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Hi ha un acudit molt vell que reflecteix un dels principals problemes que amaguen els 

processos d'ensenyament i aprenentatge: 

‒He ensenyat al meu gos a xiular. 

‒Apa! A veure? Mmmm... Doncs no xiula. 

‒T'he dit que li n'he ensenyat, no que ell n'hagi après. 

Podem parlar d'ensenyament sense que hi hagi aprenentatge? Ensenyar és el mer intent de 

promoure l'aprenentatge, independentment de si l'aprenentatge es produeix o no? I si el que 

l'alumne aprèn no té res a veure amb el que preteníem ensenyar-li? Encara ens podem fer 

altres preguntes per complicar-ho una mica més: Què passa si a classe uns alumnes aprenen 

allò que hem tractat d'ensenyar però d'altres no? I què passa si efectivament els alumnes 

aprenen allò desitjat a classe però després ho obliden en un parell de dies? 

Sens dubte, els docents aspirem a aconseguir que els nostres alumnes aprenguin allò que els 

ensenyem, i que aquest aprenentatge perduri i el puguin fer servir en el futur, en altres 

situacions de la seva vida. Malgrat això, ensenyar i aprendre no sempre van de la mà, perquè el 

docent no pot generar l'aprenentatge; l'única cosa que pot fer és ajudar que es produeixi. Com 

bé apuntava l'investigador en psicologia educativa Ernst Rothkopf, «Podem portar el cavall al 

riu però, perquè ompli l'estómac d'aigua, és el cavall el que ha de beure». És a dir, com a 

docents podem proveir de l'objecte d'aprenentatge, però l'aprenentatge dependrà d'allò que 

els alumnes facin amb ell. Per això, si desitgem que els alumnes aprenguin el que els oferim, 

també els hem d'ajudar i incentivar a fer allò que els durà a aprendre-ho. D'aquesta manera 



 

 

 

«ensenyar» passa a ser sinònim d'«ajudar a aprendre», i en conseqüència, l'aprenentatge se'n 

beneficia. 

Malauradament, massa sovint les dinàmiques d'ensenyament que s'adopten a l'aula per 

diversos motius (en especial, la pressió per cobrir el currículum) ens permeten diferenciar 

entre «ensenyar» i «ajudar a aprendre». Potser la millor manera d'entendre per què és 

possible fer aquesta distinció —i apreciar què podem fer per minimitzar-la— consisteix a 

conèixer alguns detalls del que la ciència ha revelat sobre com aprenen les persones. 

En aquest sentit, un dels principis més fonamentals que deriven de la recerca sobre com aprèn 

el cervell humà és el fet que per aprendre tendim a connectar la informació que rebem, fruit 

de les nostres experiències, amb aquells coneixements que ja tenim i que hi estan relacionats 

semànticament. Això és conseqüència de la forma en què s'organitza i s'estructura la nostra 

memòria: en comptes de desar tot el que experimentem, la nostra memòria només es queda 

amb petits fragments de la informació que rep i els uneix a fragments de coneixements previs 

que hi estan associats, de manera que quan volem recuperar un record o coneixement, el 

reconstruïm in situ barrejant informació de diferents orígens (diferents episodis 

d'aprenentatge). Això, entre altres coses, fa possible l'abstracció que dona lloc als conceptes i 

les idees. 

El cas és que per aprendre necessitem crear connexions entre la nova informació que arriba a 

la nostra ment i el que ja sabem (que hi estigui relacionat). Aquestes connexions, però, no es 

produeixen espontàniament: per promoure-les cal pensar sobre el que aprenem tot tractant 

de donar-hi significat. Al cap i a la fi, atribuir significat al que experimentem consisteix a 

interpretar-ho a la llum dels nostres coneixements previs. Per tant, percebre una informació i 

que passi per la nostra ment és una condició necessària per aprendre-la, però no suficient. Allò 

que determinarà que l'aprenguem de manera efectiva és el que fem amb aquesta informació 

mentalment un cop l'hem rebuda. Aprendre és una activitat generativa, no només receptiva. 

En aquest sentit, les accions que més ens ajuden a aprendre són les que ens obliguen a fer 

servir l'objecte d'aprenentatge, bé sigui per explicar-lo amb les nostres pròpies paraules o bé 

per realitzar activitats més complexes com proposar exemples, fer comparacions, interpretar 

noves situacions, analitzar casos, resoldre problemes o crear solucions a necessitats, entre 

d'altres. En realitat, el mer esforç de recuperar (evocar) un coneixement per explicar-lo o fer-lo 

servir és una de les accions que més contribueix a consolidar-lo a la nostra memòria. 

Precisament, la idea que per aprendre cal que l'aprenent s'esmerci a donar sentit a allò que 

aprèn és la base de l'anomenat aprenentatge actiu. Aquí és important aclarir que aquest terme 

es refereix a una activitat cognitiva, que ocorre a la ment de l'aprenent, i no necessàriament a 

una activitat conductual que puguem observar externament. És a dir, l'aprenentatge és actiu 

sempre que l'aprenent reflexiona i tracta de donar significat a allò que experimenta, de 

manera que qualsevol activitat (i això inclou llegir un text o escoltar una exposició) pot derivar 

en aprenentatge actiu si l'aprenent pensa sobre la informació que rep, per exemple, per 

comparar-la amb altres coses que sap, inferir-ne conseqüències, idear analogies, etc. De la 

mateixa manera, si un aprenent fa activitats externament visibles però es pot permetre no 



 

 

 

pensar sobre allò que està fent (per exemple, quan fa un experiment seguint mecànicament un 

guió o quan copia un text), aleshores no podrem parlar d'aprenentatge actiu per molt que 

l'aprenent estigui «fent coses». 

Per descomptat, si com a docents volem garantir que es produeixi allò que defineix 

l'aprenentatge actiu (és a dir, que els alumnes pensin sobre el que aprenen), aleshores 

necessitem fer visible el seu pensament. Això significa que, des del punt de vista de 

l'ensenyant, l'aprenentatge actiu només podrà constatar-se emplaçant els alumnes a realitzar 

activitats que els obliguin a donar significat a allò que aprenen i que aportin evidències 

palpables d'aquest fet. La bona notícia és que les activitats que pretenen fer visible el 

pensament dels alumnes són les que, alhora, més contribueixen a consolidar l'aprenentatge. 

La recerca tant als laboratoris com a les aules no deixa dubte de la superioritat dels mètodes 

d'aprenentatge actiu per sobre d'aquells que fan més evident la distinció entre «ensenyar» i 

«ajudar a aprendre». Quan el docent no només facilita l'accés a l'objecte d'aprenentatge, sinó 

que també promou i comprova que els estudiants facin allò que contribueix a aprendre-ho 

(pensar-hi per donar-hi significat), la distinció es minimitza. Al cap i a la fi, es tracta de si el 

focus de l'acció del docent se situa en l'ensenyament o bé en l'aprenentatge. L'investigador en 

ciències cognitives i Premi Nobel d'Economia, Herbert A. Simon, ho resumia magistralment 

així: «L'aprenentatge és el resultat d'allò que l'alumne fa i pensa, i només d'allò que l'alumne fa 

i pensa; el docent només pot promoure l'aprenentatge influint en allò que l'alumne fa i 

pensa.» En definitiva, a classe els podem ensenyar tot el possible, o bé els podem ajudar a 

aprendre tot el possible. 

 

Qüestions per a la reflexió: 

1) Facilitar l'accés a l'objecte d'aprenentatge és part de l'«ajudar a aprendre», però no n'hi ha 

prou. Què cal fer per contribuir més a l'aprenentatge? Quins exemples pots posar en relació 

amb les teves classes? 

2) Els investigadors en psicologia educativa distingeixen entre qui es considera el centre de 

l'acció educativa i qui dirigeix l'acció educativa. Per què diries que aquesta diferència és 

important? Quina relació té això amb el concepte d'aprenentatge actiu? 

3) Pensar sobre el que aprenem per donar-hi significat és la base de l'aprenentatge actiu. Però 

pensar requereix d'esforç i, per això, per tal que l'alumne s’esforci, ha d'estar prou motivat. De 

quina manera podem promoure aquesta motivació? 

4) Si els alumnes aprenen allò en què pensen quan fan una activitat, què hem de tenir present 

sempre que dissenyem o duem a terme una activitat d'aprenentatge? 
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