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Els enfocaments comunicatius parteixen d’una teoria del llenguatge que defensa que la 
llengua, com a sistema per expressar significats, té la funció principal de mitjançar la 
interacció i la comunicació. Aquesta visió es tradueix en propostes didàctiques basades 
en la importància de la comunicació real com a eix vertebrador de l’aprenentatge. 
L’evolució dels enfocaments comunicatius dona origen a l’enfocament per tasques, el 
qual aposta per crear contextos semblants als que es donen en la vida real com a mitjà 
per facilitar que l’alumnat realitzi accions, tasques comunicatives, que li permetin 
desenvolupar habilitats socials, cognitives i lingüístiques. L’enfocament per tasques 
intenta superar les premisses de l’enfocament comunicatiu perquè la tasca serveix per 
plantejar una necessitat real (la consecució d’un objectiu) que doni sentit a la interacció 
(Masats, 2008).  
 
L’enfocament per tasques en l’ensenyament de llengües 
 
Des del camp de la didàctica moderna s’encoratja al professorat a adoptar l’enfocament 
per tasques com a eina metodològica per, d’una banda, crear contextos d’ús reals a 
l’aula i, d’altra banda, per afrontar els reptes de respectar les restriccions curriculars i 
l’obligació, en moltes aules, de fer servir un llibre de text (Martín Peris, 1999). Les 
tasques poden complir aquesta doble funció perquè la divisió tradicional entre 
programació (la selecció i seqüenciació dels continguts) i metodologia (la selecció i 
seqüenciació dels aprenentatges) desapareix amb aquest enfocament i les dues 
posicions s’integren en una sola (Nunan, 1989; Ellis 2003).  
 
Les tasques es conceptualitzen com a activitats socials que empenyen a qui aprèn a 
posar en joc simultàniament les seves habilitats cognitives i lingüístiques (Candlin, 1987). 
L’objectiu bàsic que es planteja l’alumnat a l’hora d’executar una tasca és el de 
comunicar-se per tal d’aconseguir resoldre-la, no per practicar unes formes lingüístiques 
determinades (Seedhouse, 1999). Quan les tasques es duen a terme per parelles 
d’aprenents, les possibilitats i la qualitat de la participació que té cada membre de la 
díade són més grans que no pas en la interacció entre el professorat i l’alumnat. També 
hi ha consens en acceptar que el discurs entre parlants no experts és més exploratori 
perquè no hi ha la presència d’una autoritat avaluadora (Nussbaum, 1998). Això fa que 
els/les aprenents, en comptes d’intentar produir el que saben dir o el que creuen que 
el/la docent vol que diguin, prenguin més riscos a l’hora d’interactuar i participin tant 
en l’estructuració del tema com en l’organització de la interacció o en l’exploració de les 
formes d’una manera més lliure (Masats, 2008).  
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La tasca de trobar diferències entre dues imatges aparentment iguals 
 
Una tasca en parelles molt interessant per ajudar a l’alumnat a aprendre llengua 
consisteix en plantejar el repte de trobar diferències entre dos dibuixos aparentment 
idèntics. Els dos membres d’una parella reben un dibuix semblant i, junts, sense veure 
el dibuix de l’altre, han de ser capaços de trobar les set diferències que hi ha entre ells. 
L’èxit en la resolució de la tasca consisteix en saber observar de manera individual el 
propi dibuix, deduir què pot ser diferent en l’altre dibuix i formular preguntes per 
verificar la hipòtesi o descriure la part del dibuix que es pensa que pot ser diferent. 
 
Aquest tipus de tasca té les següents característiques: 
 

• És bidireccional. Les tasques bidireccionals són aquelles en les que els 
interlocutors tenen diferents informacions que han d’intercanviar. S’oposen a les 
tasques unidireccionals, que serien aquelles en les que només un dels dos 
parlants posseeix la informació que ha de transmetre a l’altre. La tasca de trobar 
diferències entre dos dibuixos és bidireccional perquè cada membre de la díade 
té un dibuix, que l’altre no pot veure, i, per tant, només part de la informació. 

 

• És tancada. La tasca de trobar diferències entre dos dibuixos és tancada perquè 
només hi ha una solució possible que consisteix en identificar les úniques set 
diferències que hi ha entre els dos dibuixos. 

 

• És convergent. Els dos membres d’una mateixa parella han de poder reconèixer 
les diferències quan les troben, però aquesta acció no implica haver d’arribar a 
un consens, sinó comprendre la informació que transmet l’altre i comparar-la 
amb la que un té. 

 

• No està pautada. La tasca de trobar diferències entre dos dibuixos permet als 
alumnes prendre decisions a l’hora de decidir quins esquemes interactius i 
quines formes lingüístiques faran servir. 

 

• No està planificada. La nostra és una tasca no planificada perquè no està previst 
que els alumnes tinguin temps de planificar el seu discurs abans de verbalitzar-
lo oralment. La troballa de les diferències es realitza durant la interacció.  

 

• Conté un buit informatiu. Cada aprenent disposa d’un tipus d’informació que 
l’altre desconeix (en aquest cas, cadascú sap com és el seu dibuix). Tenir la 
necessitat de compartir aquesta informació és allò que fa que la tasca sigui 
genuïna. 

 
La tria de les imatges  
 
La selecció de la imatge que es farà servir en aquesta tasca és important perquè permet 
triar un tema concret que donarà peu a practicar un vocabulari determinat, per exemple, 
la descripció dels productes que trobem en una botiga de queviures (imatge 1) o en una 
botiga de roba (imatge 2). 
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Imatge 1. Il·lustracions d’una botiga de queviures que contenen set diferències 

 
Una manera d’evitar que una tasca es converteixi en un exercici dirigit a practicar 
exclusivament una determinada estructura sintàctica consisteix en procurar que les 
diferències no siguin d’un mateix tipus. En el cas de la imatge 1, les diferències impliquen 
un canvi de color (raïm negre-blanc), de quantitat (4-6 iogurts), de preu (300-150 
pessetes), d’ubicació (davant-al costat del botiguer), d’estat (finestra oberta-tancada) i 
dues tenen a veure amb la presència-absència d’algun element del dibuix (cap-algunes 
taronges a la balança/ cap-un cartell a la porta). Per poder trobar aquestes diferències 
l’alumnat ha de fer servir estructures lingüístiques diverses (de quin color és...? 
quants...hi ha? quan val...?, etc.), fet que fa que l’ús de la llengua sigui més autèntic i 
real. 
 
A l’hora de triar les imatges, el professorat cal que tingui en compte l’edat de l’alumnat. 
Els dibuixos de la imatge 1 són més infantils que els dibuixos de la imatge 2, tot i que 
ambdós mostren la mateixa situació comunicativa (una persona que ven i una que 
compra). La imatge 1, per exemple, es pot fer servir amb alumnes de primària i la imatge 
2 amb alumnes de secundària. 
 

  
Imatge 2. Il·lustracions d’una parada de roba que contenen set diferències 

 

Aquest tipus de tasca també es pot plantejar com a tasca introductòria d’un tema 
vinculat a una assignatura no lingüística. Per exemple, les il·lustracions de la imatge 3 
mostren com era una ciutat en dues èpoques, fet que pot servir per introduir el tema de 
com han evolucionat les ciutats al llarg del temps. 
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Imatge 3. Il·lustracions d’un carrer a principis i a finals del segle XX 

 
Per últim, l’activitat també permet introduir elements culturals a l’aula. Això és 
particularment interessant i necessari en aquells casos en què a l’aula hi ha alumnat 
d’origen divers. La imatge 4, per exemple, mostra dues versions d’un mateix conte. La 
imatge de l’esquerra narra el conte de la lletera, ben conegut en el món occidental, 
mentre que la imatge de la dreta narra una de les històries que viu en Nasreddin, un 
personatge mític de la tradició popular sufí. Com es pot observar, ambdues històries ens 
volen ensenyar la mateixa lliçó: la importància de tocar de peus a terra i de no fer volar 
coloms.  
 

  
 

Imatge 4. El conte de la lletera i un relat de Nasreddin 
 

Agraïments 
 
Les il·lustracions que hem fet servir són propietat del GREIP (Grup de Recerca en 
Ensenyament i Aprenentatge Plurilingüe) i es poden trobar en un format d’altra 
resolució a: https://tasquesparelles.blogspot.com/. L'ús per a fins educatius (no 
comercials) està permès si es cita la referència. S'exclou la utilització d’aquestes imatges 
per finalitats comercials. 
 
 
 
 
 
 

https://tasquesparelles.blogspot.com/
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