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Les teories d’aprenentatge socioconstructivistes postulen que a l’aula s’han de proposar 
tasques que impliquin una comunicació real i que siguin significatives. La contraposició 
dels termes exercici, activitat i tasca ens permet comprendre com podem promoure la 
comunicació autèntica a l’aula. Segons Nunan (1989), una tasca proposa la realització 
d’un acte comunicatiu que té un objectiu que no està relacionat amb la pràctica d’una 
estructura gramatical, mentre que l’exercici tindria només aquesta finalitat i no 
proposaria l’acompliment d’una acció comunicativa. L’activitat, però, es situaria en un 
terme intermedi entre la tasca i l’exercici perquè planteja un objectiu comunicatiu com 
a excusa per practicar una determinada forma o estructura lingüística. Omplir amb 
preposicions els espais en buit d’un text que mostra un diàleg en què una persona indica 
a una altra com anar d’un lloc a un altre seria un clar exemple d’exercici. Formular 
preguntes i respostes per ubicar on són uns edificis concrets en un mapa que té un/a 
company/a és una activitat perquè tot i que es formulen enunciats semblants als que cal 
emprar quan demanes on es troba un edifici, no hi ha una finalitat comunicativa real. En 
canvi, trobar i descriure la millor ruta per anar d’un lloc real a un altre perquè cal fer-ho 
seria un exemple de tasca. En conseqüència, quan s’adopta l’enfocament per tasques a 
l’aula, els objectius de la instrucció han d’estar relacionats amb les necessitats de 
l’alumnat i amb els usos que en fa de les llengües que coneix. 
 
Per què són necessàries les tasques per aprendre vocabulari 
 
Aprendre vocabulari en una llengua nova és, sovint, un gran repte perquè cal fugir 
d’exercicis memorístics per practicar el lèxic nou, tot i que la repetició és necessària per 
poder-lo recordar. L’adopció de l’enfocament per tasques pot ser útil a l’hora de fer 
propostes d’aula per ajudar a l’alumnat a adquirir noves paraules en la llengua meta. Les 
tasques organitzades al voltant de l’ús de vocabulari concret són motivadores per a 
l’alumnat no només perquè creen situacions que contextualitzen l’ús real dels termes 
nous sinó perquè també els plantegen reptes cognitius i no només lingüístics. Un 
d’aquests casos seria el de proposar la resolució d’algun tipus de problema. 
 
Les tasques de resolució de problemes 
 
Les tasques de resolució de problemes solen plantejar dilemes vinculats amb activitats 
de la vida real, com ara discutir i consensuar com es distribuirà un pressupost tenint en 
compte una quantitat concreta de diners i un seguit de despeses que s’han de cobrir. 
No obstant, es poden proposar problemes que no plantegin un dilema d’aquest tipus, 
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però sí la necessitat d’arribar a un consens. Per exemple, si repartim 16 imatges/cartes 
a una parella o grup d’alumnes i els diem que han d’arribar a un acord respecte de com 
les poden emparellar per poder jugar al joc de la memòria estem plantejant una tasca 
de resolució de problemes. El joc de la memòria consisteix en destapar dues cartes 
situades cap per avall i aparellar-les si són iguals o tornar-les a girar i memoritzar on eren 
per mirar de destapar en el següent torn les que són idèntiques o les que fan parella 
perquè estan relacionades. Normalment s’aparellen dues imatges iguals o una imatge i 
la paraula que la descriu, però en la nostra tasca demanem a l’alumnat que creï 
associacions entre dues imatges diferents i les justifiqui. Si no pacten aquestes 
associacions els serà impossible de jugar al joc de la memòria amb les cartes que han 
rebut. 
 

 

Imatge 1. Exemple de conjunt de cartes que cal emparellar per jugar al joc de la memòria 

 

Per intentar fomentar la presa d’acords, és important que les cartes no impliquin 
parelles úniques. Si ens fixem en la imatge 1 podem veure que mostra 16 objectes que 
es poden emparellar de maneres diverses. Per exemple, la il·lustració que mostra una 
finestra es pot emparellar amb una porta atès que ambdós objectes són de fusta o es 
poden tancar i obrir, però la porta també es pot emparellar amb un rètol en el qual hi 
figura la paraula obert en quatre idiomes perquè aquests rètols es pengen normalment 
a les portes de les botigues, i la finestra es pot emparellar amb l’escala perquè 
possiblement la necessitem per arribar-hi. La majoria d’objectes formen grups de tres 
(poma-plàtan-raïm, llet-formatge-iogurts, diners-moneder-caixa registradora) o no 
tenen una parella clara (cistella, davantal, faldilla), per aquest motiu la tasca presenta 
un repte cognitiu. 
 
A banda de ser una tasca de resolució de problemes que empeny a l’alumnat a arribar a 
un consens, justificant les propostes que fa per emparellar les cartes i poder jugar al joc 
de la memòria, aquesta tasca també té altres característiques:  
 

• És una tasca oberta. Crookes i Rulon (1985) classifiquen les tasques en funció de 
si els/les aprenents creuen que hi ha només una resposta correcta per a la 
resolució de la tasca (tasca tancada) o n’hi ha més d’una (tasca oberta). La tasca 
de formar parelles de cartes és una tasca oberta perquè, com hem dit, no hi ha 
cap aparellament impossible sempre i quan els/les alumnes trobin una relació 
entre totes les 8 parelles de cartes triades.  
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• És una tasca divergent. Duff (1986) va fer una distinció entre tasques 
convergents i tasques divergents. Les tasques convergents exigeixen als alumnes 
que es posin d’acord respecte la resposta de la tasca, en canvi, les tasques 
divergents els empenyen a argumentar diversos punts de vista per després 
arribar a un acord. El fet que hi hagi més d’un aparellament possible, implica, en 
principi, que l’alumnat ha de considerar totes les possibilitats i acordar-ne una. 

• És una tasca pautada. Barnes (1976) considera que una tasca és pautada (tight) 
quan els aprenents tenen un marge d’interpretació de la tasca estret, en canvi, 
és no pautada (loose) quan la tasca els ofereix la possibilitat d’actuar 
autònomament. Aquesta és una tasca pautada perquè els esquemes enunciatius 
que han de fer servir són força restrictius (la carta X forma parella amb la carta Y 
perquè ambdues són Z). 

• És una tasca no planificada. Crookes (1989), Ortega (1999) i Foster i Skehan 
(1996) fan servir la dicotomia tasca planificada / no planificada per especificar si 
en el disseny d’una tasca està previst que els alumnes tinguin temps de planificar 
el seu discurs abans d’escriure’l o verbalitzar-lo oralment. Atès que els 
emparellaments es fan en el moment de parlar, la tasca de formar parelles de 
cartes és una tasca no planificada. 

 
La imatge 2 ens mostra un altre conjunt de cartes que es pot fer servir per realitzar la 
mateixa tasca d’emparellar cartes que acabem de descriure. No obstant, les imatges 
també es poden fer servir per demanar a l’alumnat que creï una història fent-les servir 
totes, o fer-ne servir grups de tres. 
 

 
Imatge 2. Un nou conjunt de cartes que cal emparellar per jugar al joc de la memòria o que es 

pot fer servir per crear un relat 

 
 

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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