
2.2. Anticipar i planificar l’acció i autoregular-l a1 

Una de les diferències entre els bons aprenents i els que no ho són tant té a 
veure amb la capacitat de pensar abans de fer. La majoria d’alumnes tendeixen 
a posar-se a fer una activitat sense haver planificat prèviament com realitzar-la, 
i els ensenyants sovint reforcen aquesta tendència, ja que avaluen més els 
resultats d’una tasca que no pas la seva planificació.  

Cal, per tant, dedicar temps a avaluar i regular la planificació de l’acció. És 
important que l’alumnat posi per escrit en què ha de pensar o què ha de fer per 
resoldre un determinat tipus de tasca abans de fer-la (per exemple, què cal 
tenir en compte en fer la interpretació d’un fet, un gràfic, una argumentació, la 
resolució d’un problema o la definició d’un concepte) i ajudar-lo a autoregular la 
seva representació.  

Una persona que està en procés d’aprendre s'ha de representar la tasca 
categoritzant-la en relació amb altres tasques, reconèixer amb quins sabers 
que ja coneix o sap fer es relaciona i els factors que incideixen en ella; les 
operacions intermèdies que es requereixen per assolir el resultat pretès, etc. En 
canvi, la persona experta té interioritzats o sintetitzats molts d'aquests 
aspectes. Així, per exemple, rera l'expressió "digestió dels aliments" un expert 
té associades les idees de “tub digestiu, canvi químic, o acció de diferents 
substàncies”, mentre que un aprenent difícilment se les representa de manera 
interrelacionada. De la mateixa manera, quan es pensa en la “construcció d’un 
gràfic”, cal centrar-se en la seva finalitat, en el tipus i format més idoni, en el 
títol, en les magnituds que es relacionen i les seves unitats, en com es dibuixen 
els eixos i es decideix la seva graduació, etc.  

Sovint el professorat, en ser expert en la matèria que ensenya, tendeix a 
transmetre el coneixement ja elaborat més que a propiciar situacions 
pedagògiques que condueixin a la presa de consciència de la seva complexitat, 
a construir-lo i a sintetitzar-lo. Conseqüentment, tampoc no es tendeix a avaluar 
si l'alumnat és capaç de preveure tots els aspectes necessaris per respondre al 
problema, ni a identificar quins s'han de regular perquè han estat construïts de 
forma inadequada. La tendència habitual és centrar-se només en la 
comprovació dels resultats. 

L’objectiu de tot procés d'ensenyament és que l'alumnat sigui capaç, quan es 
trobi davant d'un nou problema que exigeixi aplicar els coneixements apresos, 
d'anticipar i planificar les operacions necessàries per resoldre'l, ja sigui per 
explicar com es digereixen uns determinats aliments, per llegir un gràfic sobre 
la distribució desigual d’aliments al món, per dissenyar una dieta adequada en 
funció d'una determina activitat física o per argumentar sobre la importància de 
menjar tot tipus d'aliments. Per això, és important avaluar si els estudiants 
anticipen i planifiquen adequadament la resposta a aquest tipus de qüestions. 

Uns instruments útils ideats per avaluar i regular aquesta capacitat són les 
bases d'orientació, anomenades així perquè la seva finalitat és que orientin 
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l'alumnat en la seva tasca. De vegades, també se les anomena "guies de 
navegació" o "cartes d'estudi". Habitualment, una bona pregunta per generar 
aquest tipus de produccions és: "En què hem de pensar o què hem de fer per 
realitzar un determinat tipus de tasques?". L'avaluació de la qualitat d’aquestes 
bases d'orientació serà objectiu prioritari del procés d'aprenentatge perquè, de 
fet, resumeixen el coneixement que els estudiants hauran d’interioritzar, és a 
dir, retenir a la memòria de manera que es pugui activar quan calgui.  

Cada estudiant ha d'elaborar la seva pròpia base d'orientació, tot i que en 
alguns casos ho farà a partir d’un procés de construcció conjunt entre tot el 
grup-classe (veure quadre 6) i en d’altres serà més individual (veure quadre 7). 
Uns alumnes necessitaran verbalitzar-la de forma molt desenvolupada i 
concreta (incloent-hi  moltes operacions), mentre que altres, que ja han 
interioritzat algunes de les operacions, les explicitaran de forma molt més 
sintètica i abstracta. Tanmateix, per millorar la qualitat de cada una de les 
produccions individuals es requereix l'activitat conjunta amb l'ensenyant i/o 
entre l’alumnat, propiciada per aquelles situacions didàctiques que afavoreixen 
la interacció a l'aula. En general, s'haurà d'animar l’alumnat perquè les bases 
siguin el més sintètiques possible, ja que això afavoreix el seu 
emmagatzematge en la memòria, però sempre han de tenir sentit per a 
l'alumnat. 

Por exemple, la base d'orientació del quadre 6 va ser consensuada per un 
grup-classe a partir d'una primera redacció elaborada per cada alumne o 
alumna i després d'una discussió en petit grup, amb la finalitat de saber predir 
el procés de digestió d'un determinat aliment. Prèviament havien explicitat les 
seves idees inicials, experimentat canvis en diferents nutrients per l'acció de 
diferents substàncies i havien llegit i discutit un text informatiu. 

 



 

 

 

Quadre 6:  Base d’orientació consensuada en una classe de 3r d’ESO  

En canvi, el quadre 7 recull una altra base d'orientació elaborada en petit grup 
en una classe de 4t de l’educació primària sobre el procediment de la divisió. 
En aquesta cas, la mestra que anava atenent els diferents grups, va ajudar a 
regular la formulació de les accions en el cas que l’alumnat no ho aconseguís 
fer autònomament. 

BASE D’ORIENTACIÓ : DIGESTIÓ DELS 
ALIMENTS 

Què hem de fer?  Saber quins 
nutrients 

conté 

Glùcids 

Lípids 

Proteïnes 

Vitamines 

Identificar els 
canvis que tenen 

lloc a la boca 

Per acció de 
les dents i 
de la saliva 

Identificar els 
canvis que 
tenen lloc a 

Identificar els 
canvis que tenen 

lloc a l’intestí 

Per acció 
dels sucs 
gàstrics 

Per acció dels 
líquids que 
segrega el 
fetge 

Per acció dels 
líquids que 
segrega el 

A través de les 
parets de 
l’intestí 

Per acció de la 
flora microbiana 

Identificar els 
canvis que tenen 

lloc a l’intestí 

A través de les 
parets de 
l’intestí 



 

Quadre 7:  Base d’orientació elaborada per una parella d’alumnes de 4t de primària 
(Escola Heura).  

 


