues, etc.). Aquestes activitats econòmiques van ser molt pro-
ductives i els van permetre tenir excedents que podien intercanviar. La prova està en el fet 
que van ser els primers habitants de Catalunya que van encunyar moneda.

 

 a) Els ibers cultivaven cereals.

 b) Realitzaven activitats comercials.

 c) No tenien economia dinerària.

 d) Filar i teixir era una activitat masculina. 
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Figura 9. Exemple de pregunta que pretén valorar la comprensió (1er. de l’ESO)

Observa la següent escultura de Fídies i indica quina o quines afirmacions són cor-
rectes. Tria una de les opcions encapçalades per lletres. Es tracta de:

1. Una escultura exempta. a) 1, 2.   g) 1, 3, 5.

2. Una talla.   b) 3, 4.   h) 2, 4, 6.

3. Una fosa.   c) 3.

4. Un grup.   d) 1, 2 i 4.    

5. Un retrat.   e) 1, 2, 3

6. Un relleu.   f) 4, 5, 6.
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Figura 10. Exemple de pregunta que valora l’aplicació (2on. de batxillerat)

En el següent dibuix s’ha representat com els homes i dones del neolític 
obtenien el pa del blat. Quin és l’ordre correcte que va de l’espiga al pa?

A

B

C

D
E

F

a) F, B, D, A, C, E.  c) F, B, A, D, C, E.

b) A, B, C, D, E, F.  d) F, D, B, A, C, E.
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Fig. 11: Exemple de pregunta per valorar l’anàlisi (1er. d’ESO) 

A un alumne se li demana que exposi breument en un text d’entre 5 i 
7 línies dues diferències entre el cubisme i el surrealisme, la primera 
pel que fa a la forma i la segona pel que fa al contingut temàtic. Com a 
resposta l’alumne va escriure el següent:

El cubisme i el surrealisme, pel que fa a la forma, difereixen substancialment ja que el 
primer considera el quadre com una representació bidimensional on sobreposa diferents 
plànols i punts de vista; el segon, en canvi, pretén reduir la superfície a línies i colors purs. 
En relació al contingut temàtic el cubisme es pot referir a qualsevol element de la realitat 
—llevat del cas de l’anomenat cubisme analític en què s’arriba al límit de la il·legibilitat 
amb el «collage»— mentre que el surrealisme expressa la realitat alliberada de la lògica, 
sigui per la via onírica d’un Dalí o de l’abstracció d’un Tanguy.

Com valores aquesta resposta?

a) Excel·lent, perquè no es deixa cap element essencial del que se li ha demanat.

b) Bé, perquè tot el que diu és correcte però comet un error en parlar de la forma 
del surrealisme.

c) Mediocre, perquè no és cert que els cubistes i els surrealistes no coincideixin en 
els aspectes formals i, a més, l’expressió és confusa en l’última frase. Tanguy, d’altra 
banda, és abstracte i no pas surrealista.

d) Inacceptable, perquè conté massa errors —com, per exemple, que el cubisme 
pretén una representació bidimensional de diversos plànols o dir que Dalí és del 
corrent del surrealisme oníric— i, a més, l’exposició és desordenada.

Figura 12. Exemple de pregunta per valorar la capacitat d’avaluació (2on. de Batxillerat)

Les PCO tenen també el gran avantatge que la correcció no és subjectiva ni està 
sotmesa a cap efecte personal del corrector o correctora. Sovint l’alumnat se sent 
ben avaluat. Per a la seva correcció se sol aplicar una fórmula molt contrastada per 
la pràctica.

Les PCO que compleixen les condicions que hem establert més amunt (nombre fix 
de respostes i distractors per a cada pregunta i que sempre només hi hagi una sola 
resposta correcta per pregunta) es corregeixen mitjançant la fórmula següent:

Qualificació =
 encerts – errors

                            N – 1

En aquesta fórmula, N és el nombre de respostes i distractors per pregunta. En el cas 
de tots els exemples proposats N = 4, per tant, el nombre d’errors s’ha de dividir per 
3. Els errors, per tant, compten un 0,33 de descompte. D’aquesta manera es pena-
litza l’error però no la resposta en blanc. és així com s’evita en bona part l’atzar.
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 6.6. Conclusions

Qualsevol aprenentatge precisa d’un esforç continuat per part del discent. 
Una didàctica que allunyi en el temps els moments d’esforç per a la reten-
ció dels continguts —siguin conceptuals, procedimentals o de valors— crea 
dificultats de consolidació, sovint greus, en la continuïtat de la feina de 
l’alumnat.

L’avaluació del rendiment constitueix indiscutiblement no només un seguit 
d’instruments de mesura i verificació del grau d’assoliment dels objectius, sinó 
un estímul imprescindible per a l’aprenentatge. Una aplicació incorrecta dels 
instruments d’avaluació genera i fins i tot impedeix un aprenentatge eficient.

A l’àrea de ciències socials i a les disciplines de geografia i història, en espe-
cial a secundària, els moments d’esforç de l’alumnat es produeixen de manera 
allunyada en el temps, cosa que no facilita la consolidació de l’aprenentatge. A 
més, la distància que sol haver-hi entre el moment de l’esforç i la validació o 
consciència del seu resultat n’agreuja els defectes. Això és degut, en bona part, 
al fet que el professorat té la responsabilitat d’un nombre molt elevat d’alum-
nes, cosa que li impedeix fer activitats d’avaluació amb la freqüència deguda. 
D’altra banda, és prou conegut que cada dia d’allunyament entre la prova efec-
tuada i la comunicació i correcció dels resultats erosiona l’eficàcia didàctica de 
l’aprenentatge.

A tot plegat cal afegir que les activitats d’avaluació del rendiment no solen 
respondre als requisits bàsics que hem esmentat. En general, els objectius 
didàctics —entesos com descripció esperada dels resultats d’aprenentatge de 
l’alumnat— no solen ser especificats i, a més, les activitats d’avaluació no s’hi 
corresponen de manera prou palesa. La ignorància del que pretén el professo-
rat respecte de l’alumnat i de com pensa verificar els resultats del rendiment 
esperat constitueix una de les accions habituals que degenera en freqüents 
impediments de l’aprenentatge.

Tampoc les activitats d’avaluació solen respondre al perfil de les activitats 
que se solen proposar per aprendre a dins de l’aula, la qual cosa dificulta també 
el sentit de la pràctica avaluadora. Sovint cal afegir a tot plegat que l’alumnat 
no disposa de la solució més o menys concreta que el professorat creu que ha 
de tenir respecte de les seves propostes d’avaluació.

Davant d’aquesta problemàtica que acabem de resumir postulem les 
següents accions per intentar superar aquesta mena de dificultats:
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a) Tota avaluació de rendiment ha de ser un instrument que estigui clara-
ment relacionat amb un o més objectius didàctics24 coneguts prèviament per 
l’alumnat en iniciar una unitat didàctica. El conjunt d’objectius hauria d’estar 
relacionat, en general, amb tots els graus del saber (informació, comprensió, 
aplicació, anàlisi, síntesi, valoració). Si totes les unitats didàctiques fossin 
encapçalades per l’enunciat dels objectius didàctics i cada activitat d’avaluació 
portés l’enunciat del o dels objectius que es pensen verificar es faria un pas de 
gegant en la didàctica de les ciències socials.

b) Les activitats d’avaluació haurien de ser similars —no pas idèntiques— a 
les utilitzades per aprendre. Cal especificar sempre els passos o mètode de les 
activitats que suposin aplicacions tècniques. Així doncs, «comentar el que 
sigui», «dissertar sobre», «llegir un mapa», «analitzar un paisatge», etc., pressu-
posen que s’ha exposat a l’aula la manera de procedir d’aquestes capacitats. En 
cas contrari cal especificar-les en la pregunta objecte d’avaluació.

c) Els instruments d’avaluació que anomenem proves d’assaig obert (PA), 
han de complir uns requisits concrets en la seva formulació (vegeu fig. 6). A 
més, en vistes a la correcció amb l’alumnat és altament aconsellable que el 
professorat tingui redactat el solucionari o el resum esquemàtic mínim que 
s’espera de l’alumnat en el cas d’una dissertació.

d) Per tal d’evitar la discontinuïtat en l’esforç d’aprenentatge les proves de 
correcció objectiva (PCO), segons mostren algunes recerques realitzades en els 
darrers deu anys, constitueixen un instrument poderós per tal d’evitar la dis-
continuïtat en l’esforç d’aprenentatge sempre que es proposin amb freqüència 
(al final de cada unitat didàctica), segueixin l’ordre del discurs i es corregeixin 
a l’aula amb immediatesa demanant l’argumentació d’encert o d’error de les 
preguntes formulades o d’aquelles que siguin més rellevants a judici del pro-
fessorat.

Estem convençuts que amb l’aplicació d’aquestes mesures es poden preveu-
re i pal·liar algunes de les dificultats d’aprenentatge que resulten de la pràctica 
incorrecta dels instruments d’avaluació a l’àrea de ciències socials i a les disci-
plines de geografia i història.

24.  Els objectius didàctics s’han de formular amb verbs de conducta observable que indiquin cla-
rament la manera de ser avaluats. Cal, doncs, evitar els objectius que s’inicien amb verbs com 
«comprendre», «saber», «conèixer»...
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7. Dificultats d’aprenentatge derivades de la utilització de 
les TIC

7.1. Caracterització de les dificultats

Molt s’ha escrit ja sobre les relacions entre el que encara anomenem «noves 
tecnologies» i les seves relacions amb el món educatiu. Des del primer ordinador 
personal (els antics Amstrad, IBM o Mac Classic, per citar-ne alguns), el col-
lectiu d’ensenyants ha realitzat aplicacions i presentacions i ha imaginat com 
emprar els milions de fotografies i pàgines web sobre els temes més variats. De 
sobte tot un món de continguts era a l’abast del professorat i de l’alumnat. Ara 
bé, quina metodologia calia emprar per gestionar aquest devessall d’informació?

No fa pas tant de temps el món educatiu ja havia passat per una crisi similar. 
Ens referim a l’ús del vídeo a l’aula. També va provocar polèmiques, discussi-
ons, congressos i força maldecaps didàctics. La televisió a l’aula era una eina 
vàlida per a l’ensenyament? Era un instrument per formar o per mal formar? 
Calia invertir recursos i més recursos en la generació de vídeos propis? Les 
escoles i instituts, havien d’ensenyar noves habilitats relacionades amb l’edició 
i la producció de vídeos?

Tota aquesta problemàtica es va reorientar al món digital (sense solucionar 
l’anterior de manera satisfactòria), amb la informàtica «de consum» i, sobretot, 
amb l’aparició de la xarxa i de les primeres pàgines web. Les novetats, però, 
eren evidents. Ja no calia anar a buscar als Centres de Recursos vídeos de pel-
lícules, documentals de televisions etc., o bé posar-se en llistes d’espera. Ara 
l’ensenyant, per fer allò que havia estat fent amb l’aplicació de la tecnologia 
analògica durant anys i panys, podia emprar el material de sempre d’una 
manera aparentment més ràpida, neta i efectiva. Ja no calia fotocopiar, calcar, 
retallar i enganxar, reduir o ampliar... I, és clar!, tot ho feia en blanc i negre per-
què el color era prohibitiu! Les manualitats eren digitals i es podien fer mate-
rials didàctics mitjançant l’ús bàsic d’uns instruments anomenats ordinadors.

Cal dir que en aquests anys (pocs, evolutivament parlant!) ens hem compli-
cat molt la vida. Els darrers vint-i-cinc anys hem assistit a una autèntica escalada 
bèl·lica, des del punt de vista tecnològic i d’aplicacions i solucions didàctiques, 
cosa que ha fet que molts ensenyants renunciïn a viure en un estat permanent 
d’alerta tecnològica i tornin a sistemes contrastats i prefabricats dissenyats per 
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editorials i altres organismes. Ara, però, s’obre un nou món (o potser no), amb 
noves oportunitats i eines que faran les delícies dels ensenyants que tenen 
mentalitat de «dissenyadors compulsius» de materials didàctics tot emprant la 
darrera versió del programa més de moda en els fòrums i xats, i amb nous posi-
cionaments «escèptics», que prefereixen la classe magistral, la pissarra i el guix 
(retolador, de fet, a gairebé tot arreu), i l’ús d’una certa disciplina «analògica».

Cal reconèixer, d’una banda, que qualsevol acció didàctica que utilitzi la 
xarxa implica un risc. Els nostres alumnes poden derivar ràpidament a pàgines 
no desitjades, a activitats lúdiques, o a comunicar-se entre ells a través de xarxes 
socials... D’altra banda, com ensenyants, també tenim una responsabilitat en 
la recomanació de l’ús d’Internet no només a dins de l’aula sinó també, si més 
no fins a cert punt, en les activitats que s’han de realitzar fora de classe. és per 
això que cal treballar aspectes ètics importants com ara el concepte d’autoria 
o el d’ús impropi de les informacions. Les mateixes regles que ens posem per 
a la vida «presencial» també ens les hem de posar en la nostra «vida virtual». 
Un robatori segueix essent un robatori, encara que el facin milers de persones; 
un insult també ho és si es diu a través d’un xat o d’un fòrum; i Internet i els 
campus virtuals de les nostres escoles o instituts també es poden utilitzar per fer 
bullying. Com educadors hem d’estar alerta sobre les relacions personals a classe 
i a l’escola, però també en els nivells de relació que tenen els alumnes entre si de 
manera virtual. Ser «virtual» no vol dir que «tot s’hi val», que ofèn menys, o que 
és menys greu. Les relacions a la xarxa han de ser un dels camps de batalla del 
sistema educatiu en els propers anys. Els nostres alumnes viuen hiperconnectats, 
i això no és dolent; ara bé, el sistema ha de permetre la regulació de totes aques-
tes connexions, no pas d’una manera repressiva, sinó d’una forma educadora.

En les següents pàgines trobareu algunes reflexions sobre dues problemàtiques 
específiques del treball amb noves tecnologies: els continguts i la seva validació, 
d’una banda, i, de l’altra, l’ús del programari de presentacions, tant pel que fa als 
alumnes com als mestres. No es pretén, doncs, abastar tota la problemàtica de les 
TIC. Tant sols presentem dos aspectes de l’ampli ventall de problemàtiques que 
el col·lectiu de l’ensenyament té al seu davant amb l’ús de les TIC.

7.2. La principal dificultat: la referència dels continguts

Poc podíem pensar aquells que vàrem començar aplicant la tecnologia digi-
tal en el disseny de materials didàctics que aviat tindríem una dificultat que, 
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ara com ara, constitueix un dels problemes més greus de la xarxa. En l’època 
analògica anàvem a la biblioteca, llegíem un article d’una enciclopèdia, un 
catàleg d’una exposició, etc., detectàvem un gràfic, una figura, una fotografia o 
un paràgraf..., i practicàvem la «pirateria de la fotocòpia».

Els continguts, a l’era analògica, mai no eren un problema. Els suposàvem 
validats, ja que l’edició dels llibres o enciclopèdies no es discutia i estava con-
trolada d’alguna manera per la comunitat científica. L’aparició dels continguts 
lliures a la xarxa, en canvi, ha fet trontollar aquest supòsit. Qualsevol persona 
pot escriure el que vulgui en enciclopèdies lliures, les quals —tot i que mica en 
mica són corregides mai no són del tot fiables— fan «volàtils» els continguts i 
compliquen força qualsevol mena de previsió.

7.2.1. La recerca orientada

Una de les possibles solucions a l’hora de plantejar el disseny de materials 
didàctics i d’activitats on la recerca a Internet constitueixi un dels procedi-
ments, consisteix a confeccionar una «recerca orientada». Aquesta consisteix a 
buscar els continguts en un seguit de pàgines que ofereixin informació sobre 
el tema i condicionar les activitats de l’alumnat a aquestes pàgines. és a dir, 
l’alumnat no ha de «navegar» i «retallar i enganxar» qualsevol mena de contin-
gut mitjançant buscadors com ara Google sinó que ha d’extreure el contingut 
a partir de les pàgines referides. Aquí, certament, podem emprar totes les eines 
que el món digital ens ofereix per a realitzar les activitats.

Si són pàgines «validades» (vegeu l’apartat següent), els enllaços (links) 
que s’hi ofereixen també ho seran, i aniran donant profunditat a la recerca de 
l’alumnat. D’altra banda, l’avaluació de l’ensenyant també se simplifica, ja que 
té acotat el contingut (i l’alumnat ho sap i, per tant, operacions com retallar i 
enganxar queden absolutament evidenciades).

7.2.2. Validesa dels continguts

Com podem saber si uns continguts són validats científicament o no? 
Doncs, com sempre, buscant la institució de referència. Tots sabem com n’és 
de fàcil trobar la reproducció d’una determinada obra artística o arqueològica; 
tant sols cal posar el nom al buscador i accedint a les imatges n’obtindrem 
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milers de resultats. Hi ha un problema, però, que pot semblar una bestiesa, 
però que no ho és. Podem fer l’experiment de buscar una obra pictòrica, i 
veurem la gran quantitat de tonalitats de color que ens ofereix, o els diferents 
enquadraments, o fins i tot la trobarem retallada, sense possibilitat de veure’n 
la globalitat. Podem trobar també reproduccions d’abans de ser restaurades o de 
reconstruccions si parlem, per exemple, d’arquitectura. Per evitar tots aquests 
problemes, que poden afectar, i molt, les activitats que fem fer als nostres alum-
nes cal, òbviament, «validar» els continguts.

Certament, no és una feina lleugera i cal dedicar-hi temps, però val la pena. 
Si tenim coneixement que determinada obra es troba en el fons exposat d’un 
museu, cal buscar preferentment la reproducció que en fa el museu dins de les 
seves pàgines web. Segurament ha vigilat la tonalitat, l’enquadrament i l’actu-
alització. és el seu patrimoni, en té cura i sempre el vol mostrar en perfectes 
condicions. D’altra banda, la informació associada serà referent, sense errors, 
i els nostres alumnes sempre podran navegar per la resta de la institució de 
manera controlada. Si, senzillament, amb la millor de les intencions, diem que 
ens «busquin» determinada obra, tant sols estarem valorant la capacitat d’ac-
cedir a la informació de manera superficial, que és el més habitual en el món 
que vivim.

Fem un exercici ben fàcil. La recerca del quadre Las meninas de Velázquez. 
Si fem la cerca a Google, la primera de les pàgines en imatges ens mostra un 
resultat com el següent:
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Ara comparem-lo amb la versió de l’original que tenen al Museu del Prado 
de Madrid.
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Veiem com hi ha moltes diferencies de color, de textura, i fins i tot de qua-
litat de la reproducció. La recerca amb motors generalistes fa que obtinguem 
resultats aproximatius, però amb un alt grau de «contaminació». L’accés a 
l’original virtual, des de la pàgina referent validada, en aquest cas la web oficial 
del Museo del Prado de Madrid, ens garanteix la referència de la recerca i la cor-
recta interpretació de la pintura. D’altra banda, i per evitar recerques i pèrdues 
de temps innecessàries, sempre podem fer servir l’ús del link determinat de 
l’obra en qüestió (en aquest cas http://www.museodelprado.es/coleccion/gale-
ria-on-line/galeria-on-line/zoom/1/obra/la-familia-de-felipe-iv-o-las-meninas/
oimg/0/), i donar l’oportunitat als nostres alumnes de navegar pels continguts 
del museu, una vegada trobada l’obra.

Hi ha disciplines, però, que ens plategen problemàtiques de validació de 
continguts. Ens referim a aquelles disciplines científiques on la recerca ens 
proporciona novetats de manera constant, on els descobriments se solapen, 
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on els grups de treball publiquen de manera frenètica en una autèntica bata-
lla campal per la notorietat (de la qual viuen i en depenen econòmicament). 
L’astronomia, la genètica, la biologia, la tecnologia, la recerca mèdica... en són 
alguns exemples, però un dels més curiosos i propis de casa nostra ens sorprèn: 
l’antropologia o l’arqueologia prehistòrica.

Si hem de fer cas a les il·lustracions de la gran majoria dels nostres llibres 
de text veiem que, per exemple, l’arbre de l’evolució, on de manera gràfica 
són representades les diferents espècies fins arribar a l’Homo sapiens, ens mos-
tren una sèrie de personatges força coneguts: Australopithecus afarensis o bosei, 
Homo erectus, Homo habilis... Ara bé, si seguim les notícies aparegudes als diaris, 
sobretot a partir del mes de juliol de cada any, podem veure com hi ha una 
autèntica nebulosa de noms, de possibilitats, de noves connexions entre els 
«personatges» de l’evolució..., d’anar i tornar a velles teories sobrevingudes 
d’Orient, d’un hipotètic pas per l’estret de Gibraltar...

Quin és, doncs, el contingut a ensenyar? Quina és la veritat «validada»? és 
que potser els grups de recerca en aquests camps senzillament «xerren» massa? 
Com ensenyar evolució humana si constantment les relacions i les datacions 
pugen i baixen com si fos la cotització de la borsa? Existeix realment l’Homo 
antecessor, el descobriment estrella del jaciment excepcional d’Atapuerca? O és 
un Homo erectus, com defensen alguns investigadors de renom internacional? 
Hem de parlar d’Homo heidelbergensis o senzillament de preneanderthal?

Si observem la pàgina referent d’una institució rellevant com ara l’Smithsoni-
an Institute, del Museu d’Història Natural (Washington, EUA), veiem que l’Ho-
mo antecessor no hi apareix i el seu lloc en la cronologia l’ocupa l’Homo erectus.



© UOC 318 Dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars

Si consultem pàgines de recursos de portals educatius veiem que la informa-
ció associada a aquest tema sembla que no ha tingut actualitzacions en els dar-
rers 25 anys, fet que contrasta amb l’allau d’informacions periodístiques que 
cada estiu ens envaeixen. Així, per exemple, l’«Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa» té un espai de recursos on podem veure l’explicació 
del concepte d’evolució humana25. Com podem observar encara ens parla d’Ho-
mo sapiens neanderthalensis i, per tant, també d’Homo sapiens sapiens. Aquest fet 
ens porta fins a molts anys enrere quan es creia que neandertal i sàpiens eren 
de la mateixa espècie (per això es deia Homo sapiens neandertalensis). A qui fem 
cas? Cal ser simplistes?

25.  http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/histdeltiempo/mundo/
prehis/t_evolu.htm. Consulta realitzada el dia 6 de juny de 2012.
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és evident que amb aquestes disciplines científiques de base tenim un pro-
blema de síntesi. Pocs són els grups de recerca que fan l’esforç de socialitzar els 
seus coneixements d’una manera planera i rigorosa, i a més, no podem dema-
nar als nostres mestres que tinguin accés als articles en publicacions científi-
ques «d’alt standing». I en canvi, els nostres alumnes sí que tenen accés a l’allau 
de notícies que cada estiu apareixen als mitjans (l’arqueologia és una disciplina 
d’estiu, en tots els àmbits). Quina és, doncs, la solució?

La proposta és clara. La indefinició, o l’aparent contradicció en els resultats, 
i fins i tot la discussió científica, és un tema que hem de portar al nostre par-
ticular camp de batalla. Cal que fem veure al nostre alumnat, i aquesta és una 
gran oportunitat per fer-ho, que no hi ha una veritat absoluta en el coneixe-
ment científic, i que fins i tot les lleis més establertes poden ser contradites per 
recerques o per descobriments accidentals. Són milers els exemples de grans 
avenços produïts per fets casuals.

El nostre alumnat té avui una mentalitat molt més oberta que la que tení-
em nosaltres en edats similars. El «tot és possible», que de vegades pot ser vist 
com un gran problema, en casos com aquest es transforma en avantatge. La 
imaginació juga a favor nostre, i podem fer-los sentir científics per un temps; 
ara bé, sempre que segueixin unes normes de joc bàsiques: rigor, disciplina, 
treball, discussió...
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és en aquesta mena de recerques on podem intentar analitzar quins són els 
motius per considerar escenaris «possibles», i com discutir-los amb arguments 
fonamentats: varen coincidir els neandertals i els sàpiens? Foren capaços de 
tenir descendència? Hi ha neandertals entre nosaltres? Què fa falta per poder 
ser considerada una espècie diferent de la dels primers sàpiens? Totes aques-
tes preguntes plantejades ja en diferents films considerants ja «clàssics» són 
un argumentari ideal per treballar aquests continguts en grup, per veure la 
pel·lícula online, per establir fòrums, debats..., per contrastar-ho amb visites a 
museus virtuals o als fons online de diferents museus arqueològics...

7.3. La segona dificultat: el disseny dels continguts

Sens dubte, una segona gran dificultat per als nostres ensenyants és el for-
mat en què s’han de treballar els continguts. La tecnologia en aquest camp té 
moltíssimes possibilitats, cadascuna amb un aprenentatge previ, amb tutorials 
online i molts assajos/errors/encerts.

Podem distingir diferents tipus de programari: el programari de presentació, 
basat en una sèrie de pantalles, amb un grau d’interactivitat limitat, on el mestre 
diposita els continguts de manera il·lustrada, amb efectes visuals, animacions, 
etc. Són programes molt emprats com ara PowerPoint, Keynote, OpenOffice 
Impress (ara LibreOffice Impress), etc. Aquesta «primera línia» de programes 
s’està veient superada per software online, amb presentacions d’animacions 
impactants basades en plantilles, per exemple Sliderocket, Momindum Studio, 
Scribd, Prezi, Slideshare...

Quan tractem la relació existent entre ensenyant, alumnat i tecnologia 
la problemàtica és la mateixa de sempre. Generalment l’alumnat té un grau 
superior de coneixement de les eines informàtiques de darrera hora, fruit 
de la connexió continuada amb altres alumnes, i de l’intercanvi de les seves 
experiències. Malauradament, els ensenyants no tenim aquesta capacitat 
d’intercanvi i de renovació constant de coneixements sobre programari, i 
molt sovint, encara tenim la idea que «cal conèixer a fons el programa», 
tot invertint hores i hores a descobrir el seu funcionament. Enfrontat amb 
aquesta manera de fer acadèmica i certament «antiga» en el món digital on 
ens trobem hi ha el món dels nostres alumnes i el seu funcionament intuïtiu, 
que fa que l’ús d’aquest nou programari sigui molt fresc, variant, renovat 
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any rere any, i que les noves versions potenciïn aquesta manera de fer «sense 
esforç», però efectiva.

Cal fer un esment especial als programes online que realitzen materials fins 
ara molt feixucs; estic parlant, per exemple, de la confecció dels mapes concep-
tuals. Una aplicació que ens pot solucionar la papereta de manera exemplar és 
spicynodes26. Veiem-ne un exemple, si bé, per copsar correctament l’efecte, cal 
entrar a la pàgina web.

26.  http://www.spicynodes.org/index.html (consulta del dia 6 de juny de 2012)
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No podem donar per fets uns materials d’un any per l’altre..., les noves 
versions, l’aparició de nou software, la compatibilitat entre les versions i entre 
els programes..., tot plegat fa que constantment, a diferència de quan funcio-
nàvem en el món analògic, el suport faci que ens replantegem la nostra meto-
dologia any rere any.

Una de les habilitats que els nostres alumnes estan desenvolupant de mane-
ra exponencial és el llenguatge audiovisual. Quan pensen a realitzar treballs 
d’una manera autònoma, amb llibertat, els resulta molt feixuga la redacció de 
treballs escrits, més o menys il·lustrats. La realització de presentacions tampoc 
els fa una excessiva gràcia. Ara bé, qualsevol iniciativa on puguin desenvolupar 
la creativitat i l’expressió artística associada als continguts serà habitualment 
un èxit absolut.

A diferència de nosaltres, els nostres alumnes tenen una habilitat gairebé 
innata en la producció i realització audiovisual. L’ús de càmeres de fotografia, 
vídeo, etc., la producció de bandes sonores, l’edició de vídeo amb programes 
especialitzats, com Moviemaker, i-movie, etc., no tenen cap secret per a ells. 
Però això no és tot. La influència televisiva és omnipresent. En les presentaci-
ons dels nostres alumnes no hi manquen conceptes com ara «les tomes falses», 
el punt d’humor; o enquadraments o moviments de càmera agosarats, com els 
que veuen en les sèries i programes juvenils.

No ens ha d’estranyar que els sistemes de presentació siguin un link a una 
plataforma gratuïta, com Vimeo o youtube. Els nostres alumnes no tenen cap 
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problema a socialitzar el seu treball. De fet, ho fan constantment. No hi ha 
marxa enrere: cal que ens oblidem ja de la presentació de treballs impresos i 
cal començar a corregir-los des del nostre i-pad personal.

Com a ensenyants hem d’estar oberts a aquests nous llenguatges, que potser 
no són els nostres, però que els nostres alumnes tenen absolutament interiorit-
zats. No ens ha d’estranyar que presentacions conceptualment impecables i que 
han significat un gran esforç de síntesi per part nostra els provoquin son. No 
hem d’oblidar l’estètica, que implica, potser, fer 10 presentacions de 5 diaposi-
tives i no pas una de 50. Això no vol dir, en cap cas, que hem de ser simplistes 
a l’hora de fer les nostres presentacions; el que diem és que hem de connectar 
estèticament i funcionalment amb el nostre alumnat, sense oblidar el rigor.

7.4. L’ús dels espais socials: la dificultat de la comunicació

Aquesta dificultat està molt relacionada amb les anteriors i forma una «tría-
da» tecnològica que cal valorar en la seva justa mesura. Escoles i instituts han 
fet un veritable esforç per activar campus virtuals, molt sovint amb servidors 
propis, amb complexos sistemes de gestió i amb tots els problemes de hardware 
associats.

Des del nostre punt de vista, en un primer moment es va caure en l’error 
de no veure-hi més enllà. Certament va ser encertada la decisió de crear tot un 
entorn virtual associat a l’escola, on pares i mares, alumnes i professors com-
partissin un espai de relació. Al sistema, però, encara li calia un volta de cargol.

Sempre tenim molt present una experiència que vàrem tenir al respecte, 
tot just al començament de la creació dels campus virtuals, dins d’un curs de 
postgrau. Contínuament teníem problemes amb els accessos, amb la gestió dels 
arxius, amb el funcionament dels fòrums. «En teoria» tot havia de funcionar 
perfectament i, certament, els informàtics del centre feien el que podien; però 
l’error era del sistema, de capacitat. Davant d’aquesta situació vàrem reaccionar 
creant un grup de treball dins de hotmail, donant d’alta a tots els alumnes, cre-
ant directoris, compartint arxius, fòrums de discussió generals i particulars..., i 
tot va funcionar perfectament. A més a més, l’alumnat, dins d’un entorn que 
els era molt més familiar que el que s’havia dissenyat expressament en el cam-
pus del curs es mostraven molt més àgils, hi entraven a hores intempestives i 
feien comentaris..., i això que parlem d’abans de la invenció dels smartphones!
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Per a nosaltres aquest és un punt crític a tenir molt present. Fem molts 
esforços per crear productes mitjançant programari com «webct», «moodle»..., 
i suposem que pel sol fet de ser espais virtuals els nostres alumnes s’hi aboca-
ran. Cal acostar molt més les eines emprades en l’aprenentatge a les eines que 
els nostres alumnes empren en les seves relacions socials. Si ara fa uns anys 
podíem fer còmics d’història per acostar-nos al públic adolescent, ja que tení-
em clar que el llenguatge del còmic era més adient que no pas determinades 
redaccions de llibres de text, ara hem de fer el mateix amb plataformes com 
Facebook, Google+...

Podem fer grups de treball dins de Facebook, per exemple, on tinguem com 
amistats una sèrie de museus, de centres d’interpretació, etc. La possibilitat 
que ara mateix tenen els nostres alumnes de disposar d’un smartphone (més del 
80 % de la població a l’Estat espanyol ja en disposa), amb tarifa de connexió a 
Internet de baix cost, etc., fa que l’ús d’aquests dispositius i d’aquestes platafor-
mes de manera continuada potenciï les possibilitats d’interacció entre alumnes 
i mestre fora de l’espai escolar. Podem convertir aquest espai de treball en un 
nou espai de relació fora de l’aula, on d’una manera més desinhibida es poden 
plantejar discussions i debats, reflexions..., on es poden incloure links a pàgines 
determinades, incloure vídeos de plataformes com Vimeo o youtube..., en defi-
nitiva, una nova aula multimedial, molt més funcional que no pas qualsevol 
campus dissenyat expressament com a tal, i molt més atractiu per als nostres 
alumnes..., i sobretot, amb gairebé cap error de funcionament!

8. Comentaris finals

8.1. Sobre la dificultat d’aprendre el temps

La primera de les dificultats que s’ha exposat en les pàgines que precedeixen 
s’ha referit a l’aprenentatge del temps en general i del temps històric en particu-
lar. Que el seu aprenentatge és deficient en infants, adolescents, joves i adults 
és una evidència amb què ens topem en la nostra experiència diària, tant en 
el contacte amb l’alumnat universitari com en el que ens diuen mestres i pro-
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fessors d’història. Si bé les eines conceptuals bàsiques —segons, minuts, hores, 
segons, dies, mesos, estacions, anys, segles i mil·lennis—s’acaben utilitzant cor-
rectament, no passa el mateix amb altres dimensions temporals —reversibilitat, 
simultaneïtat, relativitat, durada, ritme, canvi i continuïtat—. També és prou 
freqüent que les convencions dels historiadors i les seqüències històriques amb 
què organitzem el coneixement del passat siguin desconegudes. Quan comença 
l’Edat Mitjana i fins quan dura en la manera com els historiadors encara avui 
ho organitzen, o quina diferència substancial hi ha que permeti distingir la 
modernitat il·lustrada de l’etapa contemporània solen ser coneixements con-
fusos fins i tot en persones que aproven la selectivitat.

Per tal de vertebrar un ensenyament eficient que promogui un aprenentatge 
substantiu de les dimensions temporals i històriques hi ha dues condicions que 
tot mestre o professor ha de tenir sempre presents: en primer lloc, saber distin-
gir conceptualment les diverses dimensions temporals i, en segon lloc, disposar 
dels instruments que s’han esmentat en el primer capítol i utilitzar-los d’una 
manera sistemàtica i constant com a organitzadors del coneixement.

Massa sovint els i les mestres i el professorat de secundària parteixen de la 
base errònia que, pel que fa a determinats tipus de coneixements d’accent o 
èmfasi procedimental, un cop exposats i fins i tot avaluats una sola vegada, ja 
estan construïts en la ment de l’alumnat i estan disponibles per ser utilitzats 
quan els calgui. és un error. En aquest sentit cal tenir present un vell adagi llatí 
que és particularment efectiu per a l’ensenyament i aprenentatge del temps 
històric: repetitio mater studiorum est (la repetició és la mare dels estudis). En un 
món caracteritzat per la rapidesa i pel coneixement efímer en molts àmbits de 
la vida diària, la manca de repetició resulta letal per a la consolidació dels apre-
nentatges. Són molts els professionals de l’ensenyament que, en matèries que 
no són acumulatives com, per exemple, la matemàtica, opinen que una part 
del contingut proposat no s’ha d’ensenyar en la programació d’un curs perquè 
«ja s’ha vist en el curs anterior». Si això «vist» en el curs anterior no s’utilitza 
de manera recurrent, l’oblit està servit.

La dimensió temporal en general s’ha de començar a programar amb els 
instruments que s’han descrit en el capítol corresponent des de l’etapa d’edu-
cació infantil i primària de manera sistemàtica. El temps és una categoria 
—com l’espai— que ja tenim com una forma a priori en la nostra ment. Cal 
organitzar aquesta categoria en brut del temps a través de l’ensenyament de la 
història en el seu context adequat i en l’ús sistemàtic i progressiu de l’estudi 
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de la llengua. I, sobretot, s’ha d’utilitzar l’ús de les diverses categories tempo-
rals i de les diverses activitats d’aprenentatge en una seqüència en espiral cada 
cop més complexa curs rere curs. No n’hi ha prou de fer aprendre les xifres 
romanes a quart de primària per identificar els segles abans i després de Crist 
si després no s’utilitzen gairebé mai en les diverses activitats referides al temps 
en aquest curs i en els altres de primària i primer cicle de secundària (primer 
i segon d’ESO).

També és aconsellable la utilització dels frisos cronològics de manera 
contínua; cal penjar murals a l’aula amb la representació d’aquests frisos per 
tenir-los sistemàticament a la vista, fer-hi referència de manera relativament 
constant i mantenint-los vius al llarg del curs (un dia afegint unes fotografies 
o uns dibuixos, posant simultaneïtats de diferents ritmes com períodes artístics 
que són de ritme lent comparats amb personatges polítics que apareixen amb 
ritme ràpid, etc.). Per descomptat que també cal utilitzar i aplicar els noms de 
les etapes de la història occidental de manera particularment contínua, fins 
i tot aprofitant coneixements que no siguin estrictament històrics (parlant 
d’un aliment, com la patata, identificant el moment en què arriba per primer 
cop a Occident; referint-nos a un científic o artista i situant-lo correctament 
en la seva edat històrica, etc.). Sense esmentar els conceptes de reversibilitats 
o de canvi i continuïtat, cal anar fent constants activitats a propòsit de temes 
d’història, o de qualsevol altra àrea de coneixement quan sigui pertinent, on 
s’utilitzin aquestes categories. Precisament, el coneixement que en la realitat 
sempre hi ha dimensions que vénen del passat i canvis que s’estan operant al 
present, o bé que en un moment del passat hi havia aspectes que es mantenien 
inalterables i d’altres que canviaven, ens porta de ple a disposar del fonament 
que permet pensar històricament. Sense temps i sense cronologia res del passat 
no es pot entendre i tot es pot confondre.

8.2. Sobre la dificultat d’aprendre la causalitat històrica

A l’aprenentatge del temps —base per poder entendre la història— hi 
apareix estretament lligada la dificultat d’aprendre la causalitat històrica. 
Per què s’han esdevingut determinats fenòmens? Per què hi havia expansió 
econòmica al segle xiii? Per què va esclatar la Guerra Civil espanyola? Per què 
al Renaixement es pintava o s’esculpia el David d’una manera i al Barroc el 
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mateix tema era tractat de forma completament diferent? En definitiva, quin 
és el per què dels fets històrics?

Cal tenir en compte que la història, com a ciència del passat, no utilitza 
laboratoris que puguin reproduir els fets ni disposa de cap llenguatge propi 
com la física disposa de les matemàtiques. Les explicacions dels fenòmens 
històrics només es poden identificar a partir de l’experiència col·lectiva dels 
humans. és cert que els humans som diferents però tenim dimensions comu-
nes àmpliament compartides. Així, quan parlem de gelosia, d’amor, d’odi, d’es-
perit de revenja, de generositat, de solidaritat, de cobdícia, de violència, etc., 
ho podem entendre perquè tota la gamma de sentiments i respostes a la vida 
són compartides. Aquesta manera similar de sentir se sol projectar en el que 
s’anomena imaginari històric, una manera determinada de veure i comprendre 
el món fet d’imatges, creences i experiències col·lectives. Això fa que els fenò-
mens històrics presentin,però no pas de manera mecànica, tendències a repetir-
se. La forma, per exemple, d’identificar un grup humà (religiós, ètnic o social) 
per fer-lo responsable de crisis socials s’ha repetit de forma similar al llarg de 
la història. També les raons de fons que expliquen els conflictes bèl·lics són 
similars. és a partir d’aquestes reaccions i imaginaris humans davant de situa-
cions socials, econòmiques, ideològiques, religioses, etc., que els historiadors 
basteixen les seves explicacions. Saber història és, doncs, un humanisme, una 
de les raons de la seva presència al currículum escolar. Saber història permet 
entendre el passat però també té ressò en l’explicació del present ja que, com 
s’ha dit reiteradament, el present sempre respira per la història.

En general, sense la informació i reflexió a propòsit de les causes dels fenò-
mens històrics —que és el mateix que dir les raons dels fenòmens humans col-
lectius— no hi ha, pròpiament parlant, un saber històric. Resulta evident que 
cal saber què ha passat, quan i on ha passat, i com s’ha esdevingut. I aquesta 
informació el professorat l’ha de facilitar a l’alumnat sigui de forma directa o 
a través d’indicacions indirectes per mitjà de fonts acuradament seleccionades. 
Però, amb això no n’hi ha prou. Cal saber respondre a la pregunta: per què ha 
passat? I és aquí on ens topem amb una seriosa dificultat d’aprenentatge.

La majoria dels humans que no saben història atribueixen les raons que 
expliquen els fets a la voluntat dels individus. Entendre l’entrellat causal —la 
combinació o interdependència en xarxa de causes, intencions i motius— no 
és fàcil i no sol ser après per l’alumnat. I això és degut sobretot a una didàctica 
de la història defectuosa: s’exposen les causes dels fets històrics de manera tan-
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cada de la mateixa manera que s’han exposat els fets que s’han d’interpretar. 
D’aquesta manera l’alumnat, còmodament, en té prou a aprendre o memorit-
zar les raons adduïdes i a repetir-les en l’avaluació. Aquesta forma d’instrucció 
és una de les raons per les quals la majoria de l’alumnat no sol pensar que la 
història sigui una matèria reflexiva, sinó un conjunt de dades —causes inclo-
ses— que s’han de saber repetir.

Per superar aquesta dificultat l’autora del segon capítol ens ha proposat 
diverses activitats d’aprenentatge que comporten una manera diferent de fer 
història a l’aula, si més no parcialment. Un dels sistemes proposats és l’apre-
nentatge basat en problemes o l’ús del sistema hipotètico-deductiu propi de 
l’historiador. Un cop exposats els fets se’n demanen les causes en forma de 
pregunta. Aquesta pregunta no es respon i es proposa a l’alumnat que hi pensi 
amb un mètode concret: a) què ha de saber per respondre?; b) estudi dels 
recursos que permeten respondre la pregunta; i c) resposta a la qüestió. En el 
capítol dedicat a la causalitat també se’ns ha proposat una rutina basada en tres 
preguntes claus: veig, penso i em pregunto.

No som partidaris d’iniciar un capítol de la història començant per les 
causes, especialment quan es presenta l’aprenentatge d’un conflicte bèl·lic (la 
Guerra Civil espanyola, la Primera o Segona Guerra Mundial, la guerra àrabo-
israelí, etc.). Més aviat sembla que la lògica didàctica comporta en primer lloc 
la tria d’una seqüència dels fets esdevinguts que sigui coherent, és a dir, sense 
salts o buits significatius. I és al final quan s’ha d’exposar i plantejar quines 
són les raons que van fer esclatar aquest conflicte. Evidentment això suposa 
una petita formació sobre els distints tipus de causa en història (econòmica, 
llibre, social...) i sobre els anomenats motius o intencions (decisions consci-
ents d’individus que poden, dins de l’entrellat causal, fer esclatar el conflicte, 
els sistemes de pensament d’una comunitat que dóna suport a determinades 
decisions, etc.).

8.3. Sobre els efectes d’una avaluació incorrecta

Una tercera dificultat d’aprenentatge de les ciències socials neix, sens dubte, 
d’una mala pràctica de l’avaluació de rendiment. A les conclusions del tercer 
capítol ja s’han exposat amb un cert detall les orientacions pertinents per a 
l’ensenyament i l’aprenentatge respecte de l’avaluació.
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L’avaluació de rendiment, a més de constituir un instrument valuós per 
verificar el grau d’assoliment dels objectius didàctics, és una eina que, en 
general, impulsa en l’estudiant una tensió positiva per comprendre i retenir 
la informació significativa i convertir-la en coneixement. La preparació d’una 
prova d’avaluació, el fet de concentrar-se mentre la realitza i la posterior res-
posta corregida pel professorat forma una tríada operativa essencial en tot apre-
nentatge. Si això és cert, és obvi que la freqüència de les activitats d’avaluació 
és positiva en la mesura que pressuposa una continuïtat en l’alumnat del seu 
esforç d’aprenentatge. Si, a més, el retorn corregit dels resultats obtinguts és 
ràpid, tot identificant els errors i les raons de la qualificació assolida, es tanca 
un cercle viciós de l’aprenentatge.

A l’àrea de ciències socials, en especial a secundària, la pràctica habitual no 
sol ser aquesta. Les activitats d’avaluació de les ciències socials solen distanciar-
se en el temps i això contribueix al fet que l’esforç d’aprenentatge es produeixi 
en moments molt separats entre si. A més, els formats habituals de proves 
obertes i el nombre d’alumnes per professor a secundària fan que els resultats 
obtinguts es retardin força. Com més s’allunya l’esforç de l’avaluació de la seva 
correcció, més s’afebleix la consolidació possible de l’aprenentatge realitzat.

A tot plegat s’hi uneix un format deficient en les proves habituals. Els 
experts solen coincidir que l’avaluació ordinària del rendiment ha de compartir 
dos requisits: les activitats d’avaluació han de ser similars a les realitzades per 
aprendre i, s’han de referir de manera explícita a un o més objectius didàctics 
coneguts prèviament per l’alumnat. Aquests requisits no solen estar presents i 
sovint l’alumnat se sol queixar sobre el fet que les proves o exàmens el sorpre-
nen. Una bona activitat d’avaluació del rendiment no hauria de comportar mai 
una sorpresa per a l’alumnat. Una altra cosa és que aquest no sàpiga respondre 
a les qüestions plantejades. Però, el coneixement de l’objectiu que expliciti el 
grau i tipus de l’aprenentatge esperat —és a dir, què se li pot demanar i com 
se li demanarà— hauria de comportar el coneixement previ del sistema d’ava-
luació.

Per resoldre aquests dos defectes de la pràctica de l’avaluació del rendiment 
s’aconsellen dues possibilitats d’intervenció a l’aula. Per tal de mantenir una 
certa freqüència de la pràctica avaluadora es proposa la utilització de proves 
de correcció objectiva al final de cada unitat didàctica. Aquestes proves no 
haurien d’ocupar tota una unitat lectiva i, per a ser efectives, convindria que 
les preguntes fossin organitzades per l’odre del discurs realitzat a les classes i 
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que a l’hora de tornar la correcció es fes, en diàleg amb l’alumnat, la petició 
d’argumentació oral sobre les raons que fan que una resposta sigui correcta i 
altres incorrectes.

Per pal·liar el format deficient de les proves obertes s’aconsella presentar a 
l’alumnat en el full de la prova l’objectiu o grups d’objectius que s’avaluen en 
aquell exercici. L’alumnat hauria de conèixer prèviament els objectius a l’inici 
de cada unitat didàctica i hauria de tenir també clars els criteris de qualificació.

Estem convençuts que si les activitats d’avaluació obertes estiguessin pensa-
des en funció d’uns objectius explicitats en el suport de la prova i que aquestes 
activitats fossin similars a les utilitzades per aprendre es produiria una autènti-
ca revolució en la didàctica de les ciències socials.

8.4. Sobre les dificultats derivades de l’ús de les TIC

Els darrers anys i de forma accelerada les tecnologies de la informació i la 
comunicació han sofert un canvi espectacular. El seu ús intuïtiu per part de 
la generació més jove ha obert un abisme entre el professorat i l’alumnat. Per 
primera vegada ens trobem amb alumnes que tenen un domini en la gestió de 
la tecnologia superior a la majoria del professorat. Ens agradin més o menys 
aquestes tecnologies han vingut per quedar-se. La qüestió és saber si substitu-
iran del tot els mecanismes d’adquisició del coneixement o no, i si canviaran 
fins i tot la manera d’entendre la realitat. Sobre aquesta qüestió els experts 
encara no es posen d’acord. Des dels que defensen l’ús immediat i en tots 
els àmbits de les TIC amb l’argument, seriós d’altra banda, que és el sistema 
«natural» en el que es mou l’alumnat; fins als que en defensen un ús restringit 
a l’escola amb una insistència notable en la postergació del desig i en el silenci, 
s’obre un ventall immens d’opinions i contraopinions.

En el capítol dedicat a aquesta qüestió ens hem centrat en dues qüestions: la 
validació dels continguts i els programes de presentació. Una de les dificultats 
d’aprenentatge que es deriven de l’ús de les TIC és el grau de veritat que tenen 
els continguts que podem baixar de les webs, blogs, etc., presents a la xarxa. 
Encara que la tecnologia sigui nova respecte de fa vint anys, el que resulta evi-
dent és que els continguts que s’han d’aprendre són els mateixos. En aquest 
sentit, l’ús de les TIC té unes problemàtiques similars a les de qualsevol altra 
disciplina.
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El fet que en les ciències socials els continguts tinguin un alt grau d’inter-
pretabilitat —diferent en aquest sentit al de les ciències experimentals— fa 
que una mateixa qüestió sigui presentada de maneres molt diferents, no totes 
autèntiques i contrastades per les fonts. Com ho podem fer per validar el con-
tingut que pretenem que l’alumnat extregui de la informació que hi ha a la 
xarxa?

Cal tornar a la metodologia d’abans encara que s’apliqui als continguts d’In-
ternet. Cal que el professorat s’entretingui a mirar les webs, miri de trobar les 
que vénen prioritàriament de fonts de museus, universitats i centres de recerca 
i construir amb la informació trobada una recerca orientada per a l’alumnat. és 
cert que això comporta molta feina, però també costava anar a la biblioteca i 
començar a buscar entre les fitxes bibliogràfiques.

Pel que fa als programes de presentació hem d’intentar superar alguns ana-
cronismes metodològics. Ens referim al fet que no cal estudiar a fons i siste-
màticament totes les possibilitats d’una eina nova, sinó que cal utilitzar-la en 
allò que calgui intentant gestionar-la de manera intuïtiva i sense pensar en cap 
moment que allò que acabem de saber i aplicar és definitiu.

També, no tenim més remei que estar una mica al dia de les eines que utilit-
zen els joves per intercomunicar-se i cal buscar nous espais virtuals de comuni-
cació utilitzant les eines gratuïtes a l’abast per organitzar un altre model en la 
comunicació de l’alumnat. En aquest sentit, més que la classe en si, la relació 
entre professorat i alumnat ha de fer un tomb important que fins i tot superi 
l’entorn digital tancat dels nostres centres docents. Mantenir-los és costós i, a 
més, la seva gestió no és fàcil que estigui al dia. Per sort vivim en un moment 
on totes les eines que s’esmenten en el capítol corresponent són gratuïtes, de 
dimensió global i plenes de possibilitats.

Pel que fa a les TIC cal que no fem entrar els nostres alumnes pel forat del 
pany quan senzillament podem obrir-los la porta de bat a bat, encara que això 
ens costi moltes hores i precisem de cursos de formació específics. Mai no s’ha 
dit que ensenyar sigui fàcil.

Fa només vint anys si un mestre del segle xix hagués ressuscitat no li 
hauria costat pas massa identificar l’espai de l’aula i la seva metodologia. 
Probablement, d’aquí a pocs anys no entendria absolutament res del que veurà.
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DEAN, J. (2008), Ensenyar història a primària, Manresa: zenobita Edicions.
Ensenyar història a primària és el segon volum d’una col·lecció dedicada 

a l’ensenyament i aprenentatge de la història a educació infantil i primària. 
L’autora, Jacqui Dean, és una experta en la didàctica d’aquesta àrea, ha escrit 
una obra que combina la descripció de la seva experiència en l’ensenyament de 
la història amb la revisió dels fonaments teòrics de l’aprenentatge dels nens. El 
llibre analitza els objectius a l’hora d’ensenyar història i el procés d’aprenentat-
ge dels escolars i ho il·lustra amb casos pràctics.

FELIU TORRUELLA, M. i HERNÀNDEz, F. XAVIER (2011), 12 ideas clave. 
Enseñar y aprender historia, Barcelona: Graó.

és una obra pràctica que pretén potenciar un saber procedimental enca-
minat a l’ensenyament i l’aprenentatge de la història que superi les diferents 
visions ideològiques que han tipificat la presencia de la història a l’aula. El pro-
fessor, el mestre i l’estudiant trobaran, sens dubte, en aquesta obra, idees útils 
per plantejar les seves activitats i qüestions per a la reflexió.

ORTS, M. (2011), L’aprenentatge basat en problemes, Barcelona: Graó.
El llibre presenta l’aplicació pràctica del PBL a les aules d’educació universi-

tària. Parteix d’una explicació teòrica del sentit i de l’objectiu de l’Aprenentatge 
Basat en Problemes, per després realitzar una explicació pautada i exhaustiva de 
la seva aplicació i tècniques de seguiment i avaluació.

PELLICER, C. I ORTEGA, M. (2010), La evaluación de las competencias básicas. 
Propuestas para evaluar el aprendizaje, Madrid: PPC editora.

Aquesta obra està dedicada a aconseguir que els centres docents adquirei-
xin una autèntica cultura de l’avaluació. és una obra innovadora que presenta 
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molts instruments d’interès per a una autèntica avaluació del rendiment. Com 
obra innovadora que és probablement no tot és aplicable als contextos actuals 
d’ensenyament i menys si el nombre d’alumnes per aula tendeix a augmentar 
per dificultats financeres. Tampoc no són iguals els instruments que es poden 
aplicar a primària, on el nombre d’alumnes per mestre és més reduït que a 
secundària. Són particularment interessants el capítol segon (dedicat a l’ava-
luació dels coneixements) i el capítol cinquè (dedicat a l’avaluació dels estils 
d’aprenentatge). La tercera part presenta molts instruments d’avaluació que 
són més aplicables a primària que a secundària.

RITCHHART, R.; CHURCH, M. et al. (2011), Making thinking visible, San 
Francisco: Jossey-Bass.

El llibre esdevé un instrument de gran utilitat per al professorat, ja que 
proporciona pistes per fomentar la cultura del pensament a les aules. Està 
dividit en tres parts: la primera introdueix de forma genèrica el concepte de 
pensament crític i la necessitat formativa de fer visible aquest pensament a les 
aules. A la segona part, fa una selecció de les rutines més útils i interessants per 
explorar idees prèvies, per sintetitzar-les o bé per aprofundir-les. I finalment, la 
tercera part dóna indicacions sobre la manera d’organitzar l’aula i de fomentar 
el temps de reflexió.

SALINAS, J., PéREz, A. I DE BENITO, B. (2008), Metodologías centradas en el 
alumno para el aprendizaje en red, Madrid: Editorial Síntesis. 

Un llibre interessant on es tracten àmpliament els canvis metodològics en 
els processos d’ensenyament-aprenentatge mitjançant les noves tecnologies. Hi 
podrem veure exemples sobre com treballar el mètode de projectes, els estudis 
de casos i l’aprenentatge basat en problemes entre altres propostes.

TREPAT, C.-A. (2011), «Concepto y técnicas de evaluación de las ciencias 
sociales», en

J. Prats, Didáctica de la Geografía y la Historia, Barcelona: Graó, pp. 191-217.
Aquest capítol s’inscriu en un volum dedicat a l’explicació dels objectius, 

els mètodes i altres qüestions relacionades amb el procés d’ensenyament i 
aprenentatge de la història i la geografia a l’etapa de secundària. Les tècniques 
d’avaluació s’exposen de manera conjunta.
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— (2012), «La evaluación de los aprendizajes de historia y geografía en la 
enseñanza secundaria. Las pruebas de ensayo abierto», IBER. Didáctica de las 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.º 70, pp. 87-97.

Aquest article amplia el capítol de l’obra esmentada anteriorment respecte 
de l’avaluació del rendiment mitjançant les proves obertes. Està pensada d’una 
manera específica per a l’etapa de secundària i es concep de manera operativa 
entenent l’avaluació com la verificació de l’assoliment dels objectius didàctics.
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11. Autoavaluació

1. La primera de les dificultats d’aprenentatge referides al temps té a veure 
amb la pròpia idea de temps. Quins d’aquests conceptes no fan referència 
directa al temps?

a) La durada.
b) La simultaneïtat.
c) El moviment.
d) La reversibilitat.

2. Quin o quins dels següents enunciats són correctes per referir-nos a la 
segona dificultat d’aprenentatge en la comprensió del temps? Tria una de les 
opcions encapçalades per lletres.

1. Ensenyar i aprendre a mesurar el temps.
2. Ensenyar que cal gaudir del temps.



© UOC 336 Dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars

3. Ensenyar que la durada del temps sempre és subjectiva.
4. Ensenyar que els humans hem ideat màquines per mesurar el temps.

a) 1, 2.          b) 2, 3.          c) 3, 4.          d) 1, 4.

3. Relaciona les dues columnes. Tria una de les opcions encapça-
lades per lletres.

A. Simultaneïtat.
B. Reversibilitat.
C. Canvi i continuïtat.

1. No és fàcil comprendre que diversos processos poden donar-se en un 
mateix temps.
2. La reflexió sobre els elements que romanen i els que no ho fan ajuda 
en la construcció del pensament històric.
3. Diversos fenòmens i accions transcorren en un mateix temps.
4. Podem anar del passat al present i del present al passat.

a) A1, A3, B2, C4.          b) A3, B1, B2, C4.          c) A1, A3, B4, C2.          
d) A1, B4, C2, D1.

4. Els ritmes naturals, la vida quotidiana i les convencions socials 
ens ajuden a estructurar el concepte de durada temporal. Per què? 
Tria una de les opcions encapçalades per lletres.

1. A mesura que el nen o nena creix agafa experiència sobre períodes de 
major durada tipificats per fenòmens naturals.

2. Les estacions de l’any són les que permeten aproximar el concepte any.
3. Les activitats que es realitzen a diferents hores del dia permeten vertebrar 

l’orientació de la navegació diària.
4. Determinades activitats setmanals orienten en aquesta unitat temporal.

a) 1, 2.          b) 3.          c) 4.          d) 1, 2, 3, 4.

5. Quina o quines de les següents afirmacions referides al temps 
històric és correcta? Tria una de les opcions encapçalades per lle-
tres.

1. El temps històric parteix d’una problemàtica conceptual complexa, ja 
que es tracta normalment de tipificar en l’àmbit qualitatiu unitats temporals 
convencionals.
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2. El domini de la competència històrico-temporal i la correcta ordenació 
i correlació del temps històric i de les seves unitats temporals només es pot 
iniciar a l’educació secundària.

3. La comprensió del temps històric supera l’experiència temporal directa 
de nens i adolescents.

4. El temps històric s’identifica a partir de successives idees prèvies i imat-
ges de fets, artefactes, personatges, tecnologies, construccions, etc., d’un altre 
temps.

a) 1, 3.          b) 2, 4.          c) 2.          d) 1, 3 i 4.

6. Tal i com s’exposa a l’inici del capítol dedicat a la dificultat 
d’aprendre la causalitat història, els estudis realitzats indiquen 
que tradicionalment, la causalitat històrica a l’aula es treballa de 
forma que:

a) Es potencia l’anàlisi i la reflexió crítica.
b) Es limita a la memorització d’explicacions causals tancades.
c) Es potencia l’ús de fonts històriques textuals que presenten diversos punts 

de vista.
d) Es generen organitzadors gràfics que ajuden l’alumnat a estructurar el 

passat.

7. Quins dels següents enunciats són els passos que fa servir un 
historiador, i que també hauria d’utilitzar l’alumnat, quan aplica 
el mètode hipotètico-deductiu? Tria una de les opcions encapçala-
des per lletres.

1. Plantejar una pregunta inicial.
2. Formular hipòtesis.
3. Verificar i extreure conclusions.
4. Donar l’opinió personal.

a) 2, 3 i 4.          b) 1 i 3.          c) 1 i 4.          d) 1, 2 i 3.

8. Quines són les dificultats més significatives que té l’alumnat 
quan s’enfronta a les explicacions causals? Tria una de les opcions 
encapçalades per lletres.
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1. Presentisme.
2. Multicausalitat.
3. Comprensió de les situacions històriques concretes.
4. Comprensió de les intencions dels agents històrics.

a) 1, 3 i 4.          b) 1, 2 i 3.          c) 2 i 3.          d) 1, 2, 3 i 4.

9. El PBL (problem-based learning) és un mètode d’ensenyament 
que potencia l’aprenentatge en grup i cooperatiu. Els passos per a 
l’aplicació del PBL a l’aula són:

a) Motivació inicial, clarificació de conceptes bàsics, realització d’activitats 
dirigides, síntesi.

b) Clarificació de conceptes bàsics, realització d’activitats dirigides, síntesi, 
avaluació dels resultats d’aprenentatge.

c) Motivació inicial, clarificació de conceptes bàsics, síntesi, avaluació dels 
resultats d’aprenentatge.

d) Motivació inicial, clarificació de conceptes bàsics, presentació de recur-
sos, síntesi, avaluació dels resultats d’aprenentatge.

10. Una de les rutines més útils per generar observacions i inter-
pretacions profundes en l’alumnat sobre el que estan veient o lle-
gint és l’anomenada: Veig, penso i em pregunto. Quina de les següents 
afirmacions es correspon amb l’objectiu del segon pas: «penso»?

a) Observar i llegir atentament la informació proposada seguint unes pautes 
marcades pel professor.

b) Interpretar el significat d’allò que es veu o es llegeix.
c) Sintetitzar en una exposició oral o escrita nova les diverses fonts d’infor-

mació.
d) Reflexionar sobre la importància dels motius que s’expliquen.

11. En el capítol dedicat a l’avaluació s’ha afirmat que l’aprenen-
tatge és lent. Quina o quines de les afirmacions següents relatives a 
l’aprenentatge són certes d’acord amb el que es diu en aquest capí-
tol? Tria una de les opcions encapçalades per lletres.

1. Per construir un aprenentatge cal que el docent mantingui una tensió o 
continuïtat en l’esforç d’aprenentatge.
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2. Les activitats d’avaluació del rendiment han de ser dilatades en el temps 
per assegurar l’assimilació del contingut per part de l’alumnat.

3. L’estímul que proposa l’avaluació del rendiment en la seva pràctica actual 
a l’àrea de ciències socials no propicia la continuïtat de l’esforç d’aprenentatge.

4. Cal aconseguir en totes les àrees de coneixement una educativa poster-
gació del desig per superar l’ansietat derivada de la lentitud de l’aprenentatge.

a) 1, 2.          b) 2, 4.          c) 3.          d) 1, 3 i 4.

12. Quina o quines de les següents afirmacions constitueixen 
requisits bàsics de les activitats ordinàries de l’avaluació del rendi-
ment? Tria una de les opcions encapçalades per lletres.

1. L’activitat d’avaluació ha d’estar relacionada fonamentalment amb el 
contingut exposat classe.

2. L’activitat d’avaluació s’ha de construir sempre a partir d’un sol instru-
ment per habituar l’alumnat a la seva gestió.

3. L’activitat d’avaluació ha de ser similar a les activitats utilitzades per 
construir l’aprenentatge.

4. L’activitat d’avaluació ha d’estar en relació amb un o més objectius didàc-
tics.

a) 1, 2.          b) 3, 4.          c) 3.          d) 1, 2, 4.

13. Dos són els instruments característics de l’avaluació: la prova 
oberta i la prova de correcció objectiva. Les proves obertes:

a) Tenen una validesa baixa respecte del contingut susceptible de ser ava-
luat.

b) Són difícils i laborioses de preparar.
c) Són inadequades per verificar competències de síntesi i avaluació.
d) Mai no presenten cap mena d’efecte halo.

14. Les proves de correcció objectiva:
a) Són poc eficaces per quantificar competències d’informació.
b) Són bones per quantificar competències d’informació, aplicació i anàlisi.
c) Presenten sovint l’efecte halo.
d) El coneixement dels resultats obtinguts se sol demorar.



© UOC 340 Dificultats d’aprenentatge dels continguts curriculars

15. Quina o quines són les dificultats que solen resoldre les proves 
de correcció objectiva segons es proposa en el seu ús didàctic? Tria 
una de les opcions encapçalades per lletres.

1. Disminueixen la distància entre l’acte de l’avaluació i el coneixement dels 
resultats, cosa que fa més efectiva la possibilitat de consolidació de l’aprenen-
tatge.

2. Poden mantenir, si es sovintegen, la tensió de la continuïtat de l’esforç 
d’aprenentatge de l’alumnat, aspecte cabdal per consolidar els aprenentatges.

3. Discriminar els alumnes en funció dels seus coneixements sense que hi 
intervinguin les emocions, de tal manera que tots se sentin jutjats objectiva-
ment.

4. Identificar els principals punts ben compresos assolits a través de les 
activitats d’aprenentatge de manera que es reforça l’autoestima de l’alumnat.

a) 1, 2.          b) 3, 4.          c) 3.          d) 1, 2 i 3.

16. Quina de les següents és una de les dificultats d’aprenentatge 
que s’han tractat en el capítol dedicat a les TIC?

a) La confecció de webquests.
b) La validació dels continguts existents a la xarxa.
c) La utilització en detall de les xarxes socials a l’aula.
d) L’ús de la tecnologia del vídeo.

17. Una de les solucions proposades per superar la dificultat 
sobre el dubte de certesa de les informacions de la xarxa és:

a) La recerca orientada a partir de pàgines referides.
b) La comprovació dels continguts en fonts bibliogràfiques.
c) La verificació de les informacions en diverses webs de diferent signe ide-

ològic.
d) La pràctica del debat online als fòrums per arribar a conclusions compar-

tides.

18. Si haguessis d’aconsellar una recerca sobre una eina de sílex 
trobada en un jaciment concret, quina o quina de les següents 
activitats proposaries? Tria una de les opcions encapçalades per 
lletres.
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1. Proposaria que a Google o en un altre cercador es busqués «eina de sílex» 
o «eina» «sílex».

2. Proposaria que a Google o en un altre cercador es busqués «eina de sílex» 
o «eina» «sílex» acompanyat del nom del jaciment arqueològic esmentat.

3. Proposaria la cerca a Google del nom del jaciment arqueològic i de les 
paraules «museu» o «universitat» per identificar els grups de recerca que hi 
treballen.

4. Proposaria que, un cop identificat el grup de recerca, es busqués en els 
seus links la peça de sílex o una altra que fes la mateixa funció.

a) 1, 2.          b) 3, 4.          c) 3.          d) 1, 2, 4.

19. Els nostres alumnes, a diferència de la majoria del professo-
rat, estan al dia en els canvis de programari i tenen una gran habi-
litat en la utilització i comunicació a través del món audiovisual. 
Això fa que l’ús de les tecnologies actuals a l’aula suposi que:

a) Com que l’aprenentatge és per naturalesa lent els programes i suports 
digitals s’han d’estudiar en profunditat i de manera sistemàtica per part del 
professorat i de l’alumnat.

b) Les tecnologies digitals, en facilitar la presentació de material imprès i 
alhora il·lustrat, fan que l’alumnat estigui molt motivat a confegir-lo.

c) No podem donar per fets uns materials didàctics d’un any per l’altre 
perquè el canvi de suport digital fa que hàgim de canviar la metodologia amb 
freqüència.

d) S’han de combinar els sistemes digitals i els analògics per evitar la disper-
sió que comporta l’obsessió d’utilitzar qualsevol novetat.

20. Pel que fa a l’ús de les xarxes socials i en vistes a l’aprenen-
tatge es defensa que cal:

a) Elaborar entorns d’aprenentatge digitals, com el Moodle, per habituar 
l’alumnat a operar de manera sistemàtica.

b) Imposar de manera sistemàtica una sola eina, sigui el blog, el facebook o el 
Google+ per evitar la dispersió mental i la dificultat d’atenció dels adolescents.

c) Procurar no seguir el ritme d’aprenentatge d’eines noves per part de 
l’alumnat a fi i efecte de donar temps per a la seva assimilació per part del 
professorat.
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d) Aproximar els entorns d’aprenentatge a les eines que el nostre alumnat 
utilitza en les seves relacions socials.

12. Solucions

1c, 2d, 3c, 4d, 5d, 6b, 7d, 8d, 9d, 10b, 11d, 12b, 13a, 14b, 15a, 16b, 17a, 
18b, 19c, 20d






