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1  Introducció i presentació del tema  
  

Actualment, i dins la meva cultura, l’aprenentatge d’idiomes és una part molt 
important de l’aprenentatge d’un individu. Això es deu, sobretot, a la globalització: 
l’augment de la facilitat per transportar gent i coneixement entre països remots fa que la 
barrera de la diferència de llenguatges sigui un obstacle freqüent a la vida diària 
d’aquells que no el dominen, i al mateix temps ofereixi avantatges evidents a aquell que, 
mitjançant temps i esforç, aconsegueix dominar una llengua estrangera.  

Així doncs, he triat basar el meu projecte de recerca en l’autoaprenentatge 
d’idiomes perquè és quelcom necessari i essencial en la societat d’avui dia. 
Personalment, tinc experiència en l’aprenentatge d’idiomes aliens a la meva llengua 
materna i crec que, malgrat que un professor i companys de classe sembla ser l’entorn 
ideal per fer-ho possible ―per no parlar d’una estança al país on prové la llengua―, 
l’aprenentatge d’un idioma és una feina exigent que requereix una immensa quantitat de 
treball personal. Actualment, hi ha moltes empreses i iniciatives que prometen 
l’aprenentatge eficaç de llenguatges en un format autònom, sovint amb suport digital. 
Amb tantes ofertes damunt la taula, quines són les més efectives? I, encara és més 
important preguntar-nos, com podem aconseguir que l’aprenentatge d’una llengua 
estrangera sigui efectiu? Aquests són els temes que pretén cobrir el meu projecte de 
recerca.  

  
1.1 Objectius del projecte de recerca  
  

Aquest projecte de recerca pretén donar una resposta, si bé no concloent, efectiva, 
a les següents qüestions:  

1. És possible l’aprenentatge complet d’un idioma estranger mitjançant 
l’autoaprenentatge,  o és necessari un professor i un format classe?  

2. Quina és l’efectivitat dels mètodes d’autoaprenentatge d’idiomes?  
3. És possible fer l’aprenentatge més efectiu mitjançant estratègies com les 

proposades?  
a. Bona organització dels coneixements a aprendre 
b. Estratègies mnemotècniques 
c. Presentació dels coneixements d’una manera atractiva 

Quina és l’efectivitat d’aquestes estratègies? Quines són les més efectives?  
4. Quines estratègies poden permetre que l’aprenentatge d’idiomes sigui una 

pràctica engrescadora, i que per tant l’estudiant es senti més motivat?  
  

Finalment, i amb les dades obtingudes, el meu objectiu final és crear el model 
d’un mètode d’autoaprenentatge a partir de la meva recerca i d’altres criteris meus.   

És evident que actualment resta molta feina a fer i molts dubtes a aclarir en el 
camp de la teoria de l'aprenentatge, ja sigui en termes generals o pel que fa als idiomes. 
La innovació és ben rebuda, però sempre amb el coneixement i la recerca que demostrin 
la seva eficàcia. Per això, malgrat que aquest és un projecte de recerca, crec que també 
és d'ajut que una feina de creació com és aquesta tingui una aportació, per lògica, un xic 
original i creativa.  
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2.Situació present dels mètodes d'autoaprenentatge disponibles  
  

Com he comentat a la introducció, l'aprenentatge d'idiomes és un factor decisiu 
per a moltes persones a la nostra societat actual: el sistema cultural i econòmic, que amb 
la globalització afavoreix aquells que es poden comunicar i tanca moltes portes a 
aquells que no tenen aquesta capacitat, fa que sobretot la gent jove i amb perspectiva de 
futur decideixi pertànyer a aquest primer grup.  

No és d'estranyar, doncs, que a la darrera dècada hagin aparegut una gran 
quantitat d'empreses de material d'autoaprenentatge. Aquests grans projectes posen a 
l'abast d'aquell que en vulgui fer ús els recursos necessaris que, segons asseguren, 
permetran a l'usuari aprendre i dominar un idioma sense fer classes a la tradicional 
acadèmia. La nova opció és sovint més econòmica i dóna més llibertat a qui la tria (tot i 
que, al meu parer, estudiar sol és una opció força avorrida) però, és tant o més efectiva?  

Moltes d'aquestes empreses, que ara presentaré en més detall, tenen com a format 
les atractives noves tecnologies. L'aprenentatge, social i monitoritzat per un robot, es fa 
davant l'ordinador dins l'entorn d'una pàgina web o una aplicació de mòbil o tablet.  

En resum, conèixer l'estat actual de l'autoaprenentatge és de gran valor per a la 
meva recerca. Com molt bé va dir Isaac Newton:  

 
«Si he vist més enllà és perquè estava damunt les espatlles de Gegants» 
 
De la mateixa manera, conèixer quins són els mètodes d'autoaprenentatge actuals 

més populars entre la comunitat d'aprenents em donarà pistes de quins són els mètodes 
d'aprenentatge més efectius i atractius que existeixen.  

 
2.1Els mètodes d'autoaprenentatge més populars en l'actualitat  
 

2.1.1 El mètode Vaughan  
Richard Vaughan és professor d'anglès i empresari nord-americà, conegut per 
dirigir Vaughan Systems. Aquesta és l'empresa responsable de la introducció de 
nous i populars mètodes d'aprenentatge (sovint individual) d'anglès a Espanya. 
Aquests cursos tenen difusió en forma de fascicles que es poden obtenir junt a 
diaris com La Vanguardia o El Mundo. Tal i com consta en una entrevista feta a 
aquesta darrera publicació:  
«Aprender por entregas. El próximo domingo, 9 de septiembre, 
se ofrecerá junto con el diario El Mundo el primer libro DVD más el CD, el mp3 
y las tres primeras fichas, todo de forma totalmente gratuita. El lunes 10, el 
lector recibirá también, sin pagar nada por ello, la siguiente ficha y la 
carpeta archivadora. Desde esta fecha, y de lunes a viernes, 
se irán repartiendo sin coste alguno para los compradores del periódico, el 
resto de las fichas que completan la colección. Y en cuanto al resto 
de libros DVD con CD de audio y mp3, se entregarán los domingos a 
un precio de 12,90 euros por entrega.» 
Richard Vaughan ressalta la importància de que l'alumne estigui motivat, ja que, 
segons afirma, "Aprender inglés supone un 20% de clases, un 40% de codos [es 
refereix al treball individual] y un 40% de apuros en la vida real. La clase es 
la parte de la piscina que no cubre."  
Cal afegir que l'empresa Vaughan Systems també ofereix classes amb 
professors, i en valora l'eficàcia.  
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2.1.2 Memrise  
Actualment, l'avantguarda dels mètodes d'autoaprenentatge disponibles al mercat 
és liderada per Memrise. El seu format és exclusivament digital: s'hi accedeix 
mitjançant l'interfaç web o l'aplicació per a smartphones i altres dispositius 
compatibles. La pedra de toc d'aquest gran projecte, que el diferencia dels seus 
competidors, és el factor social.   
En primer lloc, un usuari coneixedor de la llengua crea un seguit de llistes de 
vocabulari, que formen un curs al qual altres usuaris poden accedir. El creador 
del curs només posa les paraules a aprendre: un algoritme informàtic crea 
automàticament els exercicis que qui vulgui acabar el curs haurà de completar 
per tal d'aprendre totes i cadascuna de les paraules. 
Podem afirmar, doncs, d’una manera resumida, que Memrise és un mètode 
d’autoaprenentatge que incorpora tot el potencial de xarxes socials com 
Facebook i Twitter, per la capacitat que atorga a l’aprenent de compartir el seu 
progrés i crear nou material educatiu per la comunitat. Aquest és, sens dubte, un 
projecte sense precedents en aquest camp educatiu —malgrat que, com aviat 
veurem, té competència. I a simple vista ofereix perspectives molt prometedores; 
fins i tot insinua un canvi de rumb en la manera d’aprendre: fins ara s’entenia 
l’autoaprenentatge com una cosa individual, amb els inconvenients que això 
comporta. Ara, amb l’arribada d’Internet, tenim les eines perquè això canviï, 
cosa que dependrà de l’èxit d’empreses com Memrise. 
2.1.3 Duolingo  
Luis Von Ahn és creador de ReCaptcha, 
projecte amb el qual ha aconseguit donar 
un sentit a aquelles imatges que serveixen 
per verificar que no es tracta d’un robot 
qui vol fer-se un compte de Facebook: 
amb la nova tecnologia, els usuaris no 
escriuen paraules a l’atzar sinó que 
tradueixen paraules de llibres antics que, 
totes juntes, permeten digitalitzar el saber. 
La tecnologia no és capaç de realitzar tant 
bé aquesta feina i, com bé s’ha demostrat, 
tampoc pot realitzar la traducció d’un text 
sense que de tant en tant hi hagi errors 
espantosos. 
Aquesta és la raó de ser de Duolingo, del 
qual Luis Von Ahn és cofundador: en 
primer lloc, el programa ensenya pas a pas 
un idioma a l’usuari; aquest, a canvi, 
tradueix frases senzilles a la seva llengua 
materna (cosa que, precisament, el 
programa informàtic no és capaç de fer). 
Aquestes frases senzilles formen part de 
grans texts que, un cop traduïts, l’empresa 
ven a tercers. 

S’ha comprovat que la diferència entre un 
traductor professional i els usuaris de 
Duolingo no posa en perill la qualitat del 
document, ja que els usuaris més avançats 

Imatge 1 La diferència entre un traductor 
professional i Duolingo és, sorprenentment, 
prou petita com perquè el text pugui ser 
venut 
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són presentats amb frases més complicades i els més novells amb les més 
senzilles. En canvi, la diferència entre un humà i del traductor del Google encara 
és massa gran perquè pugui ser passada per alt.  
2.1.4 Babbel  
Babbel és una iniciativa d’autoaprenentatge per Internet que té com a objectiu, 
així com tot negoci vist de la manera més habitual, proporcionar cursos 
d’aprenentatge d’idiomes que, gràcies al seu format digital, els usuaris poden 
practicar i treballar allà on es trobin. Un dels seus punts forts respecte Memrise i 
Duolingo és la qualitat de l’aprenentatge, recolzada per la crítica (p.e. The New 
York Times, The Economist). D’altra banda, el seu format no és tant liberal i 
innovador —relativament— i, com s’acostuma a dir, tota qualitat té un preu. 
 

  
  
2.2Comparativa de característiques  
 
  MètodeVaughan  Memrise  

Suport  Paper i format auditiu mp3. Canal 
de televisió i ràdio  

 Format web per a ordinador i 
aplicació per a mòbil i tablet. 

Popularitat  43.297 likes a Facebook(2015)   137.286 likes a Facebook (2015) 
Usuaris 
registrats 

 1,5 milions aproximadament 
(2015, Memrise) 

Ingressos  310 professors en nòmina, 
facturació d'11 milions 
d'euros (segons El Mundo, 2007)  

 6,5 milions de lliures, 50 empleats 
(2010, datalog.co.uk) 

Metodologia
  

Es basa en la resolució d'exercicis 
en format paper, junt amb crear un 
hàbit d'escoltar el material auditiu, 
p.e. quan vas en cotxe. El mètode 
també dedica esforç a crear afició i 
admiració per la cultura anglesa. 
També es proposa fer altres 
activitats en anglès, com ara 
escoltar les notícies en aquest 
idioma.  

L’aprenentatge pretén ser complet. 

 Basat en la resolució d’exercicis 
senzills a partir del vocabulari 
proposat per altres usuaris de tota 
la comunitat online d’usuaris. 
Presentat de manera semblant a un 
videojoc, cada llista de vocabulari 
és un nivell i un nombre 
determinat de nivells fa un curs. 
Els exercicis són creats per un 
algoritme informàtic. 

Només permet aprendre 
vocabulari. 

Mètode de 
finançament 

Venda de material 
d’autoaprenentatge i organització 
de classes per a particulars i 
empreses 

Accedir al mètode i a tots els 
cursos és gratuït, però l’usuari pot 
contractar la versió “premium”, de 
pagament, que afegeix un 
monitoratge exhaustiu (i també fet 
per un algoritme informàtic) del 
seu aprenentatge, l’objectiu del 
qual és orientar-lo millor i ajudar a 
que superi els seus punts febles. 
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Imatge 
corporativa  

 

 

  
     
  Duolingo  Babbel 

Suport   Format web per a ordinador i 
aplicació per a mòbil i tablet. 

 Format web per a ordinador i 
aplicació per a mòbil i tablet. 

Popularitat   597.454 likes a Facebook (2015)  183.779 likes a Facebook (2015) 
Usuaris 
registrats 

60 milions aproximadament(2015) 20 milions aproximadament(2015) 

Ingressos   És una empresa recent i no en 
tenim dades. Durant el període 
start-up (Juny 2012) ha recaptat 
18,3 milions d’euros d’inversors 
(http://www.technologyreview.com
). 

 2.2 milions de dòlars l’any 2013 
(http://press.babbel.com/) 

Metodologia
  

 Consisteix en la resolució 
d’exercicis fets pels 
desenvolupadors de l’aplicació, on 
es treballen aspectes molt variats de 
l’aprenentatge: s’aprenen 
expressions, gramàtica i vocabulari. 
A més a més, molts exercicis es 
resolen a partir d’escoltar, i fins i 
tot de parlar: l’aprenent diu la frase 
davant el seu smartphone i un 
programa de reconeixement de veu 
l’avalua. L’aprenentatge es 
presenta com en un videojoc: si no 
es resolen els exercicis, l’usuari 
perd “vides” i els ha de refer per 
avançar en l’aprenentatge. 

 Consisteix en la resolució 
d’exercicis fets pels 
desenvolupadors de l’aplicació. 
Les tasques a fer són variades i 
aprofiten el suport digital. A més a 
més, molts dels exercicis 
consisteixen en fer que l’usuari 
parli davant un programa 
reconeixedor de veu, intentant 
salvar la deficiència d’habilitats 
per escoltar i parlar que és tant 
freqüent en autodidactes. 

Mètode de 
finançament 

Accedir al mètode és gratuït. No 
obstant, per accedir a contingut 
especial l’usuari resol exercicis que 
consisteixen en traduir frases que 
formen part de texts molt més 
grans. Un cop traduïts, els texts es 
venen a altres empreses. 

Els primers nivells són gratuïts, 
però per contractar la resta cal 
pagar una tarifa mensual. 

Imatge 
corporativa  

  



 

 

 
  Interfaç web i
Memrise  

 
Duolingo   

Babbel  
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Imatge 
d’un 
llibre del 
Mètode 
Vaughan  

  
 
2.3 Comparativa i conclusions 
 

Comparar quines són les diferències entre aquestes quatre empreses emergents em 
pot donar pistes sobre quins són els mètodes més populars i eficaços. Tot seguit, em 
centraré en els llocs on la majoria coincideixen. 
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Les conclusions que puc treure d’aquesta comparativa són: 
1. Les empreses amb una política més tradicional no són necessàriament les 

que tenen més ingressos. 
2. Les empreses amb més presència a les xarxes socials, i amb una 

perspectiva més innovadora, són les que guanyen més usuaris i adeptes. 
 

Però anem al que ens ocupa: els mètodes que fan servir aquestes empreses perquè 
la gent aprengui millor i més ràpidament la llengua estrangera que tant desitja dominar. 
En aquest cas, podem observar unes quantes coincidències molt interessants: 

1. L’aprenentatge és social: l’usuari es comunica amb una comunitat 
d’aprenents amb el mateix objectiu que ell. Junts, mitjançant el treball en 
un projecte comú, de mica en mica aprenen la llengua. Aquest és el 
substitut més aproximat d’uns companys de classe que les noves 
tecnologies poden oferir. 

2. Els exercicis de parlar i escoltar són el més freqüents possible: un 
algoritme informàtic de detecció de veu és el substitut del professor. 
Paral·lelament, el Mètode Vaughan insisteix molt en la repetició de 
fragments de converses on apareix el vocabulari a treballar. 

3. El format digital permet recollir una gran quantitat de dades sobre el 
rendiment de l’alumne. Un programa informàtic presenta totes aquestes 
dades en estadístiques clares per a l’alumne i l’aconsella: es tracta, sens 
dubte, d’un professor virtual. 

4. Els exercicis són presentats de la forma més atractiva que poden adoptar 
les noves tecnologies, és a dir, la més semblant a un videojoc. Hi ha 
competició entre usuaris per obtenir les màximes puntuacions. 

5. En els quatre mètodes presentats, la constància és una de les qualitats més 
importants que ha de tenir l’aprenent. A Duolingo, aquest factor arriba a 
l’extrem d’haver de practicar cada dia sota l’amenaça que la puntuació de 
l’usuari baixi de manera imperdonable. Si un dia l’usuari no es pot 
connectar per raons de pes, ha de pagar per avançat amb diners virtuals. 

Així doncs, aquest és el panorama de l’autoaprenentatge avui dia. És, sens dubte, 
un camp ple de futur però també d’incerteses per aquell que s’hi vol dedicar 
professionalment o fins i tot ser-ne usuari. El que més vull destacar d’aquesta 
comparativa és que tots i cadascun dels mètodes més innovadors pretenen acostar-se 
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més al format tradicional: tenir un professor i companys de classe
Podem interpretar-ho com que les empreses més modernes accepten que e
tradicional és més efectiu? O potser el que desitgen és fer
enllaça directament amb el següent bloc de la meva recerca.

 
 
2.4 Popularitat dels mètodes d’autoaprenentatge
 

És innegable la popularitat d’aquestes empreses,
que han passat d’iniciatives innovadores i un pèl 
inversemblants a projectes p
quatre han passat a tenir grans ingressos i molts treballadors 
en nòmina, en un temps relativament curt. D’aquí podem 
deduir que hi ha una gran quantitat de gent interessada en 
provar d’aprendre un idioma pel seu compte, en cadascun 
d’aquests formats atractius que presenten. I, és clar, de pagar 
pels serveis que aquestes empreses 

Podem concloure que l’autoaprenentatge d’idiomes és 
un camp que pot aportar molts beneficis per a qualsevol 
empresa que s’hi vulgui aventurar? Per tal de saber
de gran utilitat tenir un percentatge de la població que està interessada en aprendre 
idiomes pel seu compte. Aquest és el moment de prese
enquestes sobre aquesta i altres qü
xarxa social Thumb. 

Thumb (que vol dir “polze” en anglès) és una xarxa social d’
fa una pregunta i altres usuaris qu
“No sap/no contesta”. És un projecte d’ajuda mútua: mentre esperes que arribin prou 
respostes a la teva pregunta, pots ajudar els altres usuaris responent les seves.

Així doncs, he fet una enquesta demanan
llengua pel seu compte, i els resultats han estat aquests:

 

Com podem veure, el percentatge de gent d’una mostra alea
dels mètodes que aquí es presenten
tenim en compte que es tracta de la població mundial que tingui un 

Has provat mai d'aprendre una llengua pel teu compte? (94 
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més al format tradicional: tenir un professor i companys de classe 
ho com que les empreses més modernes accepten que e

tradicional és més efectiu? O potser el que desitgen és fer-ho millor? Aquesta pregunta 
enllaça directament amb el següent bloc de la meva recerca. 

Popularitat dels mètodes d’autoaprenentatge 

És innegable la popularitat d’aquestes empreses, atès a 
que han passat d’iniciatives innovadores i un pèl 
inversemblants a projectes perfectament rendibles: totes 
quatre han passat a tenir grans ingressos i molts treballadors 
en nòmina, en un temps relativament curt. D’aquí podem 

an quantitat de gent interessada en 
provar d’aprendre un idioma pel seu compte, en cadascun 
d’aquests formats atractius que presenten. I, és clar, de pagar 
pels serveis que aquestes empreses ofereixen. 

Podem concloure que l’autoaprenentatge d’idiomes és 
un camp que pot aportar molts beneficis per a qualsevol 
empresa que s’hi vulgui aventurar? Per tal de saber-ho, seria 
de gran utilitat tenir un percentatge de la població que està interessada en aprendre 
idiomes pel seu compte. Aquest és el moment de presentar l’eina que faré servir per fer 

uestes sobre aquesta i altres qüestions que apareguin durant la meva recerca: la 

Thumb (que vol dir “polze” en anglès) és una xarxa social d’enquestes: u
fa una pregunta i altres usuaris que connectats responen amb les opcions “Sí”, “No” o 

”. És un projecte d’ajuda mútua: mentre esperes que arribin prou 
respostes a la teva pregunta, pots ajudar els altres usuaris responent les seves.

Així doncs, he fet una enquesta demanant si l’usuari havia provat d’aprendre una 
llengua pel seu compte, i els resultats han estat aquests: 

Com podem veure, el percentatge de gent d’una mostra aleatòria que ha provat un 
aquí es presenten és menys d’un quart, però tot i així, 
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anglès1, es tracta d’un gran nombre de consumidors potencials per aquestes empreses 
emergents.  

                                                      
1 Per tal d’ampliar al màxim la població de l’enquesta, la pregunta original és feta en anglès: “Have you 
ever tried to learn a language on your own?” 
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3. Efectivitat dels mètodes d’autoaprenentatge 
 

La primera part d’aquest projecte de recerca indica que, sens cap mena de dubte, 
la popularitat de les empreses d’autoaprenentatge és gran, i també les seves perspectives 
—tant d’innovació com de mercat. Ho és també, per tant, la seva efectivitat? Cal ser 
escèptics: una cosa no implica l’altra. El fet que aquests nous mètodes d’aprenentatge 
gaudeixin de molta popularitat entre la comunitat d’aprenents és la prova final que són 
atractius i encoratjadors, però això no és cap prova concloent que l’aprenentatge hagi 
guanyat en efectivitat. Personalment estic convençut que un alumne més motivat 
rendeix millor en els estudis. Però això, com he explicat a la introducció, també serà un 
dels blancs del meu estudi. 

Em disposo, doncs, a resoldre la primera pregunta de la meva recerca. Quina és 
l’efectivitat dels mètodes d’autoaprenentatge, comparada amb el format classe amb 
tutor i companys de tota la vida? 

Primer de tot, però no perquè sigui més rellevant, és d’ajut saber l’opinió del 
públic en general (enquesta feta a thumb.it ).  

 
Això ens indica que la proporció de gent que ho creu, respecte la que no ho creu, 

és u a u. Crec que això em pot donar pistes que aquest és un tema força incert, ja que 
l’aprenentatge no només depèn del mètode sinó, sobretot, de la voluntat de l’aprenent 
per dur-lo a terme. 

 
 
3.1 Estudis sobre mètodes d’aprenentatge 
 
3.1.1 Aprenentatge guiat per exàmens i aprenentatge guiat per un mateix. 

En aquest experiment, realitzat per Brydges R , Carnahan H, Rose D, Dubrowski 
A. (trobat a la base de dades sobre estudis de medecina PubMed), la mostra eren 
dos grups d’estudiants d’infermeria que havien d’aprendre a practicar una 
operació intravenosa. L’aprenentatge es fa a través d’una sèrie de simuladors 
informàtics, cada un amb més “fidelitat” (semblança a la tasca real) i, per tant, 
més dificultat. El primer grup només podia accedir al següent simulador si, en un 
examen davant un tutor, es demostrava que ho feia de manera excel·lent. Per 
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l’altra banda, el segon grup podia accedir a qualsevol dels simuladors i no hi havia 
cap tutor que el guiés: s’havia d’organitzar l’aprenentatge sense ajuda. 
Després d’un temps d’aprenentatge, es va avaluar el rendiment de cadascun dels 
alumnes d’ambdós grups, descobrint que aquells que havien tingut lliure accés a 
tot el material d’aprenentatge des del primer dia però que no havien estat guiats 
per un tutor tenien de mitjana tant bons resultats com els seus companys que sí 
que ho havien estat. 
La conclusió d’aquest estudi és que l’aprenentatge organitzat per un mateix 
sembla ser, en adults, tant eficient com el que es troba organitzat i regulat per un 
tutor. Atès a que en general els batxillers preferien la primera opció, es recomana 
que els alumnes tinguin llibertat per accedir al material d’aprenentatge i decidir el 
seu propi mètode. 
Aquest estudi no incideix directament en els meus dubtes sobre l’autoaprenentatge 
d’idiomes, però indica que un estudiant adult i ben informat pot ser capaç 
d’orientar-se l’aprenentatge si coneix la meta, sense l’ajuda d’un tutor. Segons la 
meva opinió, dit això podem oblidar que la figura del mestre fa altres funcions 
dins l’aprenentatge. 

3.1.2 Aprenentatge amb tutor respecte aprenentatge amb llibres 
En el segon estudi, fet l’any 1940 per l’exèrcit d’Estats Units, es va voler 
investigar quina era l’efectivitat d’aprendre una llengua amb els següents 
mètodes: una classe magistral, un llibre i un vídeo. Es va demanar a tres grups de 
persones que aprenguessin un grup de paraules i coneixement d’un idioma. Tots 
tres aprenien les mateixes paraules però la diferència era el mètode: cadascun 
l’aprenia amb un dels tres que he presentat. Després se’ls va avaluar i es va veure 
que no hi havia diferències notables entre cadascun dels tres grups. 
La conclusió que se’n va treure és que el fons on té lloc l’aprenentatge no és 
important en decidir si aquest té èxit. En canvi, les imatges i el format amb les que 
es presentaven els coneixements (els “mètodes clau”, segons ho explica la doctora 
en pedagogia Ruth Colvin Clark) eren els mateixos. Per tant, és possible que això 
darrer influeixi molt més en la qualitat de l’aprenentatge. 

3.1.3 Posada en comú de diferents estudis 
Des de l’arribada de les noves tecnologies, s’ha fet molts estudis sobre si aprendre 
un idioma en format ordinador o per Internet és tant efectiu com sembla. Aquesta 
comparativa d’estudis (també anomenada metaestudi) duta a terme sota la 
signatura de Bernard i col·laboradors (et al) l’any 2004 recull els resultats de 318 
estudis fets fins a la data. El resultat és el gràfic següent 
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on la barra 0 és el nombre d’estudis on els resultats dels alumnes són els mateixos 
tant si aprenen la llengua per ordinador o pel format més habitual. En xifres 
inferiors o superiors a 0, hi ha una diferència d’efectivitat entre l’aprenentatge 
amb aquests dos mètodes. Com podem observar, la majoria d’estudis tenen com a 
resultat 0 o proper a 0.  
Per tant, la conclusió del metaestudi és que l’efectivitat d’un ensenyament per 
ordinador és igual que la d’un ensenyament amb tutor i format classe i que, si hi 
ha grans diferències en algun estudi, es deu a la probabilitat: és interessant 
observar que la figura del gràfic s’assembla a la famosa campana de Gauss. 

3.1.4 Aprenentatge combinat 
L’any 2010 el Departament d’Ensenyament dels Estats Units va encarregar un 
anàlisi dels diferents estudis fets fins a la data, per actualitzar i ampliar el que es 
sabia de la recerca de Bernard. La diferència és que hi havia hagut diversos 
estudis on no només es comparava la diferència entre l’aprenentatge amb tutor i 
per Internet, sinó també plans d’estudis que combinessin els dos mètodes. 
Els resultats de la comparativa van ser que, mentre que aquells alumnes que 
aprenien només amb tutor o només per Internet separadament tenien pràcticament 
el mateix rendiment, aquells que combinaven els dos mètodes aconseguien més 
bons resultats a les avaluacions. 
La conclusió d’aquesta recerca, probablement la més completa entre les més 
recents, és molt interessant: si bé cadascun dels dos mètodes que hem volgut 
comparar resulten ser equipotents, no són idèntics en característiques. Per tant, 
cadascun dels dos té els seus punts forts, que combinats ajuden a fer un millor 
aprenentatge. Això darrer em duu a una nova idea: segons sembla indicar l’estudi, 
un aprenentatge més variat i amè també és més efectiu. Cal no basar la formació 
en un sol tipus d’exercici i treure profit de totes les opcions que hi ha al mercat i al 
nostre dia a dia. 

3.1.5 Estudis en línia 
Els cursos oberts de formació a distància o MOOCs són cursos de gran èxit al 
continent americà, on els usuaris assisteixen virtualment a classes per 
videoconferència. Sovint s’imparteix coneixements d’estudis universitaris —de 
fet, fins i tot algunes universitats els organitzen. Hi ha el perill que això darrer 
posi en perill el sistema actual de formació acadèmica: pensant-hi objectivament, 
mentre el preu reduït dels cursos és bona notícia per estudiants amb pocs recursos, 
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no l’és tanta per professors. Sigui com sigui, hi ha molts educadors que dubten 
seriosament que siguin tant efectius com els cursos tradicionals. 
Un estudi del Massachussets Institute of Technology (MIT) fet l’any 2014, que 
compara els resultats d’alumnes d’un MOOC amb els d’una classe presencial fent 
el mateix curs, ha obtingut com a resultat que en el curs en línia “el progrés dels 
alumnes és bastant més alt que en una classe magistral tradicional”. Cal remarcar 
la paraula “progrés”: no s’ha comparat les notes finals dels dos grups sinó el que 
han après respecte l’avaluació inicial. 
La conclusió: els estudis en línia són efectius, i són una realitat de la qual les 
universitats i els escèptics ja no es poden evadir amb la crítica, sinó que cal 
adaptar-s’hi. 

 
La conclusió que puc treure fàcilment de tots aquests estudis fets fins a la data és 

que aquest és un tema complex: pel que fa als professors, n’hi ha de dolents i de genials, 
i el mateix passa, per lògica, amb els cursos d’autoaprenentatge.  

Però hi ha una tendència clara en tots els experiments: si bé no podem determinar 
fins a quin punt arriben, l’eficàcia de tots dos mètodes és innegable. Dit d’una altra 
manera, cadascun dels dos té els seus punts forts i febles, i sovint les necessitats de 
l’estudiant tenen molt a veure en la decisió sobre si triar l’un o l’altre.  

 
3.2 La opinió d’experts 

Com que aquest és un tema complex, em pot ser de gran ajuda contactar amb un 
expert o algú avesat en el tema i acostumat a tractar amb aprenents. No només em pot 
servir per resoldre els meus dubtes sobre aquesta segona part de la meva recerca: una 
entrevista també em pot proporcionar nous punts de vista, i amb això noves maneres de 
donar resposta la resta de dubtes que m’he proposat resoldre sobre l’aprenentatge. I 
també —tampoc ho puc passar per alt— més idees pel model de mètode d’aprenentatge 
que m’he proposat fer un cop hagi acabat la meva recerca. 

Ben Whately és director d’operacions en cap (COO) de Memrise i m’he 
aconseguit posar en contacte amb ell per correu electrònic, per tal que em pugui aclarir 
els dubtes més rellevants que tinc sobre l’aprenentatge. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Kwothe [pseudònim]: És possible aprendre un idioma per complet sense un 
mestre i companys de classe? 

Imatge 3 Ben Whaterly, a la secció "L'equip de Memrise" de la 
pàgina web de l’empresa 
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Ben: Sí, aprendre una llengua sense professor o companys és possible. No 
obstant, necessites algú amb qui parlar! Amb un company que la sàpiga parlar 
n’hi ha prou, sempre que hi parlis de la manera adequada: fes-li preguntes, etc. 
Albert Wolf té un molt bon llibre sobre aprendre xinès sense un professor, fent 
servir aquest mètode. 
K:  Creus que és gràcies a les noves tecnologies que això sigui possible?  
B: No estic segur que les noves tecnologies hi tinguin a veure. Crec que una eina 
com Memrise pot ajudar a aprendre una part del llenguatge més ràpidament, però 
fixa’t que quan em preguntes si és possible aprendre una llengua pel teu compte, 
la tecnologia no té res a veure amb la resposta. Memrise ajuda a moltes persones 
a aconseguir-ho amb menys temps i esforç. 
K:  I hauria de ser això l’objectiu d’un curs d’autoaprenentatge? 
B: No estic segur de què vols dir: l’objectiu d’algú que està aprenent quelcom és 
aprendre aquella cosa. L’objectiu del curs és ensenyar allò que el curs ensenya. 
De vegades, l’objectiu del curs i de l’aprenent són els mateixos, però no sempre. 
Crec que un autodidacta s’ha de fabricar i organitzar el seu propi curs: si estàs 
aprenent quelcom que un altre ha fet, no crec que se’t pugui anomenar 
autodidacta; és clar que això darrer no és res dolent, però no hi ha dubte que és 
així. 
K:  Com de gran creus que és la importància de la motivació pels estudiants?  
B: La motivació ho és tot. Si no et trobes motivat per estudiar, no estudiaràs. I si 
et trobes motivat i en fas un hàbit, pots aconseguir dominar qualsevol cosa que 
vulguis o et toqui aprendre.  
 

Podeu consultar la correspondència completa (en anglès) a l’Annex 
 

Més informació de l’entrevistat: Ben Whately és COO de Memrise: s’ocupa de 
noves idees a posar en pràctica i ajuda a crear un bon mètode d’aprenentatge de xinès, 
així com a desenvolupar l’aplicació filial de Memrise, CatSpanish, que consisteix en 
l’aprenentatge del castellà a partir d’imatges de lolcats o “gats graciosos”. Té estudis de 
psicologia i abans de treballar a Memrise va viure durant anys a la Xina rural. A més de 
l’anglès, sap xinès i està aprenent el castellà. 
 

L’entrevista a Ben Whaterly ha estat, com podeu veure, molt interessant i 
satisfactòria. No puc passar per alt, és clar, que l’opinió d’un expert pot obrir noves 
portes en qualsevol àmbit del treball, així que també he fet preguntes relacionades no 
només amb el meu dubte de si l’autoaprenentatge és efectiu sinó també amb altres temes 
que hauré de tractar en la resta de seccions de les que forma part aquest treball de 
recerca. Ara per ara, només parlaré dels aspectes de l’entrevista que tenen a veure amb 
aquesta secció, i la resta de temes —no menys interessants— els reservaré per les 
següents. 

En resum, la opinió d’en Ben, una peça destacada d’aquesta empresa tant 
innovadora que és Memrise, és essencial pel progrés de la recerca. Però no per arribar a 
una conclusió: així com per a un periodista que escriu  un reportatge la imparcialitat és 
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un aspecte obligatori, hi ha prou raons perquè també ho sigui per un estudiant que fa la 
seva recerca. I, atès que en aquest camp de l’aprenentatge hi ha interessos econòmics —
amb la qual cosa no vull fer cap crítica cap a Memrise—, cal anar a buscar l’altra cara 
de la moneda: el meu professor d’Alemany. 
 
Kwothe [pseudònim]: ¿Crees que es possible aprender una lengua por completo, sin 
compañeros de clase o profesor? 
Dedi: Sí, es posible pero depende de cómo se define “autoaprendizaje”. Lo intentaré: 
autoaprendizaje siempre se desarrolla en un contexto, social y académico. Por ejemplo, 
si tus padres leen, la posibilidad de que tu leas es más alta que si nadie lee en tu casa. Y 
con el aprendizaje, igual: si alguien o tu entorno te motiva, te estimula para aprender 
algo: los estudios, un oficio… entonces tu mismo puedes desarrollar las ganas para 
autoaprender. Autoaprender nunca es “auto”: por lo menos necesitas un libro, el 
vocabulario… ¿Necesitas herramientas para desarrollar la comprensión auditiva, no? Y 
necesitas las reglas para la comprensión de la lengua… y esto nunca es “auto”. Auto es 
sólo el momento en que tu te pones, te enfrentas a la materia. Solo esto es auto. El resto 
ya viene de fuera. Pero claro, bajo estas condiciones es posible aprender un idioma sin 
profesor ni clase. 
Dedi: El aprendizaje individual es posible si el entorno te estimula y tu motivación es 
muy fuerte y las herramientas de las cuales dispones también lo son. Hasta un cierto 
grado, es posible. Hay famosos ejemplos de eso en la historia humana, como Heinrich 
Schlicmann. Pero en algún momento tienes que salir de tu aislamiento “auto” y 
enfrentarte al entorno vivo del idioma, que sería un viaje al país, hablar con personas 
que conocen ese idioma… entonces sí entras en contacto y en comunicación con gente. 
K: Así que el autoaprendizaje no es algo que puedas hacer desde tu mismo: uno mismo 
no sabe la lengua. 
D: Desde tu mismo puedes aprender a aprender. Puedes aportar motivación y energía: 
motivación y energía para buscar las herramientas con qué aprender. Internet, libros, 
textos auditivos, vocabulario… y a partir de un cierto nivel de tu autoaprendizaje buscar 
personas competentes que te sirvan como “pantalla” real de lo aprendido y su 
desarrollo. 
K: ¿Crees que la tecnología puede reemplazar la figura del profesor, o no debería tener 
este propósito en el aprendizaje? 
D: ¿Crees que un robot puede reemplazar tu padre, tu madre, tu abuela o… tu hermana? 
K: No… sería muy extraño. 
D: Entonces, a esta pregunta tengo que contestarte con una contrapregunta. Yo no lo 
creo, es impossible. Tampoco podríamos reemplazar, digamos, a un ser vivo por una 
máquina. Y la tecnología es máquina. Y detrás hay seres que programan, que manipulan 
las máquinas… ¿Y con qué fin? A lo mejor algún día el cuerpo humano será el apéndice 
de un cerebro lleno de chips y cables que te conectan con una gran fábrica dónde… ¿Tu 
has visto Matrix, no? 
K: He oído a hablar mucho sobre ella. 
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D: Reemplazar la gente por máquinas es una distopia: no sería un buen futuro. Pero no, 
no creo que sea possible. Excepto un Ciber-Régimen fascistoide que consiga esclavizar 
a la humanidad. 
K: Interesante. 
D: Y no me refiero sólo al profesor clásico: un profesor puede ser un amigo que sabe 
más que tu. Un profesor puede ser una persona de otro país que te enseña cosas. Un 
profesor puede ser cualquier ser humano que tiene más información que tú, y tiene las 
ganas y la competencia humana para enseñar. Eso es un profesor. 
K: ¿Crees que la motivación es importante para el aprendizaje? 
D: La motivación es lo más importante para el aprendizaje. Sin motivación el 
aprendizaje es una comida sin ganas de comer, cómo jugar al fútbol sin pelota. Digamos 
que la motivación es clave para todo. 
K:  ¿Qué tácticas debe utilizar el profesor para que los alumnos estén motivados? 
D: Creo que un buen profesor se hace durante muchos años, y aprende de sus alumnos. 
El profesor aprende también de sus errores. Pero hay tres cosas clave: el profesor debe 
querer a su alumnado. Si son niños, uno no puede enseñarle si no les tiene aprecio. Es 
clave. El profesor también tiene que ser competente en aquello que sabe: tiene que 
conocer a los métodos, etcétera. Y acercarse a sus alumnos y, veamos, averiguar qué 
tipo de aprendices son: los alumnos pueden ser de un tipo visual o preferir más bien 
aprender con libros o multimedia… y más bien hace falta adaptarse un poco a cada 
necesidad. Pero, a pesar de ello, un profesor ha de tener su metodología y su plan de 
estudios: un plan A, un plan B y incluso un C, por si los otros fallan.  
K: Además de ir a clase con un profesor, ¿En qué medida es necesario que el estudiante 
practique por su cuenta? 
D: El estudiante lo puede aprovechar todo: si tienes ganas, estás motivado y quieres 
progresar, sobre todo en el mundo del aprendizaje de idiomas puedes, por ejemplo, 
tomar contacto con una persona nativa, es decir una persona que habla este idioma, y 
hacer amistades con gente de la nacionalidad del idioma… puedes hacer todo lo que 
quieras: en Internet está lleno de textos auditivos, de prensa, de entrevistas y de 
películas. Es importante averiguar qué te interesa, y hacer esto que te interesa pero en el 
idioma que aprendes. 
K: ¡ Pues muchas gracias por la entrevista! 
D: De nada, ha sido un placer.  
 

Més informació de l’entrevistat: Dedi Jesgarz és el meu professor d’Alemany a 
l’acadèmia que assisteixo a Granollers. Som un grup molt variat de deu alumnes 
aproximadament; crec que encara se’n pot dir reduït. Segons crec, és un professor molt 
competent que cada sessió ens invita a parlar i fer servir el que hem après més enllà del 
que crèiem que podíem fer amb el poc vocabulari que encara coneixem. Abans de 
començar l’entrevista m’indica una cosa que hauré de tenir en compte si vull fer recerca 
sobre l’autoaprenentatge: “Ningún estudiante es una isla”. 
 

Comparant la primera entrevista amb la que he fet al meu professor d’Alemany, el 
resultat és veritablement sorprenent. És cert que en Ben és molt més optimista pel que 
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fa a utilitzar màquines per l’aprenentatge: aquesta és, precisament, la seva feina. Però, 
de fet, cap dels dos nega que l’aprenentatge es pugui fer en solitari i, pel que fa a 
l’immensa quantitat de recursos disponibles a Internet, puc dir ben convençut que es 
tracta de tot un dogma del segle XXI. 

I més important i tot és que tots dos coincideixen en dir que per aprendre del tot 
un idioma cal tenir al teu costat una persona que el domini. Per en Dedi, d’aquesta 
figura imprescindible ja se la pot anomenar mentor, tot i que un veritable professor és 
capaç de guiar l’alumne. 

Finalment, encara coincideixen en una altra afirmació molt interessant, en la qual 
no havia pensat a l’inici d’aquesta recerca i que de ben segur que m’obrirà noves portes: 
un autodidacta ha de ser capaç d’organitzar ell sol el seu aprenentatge, i fins i tot de 
trobar i preparar-se el seu material. Això és el que entenc, si més no, quan m’asseguren 
que algú que utilitzi el mètode d’un altre no es pot considerar que aprèn en solitari. 
Segons ho interpreto, el creador d’un mètode d’aprenentatge també pot ser considerat 
un professor, que s’expressa i guia l’alumne a través del llibre. 
 
3.3 Conclusions 

Els estudis més rellevants que he citat i les entrevistes que he fet, a primera vista 
semblen divergir: no hi ha una manera segura i exacta de dir si l’autoaprenentatge és 
una aposta segura. Que és eficaç, això sí que ho sabem. Però, és el professor una figura 
imprescindible en l’aprenentatge? 

Si ens hi fixem més, la resposta sembla ser afirmativa. I és que no hi ha cap estudi 
dels que aquí s’ha presentat, ni tant sols l’opinió d’un entrevistat, que no sigui 
compatible amb el següent paradigma: la presència d’una figura humana amb qui parlar 
fa l’aprenentatge d’idiomes més efectiu. 

D’altra banda, sumar el treball individual a l’aprenentatge en format classe també 
fa l’aprenentatge molt més eficient. Ho diu el metaestudi fet pel Departament 
d’Ensenyament dels Estats Units, i l’experiència pròpia. 

En l’entrevista que hi he fet, Ben Whaterly ressalta la importància d’un company 
humà en l’aprenentatge. No ha de ser necessàriament un professor però, afegeix, 

«sempre que hi parlis de la manera adequada». Així doncs, fa falta una certa 
organització de l’aprenentatge que, per sort o per desgràcia, a falta d’un company 
preparat només la pot proporcionar un professor. 

Aquest és bon moment de fer referència al paper de les noves tecnologies: el 
reconeixement de veu i els exercicis d’audició d’aplicacions com Duolingo o Memrise 
és, precisament, per reparar aquesta mancança. Fins i tot s’hi reprodueixen converses 
senceres, del dia a dia. L’eficàcia d’aquests mètodes encara s’ha de demostrar, però si 
alguna cosa semblen indicar és que l’aprenentatge individual pròpiament dit —tal com 
el definia a l’inici d’aquesta recerca— és impossible. Hi ha certes àrees del llenguatge 
que només les pot ensenyar una persona, i en cas que no es pugui el millor recurs és 
reproduir les condicions de tenir una persona al costat. 

Però al meu parer, això no és, ni molt menys, una derrota per l’èxit —i el 
negoci— de l’autoaprenentatge, ja que també hi ha molts aspectes d’un idioma i de 
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qualsevol matèria que es descobreixen i es consoliden amb gran potència dins la 
tranquil·litat de l’ambient individual. 

En conclusió, l’aprenentatge d’un idioma ha de ser tant variat com la pràctica i les 
possibilitats que aquest ens ofereix. Per exemple, llegir un llibre en versió original, tenir 
una correspondència exòtica i accedir a uns estudis a l’extranger són competències del 
llenguatge escrit. I, de la mateixa manera, per fer un viatge a l’exterior em cal relacionar 
amb altres de tu a tu, i sense un bon accent i seguretat al parlar les coses se’m podrien 
fer difícils.  

Una llengua ha estat creada per entendre’s entre persones: no té sentit que algú la 
entengui i la domini si no hi ha altres que també ho facin. És evident que un 
aprenentatge en grup et prepara per la comunicació en grup, que és la funció d’una 
llengua viva. 

Però la realitat no és tant senzilla, ja que la complexitat del llenguatge que ha 
permès l’aparició de missatges escrits, cartells i literatura fa que, per tal de treure’n el 
màxim suc, faci falta hores de colzes davant els apunts. La llengua de cada dia també 
fou creada per l’ús individual. 

Per tant, 
 
L’autoaprenentatge ben preparat i organitzat permet aprendre amb eficàcia 

molts aspectes de la llengua, però algunes habilitats només poden ser dominades 
amb l’ajuda d’un company que sàpiga la llengua, amb les qualitats d’una persona. 

Actualment encara no està clar que la tecnologia pugui reproduir aquestes 
qualitats. I afegeixo: 

 
Combinar el treball individual amb l’aprenentatge amb un company que 

sàpiga la llengua és la fórmula més efectiva d’aprendre una llengua. 
 

3.4 Conseqüències ètiques del desenvolupament de l’autoaprenentatge 
Malgrat que la meva recerca sobre l’efectivitat de l’aprenentatge individual ja l’he 

donat per tancada, aprofito per incloure una reflexió important i necessària sobre el 
desenvolupament que, com molt bé podem veure, està tenint lloc en el món de 
l’aprenentatge aquest principi de segle. 

L’aparició de nous mètodes d’autoaprenentatge per Internet, aparentment més 
assequibles que el model tradicional, sembla haver de ser una amenaça per les feines de 
milers de professors: si la gent passa a aprendre gràcies a la nova tecnologia, aquesta no 
n’és sinó una altra conseqüència lògica. D’altra banda, és possible que això no sigui així 
ja que precisament la recerca que acabo de presentar té com a conclusió que per 
aprendre un idioma per complet cal haver practicat amb una persona. 

Però sigui o no sigui l’autoaprenentatge un mètode més efectiu, no es pot fer la 
vista grossa: les noves empreses d’aprenentatge en línia formen part de la transformació 
de la societat actual, que avança a un ritme imparable. 

És necessari conèixer i ser conscients de, més enllà dels nostres interessos, quines 
repercussions pot tenir aquest canvi cultural. Al cap i a la fi, serem nosaltres mateixos 
qui decidim si aquest canvi del que parlem té lloc, o no.  



23 
 

4. Tècniques per a l’aprenentatge individual 
Actualment, i com a bona notícia pel meu projecte, l’autoaprenentatge és una eina 

possible i potent per dominar un idioma, tant poderosa com un professor però amb uns 
punts forts ben diferents i definits. Però així com hi ha bons i mals professors, és de 
lògica que també hi hagi mètodes més o menys efectius d’aprendre una llengua pel teu 
compte. 

I l’objectiu final del meu projecte és ni més ni menys que dissenyar-ne un. 
Per tant, per fer bé la meva feina i construir un “bon” mètode d’autoaprenentatge 

em cal saber quines són aquelles tècniques per aprendre més i millor. 

• Més: aconseguir que l’aprenent arreplegui el màxim nombre de vocables  
entre la quantitat —gairebé infinita— dels quals una llengua està formada. 

• Millor:  però pel bon domini d’una llengua no n’hi ha prou amb ser un 
erudit, cal pronunciar bé i poder-los recordar en el precís moment en què 
els has de fer servir. 

És millor qualitat o quantitat? Es pot cercar les dues coses o és demanar massa? 
L’estudi de l’aprenentatge va directament lligada a l’estudi del cervell, la neurologia. 
Aquesta és una ciència feixuga, del qual encara ens resta fer molts descobriments. Amb 
els coneixements científics actuals, conèixer i estudiar el funcionament de les neurones 
del cervell no em seria gairebé de cap utilitat —ni a mi ni a cap altre científic de 
l’època— per saber com aprèn el cervell, i com podem fer que aprengui més i millor. 

Durant aquesta part del projecte, no pretenc endinsar-me en l’estudi del cervell i 
en la part més teòrica i fonamental dels processos d’aprenentatge, sinó que em valdré de 
la part empírica: faré recerca dels “trucs” per aprendre millor més estesos i recomanats 
per diversos “mestres” de la memòria, i a continuació em proposo fer un estudi sobre 
quina mena de coneixements pot aprendre un alumne amb més facilitat. El meu objectiu 
final és aplicar, entre aquestes tècniques, les més efectives al meu model de mètode 
d’autoaprenentatge. 

 
4.1 Teoria del funcionament del cervell en l’aprenentatge: una breu introducció 

Un dels mètodes dels quals els 
neurocientífics disposen per saber més sobre el 
funcionament del cervell és l’escàner de 
positrons: l’individu que s’estudia pren glucosa 
(sucre) i es fa servir un escàner per detectar 
quines són les cèl·lules cerebrals que més en 
consumeixen, i que per tant més activitat fan. 
Depenent de la situació i de les tasques a fer, hi 
ha parts del cervell més o menys actives. 

A partir d’aquesta i altres eines, s’ha deduït 
que el pensament, el raonament conscient i la 
memòria tenen lloc a l’encèfal, la part superior 
del cervell —la matèria gris i replegada que ens 
ve al cap quan pensem en aquest òrgan. 
L’hipocamp és la secció amb el paper més 

Imatge 4 Diverses imatges de l'activitat del 
cervell, aconseguides amb escàner de 
positrons 
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important, ja que ajuda a fixar el què percebem a la nostra memòria a llarg termini. 
Evidentment, aquest és el tipus de memòria al que van destinats tots els esforços de 
l’aprenent. 

No obstant, els records i tota mena de dades que haguem memoritzat es troben 
dispersos per tot el cervell, en les connexions entre cadascuna de les neurones que hi ha. 
El mètode de xifratge d’aquesta immensa quantitat d’informació és, segons sembla, 
massa complicat perquè pugui ser esbrinat durant cap de les dècades més properes. I és 
que una neurona per si sola no té cap mecanisme d’emmagatzematge d’informació: 
aquesta rau en les connexions que fa amb les seves companyes veïnes. 

Aquest mecanisme és completament diferent al d’un ordinador, on la memòria es 
desa ben ordenada en un lloc concret. I, encara que algun dia trobéssim el mecanisme 
d’organització de la memòria, és possible que aquest sigui diferent en cada ésser humà. 
Tal és la complexitat del cervell, que l’estudi pur d’aquesta matèria no ens pot ser 
d’ajuda a curt termini per tal de millorar la qualitat del nostre aprenentatge. 

 
4.2 Classificació dels processos de la memòria: una breu introducció 

En El llibre de la memòria, Àngels Navarro resumeix la classificació actual de la 
memòria amb tots els processos que representa. Aquesta divisió és útil i cal ser tinguda 
en compte a l’hora de fer-ne un estudi o recerca: 

«La classificació que s’exposa a continuació té en compte el contingut de la 
informació i el temps que es guarda.» 

 
1. Memòria sensorial: Un cop els sentits reben un estímul, aquest es queda 

emmagatzemat durant un temps entre pocs segons i mil·lèsimes de segon, abans 
que la consciència el pugui interpretar. És important, ja que quan es rep molts 
estímuls en un temps molt curt el raonament no els pot assimilar tots alhora, i 
aquesta eina permet que no els oblidem abans de pensar-hi. 

Estructura de 
la memòria

Sensorial
De treball

Curt termini
Llarg termini

Declarativa

Episòdica

Semàntica

Implícita
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2. Memòria a curt termini:  s’utilitza per recordar informació que necessites ara 
mateix, per treballar-hi. Segons estudis, la quantitat màxima de conceptes que la 
nostra ment és capaç de retenir a aquest tipus de memòria és, de mitjana, entre 
set i vuit. El temps que els podem mantenir també és limitat. 

3. Memòria de treball: aquest és un nou concepte que ha aparegut a partir de 
l’estudi de la memòria a curt termini. Permet no només recordar dades que 
necessites, sinó també fer-les servir per construir un raonament i afegir dades de 
la memòria a llarg termini al “banc de treball”, si és necessari. 

4. Memòria a llarg termini:  és la memòria que s’emmagatzema al cervell durant 
un temps que pretén ser il· limitat, per quan, molt temps en endavant, es 
necessiti. Al contrari que en computadores, no s’ha demostrat que tingui un límit 
de capacitat. 

a. Memòria explícita o declarativa: abraça tot allò que es pot aprendre a 
partir del raonament i la consciència, d’entendre les coses. Per tant, tot 
allò que es pot explicar forma part de la memòria explícita. 

i. Episòdica: engloba els records i la informació sobre la nostra 
vida, accions que podem situar en un espai i un temps determinat. 

ii.  Semàntica: abraça tots aquells coneixements que expliquen el 
món, l’entorn i el seu funcionament. No els podem situar en una 
cronologia: en formen part les paraules que coneixem, la llista de 
productes que es pot trobar en una botiga, etc. 

b. Memòria implícita:  en forma part tot coneixement involuntari, que no 
necessita ser explicat per ser après. Per exemple, és la capacitat del 
cervell que ens permet diferenciar un color d’un altre, i associar-lo amb 
el seu nom. També té molt a veure amb les habilitats motrius: quan, per 
exemple, practiquem un esport i hi estem acostumats, hi ha moviments 
que sovint podem fer sense donar-nos-en compte. 
 

A més a més, la psicòloga també resumeix la concepció més estesa del procés de 
la memòria: segons molts autors i professional, aquest es pot resumir fàcilment en tres 
fases: 

 
1. Adquisició i codificació En aquesta primera fase, els sentits perceben l’estímul, 

i el cervell l’interpreta: hi dóna un sentit. 
2. Consolidació Aquest és el procés pel qual l’estímul, el fragment d’informació 

que es vol aprendre, passa de la memòria de treball a la memòria a llarg termini. 

Adquisició i 
codificació Consolidació Recuperació
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3. Recuperació  
Un cop, per exemple en un examen, el cervell necessita accedir a aquesta 

informació, la recupera de la memòria a llarg termini perquè la memòria de treball i el 
raonament la puguin utilitzar. 

 
L’experiència de cadascú, excepte en individus amb un pensament i memòria 

excepcionals, ens demostra que cap dels tres processos són perfectes i precisos com —
sent l’objecte de comparació més freqüent— els d’un ordinador. 

La incapacitat de captar el coneixement no és cap problema per a l’aprenentatge 
ben organitzat, a excepció, per exemple, que ens trobem en una habitació massa 
sorollosa per concentrar-nos. No obstant, el segon i tercer pas solen donar molts 
maldecaps en qualsevol àmbit acadèmic. 

És interessant plantejar-nos la pregunta de si, quan davant el full d’un examen no 
recordem la resposta, el problema és que no l’hem consolidat o que no l’aconseguim 
recuperar de la memòria a llarg termini. A efectes pràctics, el resultat és el mateix. Per 
tant, un bon estudiant ha de tenir al seu servei mètodes de consolidació de coneixements 
per quan hagi d’estudiar el dia o la setmana abans, i mètodes per recuperar-los en el 
moment més imperatiu. 

 
4.3 Tècniques de consolidació de coneixements en l’aprenentatge 
 
4.3.1 Relació entre conceptes 

La meva primera font 
d’informació per la meva recerca és el 
programa de televisió TV3 
Quèquicom? : Fem memòria. El 
documental fa un recorregut a través 
dels diferents mètodes que hi ha per 
mirar de posar fre a aquells problemes 
de la nostra vida quotidiana que es 
deuen a la falta de memòria. Des d’un marc molt optimista i àvid de respostes que ens 
canviïn la vida, els reporters entrevisten a diferents “genis” que a partir del joc i l’esforç 
han aconseguit perfeccionar la seva habilitat per memoritzar. 

Ramon Campayo és campió de memorització en diverses competicions i un dels 
mètodes que més utilitza per entrenar la seva habilitat és memoritzar seqüències de 
dígits binaris: combinacions d’uns i zeros. Com bé ens podem imaginar, aquesta és una 
tasca especialment difícil, més que memoritzar paraules d’un idioma. És obvi, però 
explicaré el perquè: una seqüència de dígits, a simple vista, no la podem associar a res.  

En canvi, una paraula d’un nou idioma sempre es pot associar a un so, a unes 
normes que ens permetin utilitzar-la, a una categoria (nom, adverbi, preposició, etc.) i, 
finalment, a un significat. I, tot i tenint aquestes eines, aprendre una nova llengua ja és 
una tasca molt difícil! 

Imatge 5 Caràtula del programa Quèquicom, emès 
setmanalment al canal 33 
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No obstant, per tal de realitzar els seus prodigis Ramon Campayo, a falta de 
significat d’aquests dígits binaris, li’n dóna un: cada combinació d’uns i zeros és un so i, 
entre tots, formen una paraula o, senzillament, un vocable. 

No falta estudis que reconeguin que, sens dubte, trobar una relació entre 
conceptes fa l’aprenentatge més efectiu. Aquest és, penso, un axioma de 
l’aprenentatge intel·lectual. I a través de les diferents estratègies que em proposo 
investigar veurem per què. 

Un altre exemple que reforça aquesta teoria és la nostra manera de recordar. Un 
bon exemple que, casualment, em ve a la memòria (en l’apartat 4.3.3 s’explica per què) 
és el llibre El diari del Greg, de Jeff Kinney, on el protagonista deixa els seus mitjons 
bruts sobre la televisió perquè en veure’ls es recordi de fer una tasca de casa. El seu 
pare, quan els veu estesos allà, els duu al cubell de la roba bruta i, és clar, més tard li 
retreu al seu fill de no haver fet la seva feina. «És culpa seva que no ho hagi fet.» escriu 
el mandrós adolescent en el seu dietari, més tard. 

Així com li passa a Greg Heffley, és típic en el nostre dia a dia que recordem una 
cosa perquè estàvem pensant en una altra. Qui no ha dit mai «la teva cara em recorda a 
algú» o quelcom semblant a «parlant de la contaminació dels vehicles a la ciutat, ara em 
ve a la memòria quan vaig treballar de repartidor en una pizzeria…». 

Relacionar conceptes ens serveix cada dia perquè les nostres vivències no es 
quedin a la deriva, surant entre milions d’altres que poblen el nostre cervell.  

Finalment, de tota aquesta exposició podem treure una interessant conclusió: 
Tenir la capacitat d’establir molts i bons lligams entre conceptes fa l’aprenentatge 
més efectiu tant en el procés de consolidació com el de recuperació de la 
informació apresa, per quan la necessitem.  

Així, a base de lligams i més lligams, arriba un dia en què no ens caldrà exclamar 
«Aix! Ho tinc a la punta de la llengua…» 

 
4.3.2 Rellevància  

Quan parlo de rellevància, em refereixo a que 
el cervell té la capacitat de recordar certes coses 
amb més facilitat, sovint aquelles que més li 
interessen al subjecte. És el que anomenem 
memòria selectiva. Segons sembla, també 
aprenem amb molta facilitat aquelles coses que ens 
criden més l’atenció. 

La memòria selectiva pot semblar una excusa 
de mal estudiant, però existeix: ho ha confirmat un 
estudi de la Universitat Lund de Suècia, dirigit per 
Gerd Thomas Waldhauser. Combinant l’anàlisi del 
cervell per escàner i els resultats empírics, l’equip 

d’investigació ha arribat a la conclusió que 
«reprimir certs records fa que finalment els 
oblidem». Fins i tot han aconseguit trobar l’àrea del 

Imatge 6 Entre moltes altres disciplines, 
Ramon Llull va escriure sobre la 
mnemotècnia. Degut a la falta d'eines per 
recordar, durant l'Edat Mitjana la 
memòria era importantíssima 
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cervell suposadament relacionada amb aquest oblit, tot i que això darrer no té tanta 
importància pel meu estudi.  

L’experiment s’ha realitzat amb records “neutrals” —tot just els que interessen 
per la meva recerca—: és evident que els records d’una mala experiència no es poden 
oblidar de manera tant fàcil, però existeix aquesta possibilitat. El fet que aquest darrer 
tipus de record sigui difícil de foragitar el treballaré en el següent punt, ja que tenint en 
compte els problemes que una experiència traumàtica representa, pensar que una 
llengua pugui quedar-se impresa en el cervell amb tanta potència em descobreix una 
eina que em podria ser molt útil a l’hora de construir el meu propi mètode 
d’autoaprenentatge. 

Mentrestant, remenant el calaix de sastre que és Internet, la gran majoria de 
pàgines web i publicacions digitals que donen consells sobre la memòria em presenten, 
amb diferents variacions, una tècnica que, més enllà de la seva efectivitat, trobo molt 
original i atractiva. Segons diuen, cal tenir a la ment aquella paraula o concepte que 
volem recordar —habitualment quelcom tant ensopit que desafia les nostres capacitats 
intel·lectuals— i col·locar-lo en una situació inversemblant, atractiva i divertida. 

«Per exemple: imagina’t una bona pila d’espaguetis a sobre d’un camió, la carn i 
la salsa degotejant i tacant la carretera de vermell, i les mandonguilles gegants com 
bales de palla que en cauen, reboten al terra i paren el trànsit dels altres vehicles. En 
cas que necessitis renovar l’assegurança del teu camió i, de passada, reservar una 
taula a aquell restaurant italià que t’agrada, probablement això darrer et serà més 
efectiu que una nota de paper (ja que, pel que fa al paper, tard o d’hora oblidaràs on 
l’havies deixat)» 

Segons sembla, la informació que és inversemblant resulta més atractiva pel 
cervell, i per tant és més fàcil de memoritzar. La tècnica consistent en relacionar les 
paraules a memoritzar amb aquelles més atractives, la qual més d’un cop jo he utilitzat 
durant les setmanes amb més exàmens, s’anomena mnemònica. I he dit “relacionar”, 
així que aquesta tècnica universal guarda certa relació amb l’anterior que he presentat. 
És més: la corrobora. 
 
4.3.3 Les emocions i la memòria 

Les emocions són una part molt complexa i interessant del nostre comportament, i 
—per començar, en el camp de les arts— tenen una importància inevitable en el nostre 
dia a dia. És possible que també ajudin a millorar la memòria? El fet que el nostre 
cervell realment funcioni de la manera proposada, prioritzant els sentiments, és una 
perspectiva interessant tant per a romàntics com per a científics. 

Segons un article de la exhaustiva pàgina dedicada a la memòria de la doctora 
Phiona McPherson (escriptora de diversos llibres sobre aquesta temàtica), la 
investigació en aquest tema es pot classificar en dues vessants:  

1. Quin estat d’ànim de la persona és més productiu a l’hora d’aprendre. 
2. Quines emocions provoca llegir o veure allò que es vol aprendre. 

Les investigacions més recents en psicologia semblen indicar que un mètode 
d’aprenentatge que treballi en la segona opció és més productiu, ja que és el tipus de 
coneixements el que més condiciona si en un futur els recordarem. 
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Segons el sentit comú, són aquelles experiències que ens fan patir o gaudir 
d’emocions poc habituals les que hom pot recordar amb més eficàcia i precisió. Però, 
com altres coneixements basats en el que ens passa cada dia, aquest és un fet que cal 
contrastar i saber amb més precisió. Per tal de saber si es treballa en la bona direcció, 
cal tenir proves empíriques més enllà del que el nostre cap sembla percebre. 

La doctora Mara Mather i l’investigador i graduat Matthew Sutherland van dur a 
terme un experiment exhaustiu (any 2012) sobre si la capacitat per recordar és influïda 
d’una manera positiva per les nostres emocions. Com sol passar amb la recerca 
científica de cert alt nivell —feta per un petit públic més enllà de la divulgació—, el 
mètode és acurat, modèlic, i el seu informe és llarg i detallista. En resum, es presenta els 
subjectes de l’experiment amb estímuls visuals de dos tipus, que projecta 
successivament una pantalla: el primer són lletres d’un color que contrasta amb el fons 
blanc, el segon són lletres de colors més suaus. De tant en tant, mentre el subjecte de 
l’experiment s’esforça per memoritzar les lletres que surten en pantalla, es sent un soroll 
destinat a posar la persona en estat d’alerta: un tret d’escopeta, un crit… altres cops, en 
canvi, es reproduïen sons relaxants. El descobriment més significatiu de la seva 
investigació va ser que, quan s’escoltava un so d’alerta, les lletres d’un color cridaner 
eren recordades molt més que ho eren sovint i les de colors més suaus encara menys. 
Cal afegir que, en tots els casos i tal com s’havia previst, els caràcters destacats 
captaven una mica més la memòria que els de colors més discrets. 

 
L’experiment va aconseguir treure de dubtes la recerca que s’havia fet fins la data, 

ja que no només s’havien obtingut resultats ambigus sinó que els d’un experiment 
diferien amb els d’un altre. El fet que finalment les emocions intervinguin en la 
memòria d’una manera factible és, en la meva opinió, una opció molt suculenta pels 
mètodes d’autoaprenentatge en l’actualitat, ja que els diversos suports digitals que 
s’utilitza tenen un immens potencial per emocionar-nos amb efectes sonors, llum, reptes 
i una versemblança de videojoc. Fins a la data no s’ha acabat d’aprofitar cap d’aquestes 
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possibilitats ja que les interfaçs aposten per la senzillesa dels referents que són iOS i 
Windows 8 i 10. 
 
4.3.4 La memòria narrativa i espaial 

Les dues tècniques que, per últim, presento, relacionen l’aprenentatge amb dues 
habilitats que, en la majoria dels casos, l’home té molt ben desenvolupades.  Aquesta 
mena de “trucs” aprofiten el fet que tenim molta habilitat en alguna cosa que fem sovint, 
i que per tant ja hem hagut d’aprendre i dominar. 

La primera és la memòria espaial, allò que podríem anomenar de manera més 
informal “tenir una casa per la memòria”. Essencialment, consisteix en imaginar-te una 
casa o altre edifici, amb diverses habitacions on col·loques allò que aprens. L’objectiu 
és que l’aprenent, un cop necessiti la informació que abans ha après amb aquesta 
tècnica, visualitzi i recorri les habitacions de la seva residència imaginària i, mentre no 
hagi irromput cap lladre de l’oblit, allà estiguin els seus preuats records. Aquesta tècnica 
és famosa per ser la utilitzada pel gran Sherlock Holmes a El gos dels Baskerville. En el 
seu cas, l’autor parla d’una “mansió memorística” que, allà on va, l’acompanya.  

Però no és precisament una invenció de la literatura. Segons assegura més d’un 
dels vencedors de l’anual campionat de memorització dels Estats Units, sovint fan servir 
aquesta tècnica i, el més important per la meva recerca, sembla ser que funciona. És 
especialment efectiu intentar que aquest habitacle dels teus records sigui el més 
semblant a casa teva, perquè l’aprenent s’hi senti més identificat i la visualització tingui 
lloc amb més rapidesa. Finalment, per ser respectats, podem anomenar la nostra 
estratègia infal·lible de la manera més culta per la qual es coneix, derivada del llatí: el 
mètode de loci. 

L’altre mètode és, tal com ens ha indicat el títol, organitzar els conceptes en una 
història. Aquest, segons els seus adeptes asseguren, és un recurs molt potent per 
memoritzar grups de paraules que, aparentment, no tinguin gaire relació entre si.  

El programa de Televisió de Catalunya Quèquicom: Aprenentatge i memòria me 
n’ha donat un bon exemple, i he intentat posar-lo en pràctica. Davant la meva mirada 
atenta, el presentador m’ha ensenyat la llista de deu paraules, que a primera vista el meu 
cap ja em faria oblidar com un porter maldestre que no encerta la mà entre la xarxa i les 
pilotes. Tot seguit, el programa m’ha ensenyat el relat rere aquests conceptes: una 
història necessàriament forçada, plena de personificacions un pèl absurdes però 
necessàries per agafar uns personatges on només hi ha arbres, cadires i plats de llenties, 
per exemple. I, per sorpresa meva i després de repetir uns quants cops la història, per 
més inconnexa que fos he aconseguit aprendre’m la llista de punta a punta.  

Segons penso, és evident que el mètode doni aquests bons resultats. Organitzar els 
diversos mots per teixir una bonica història requereix establir una bona pila de lligams 
entre els diversos conceptes, lligams on abans no en semblava haver. I un cop tenim 
aquestes relacions entre paraules, les podem ordenar de moltes maneres: segons l’ordre 
en què apareixen a la història, segons la seva importància, segons si són objectes o 
personatges, protagonistes o antagonistes… 

En el cas de la nostra casa del mètode de loci, també podem afirmar que es tracta 
en essència d’establir lligams entre conceptes: hem de recordar la paraula o el record  
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junt amb el lloc que ocupa i, per si això fos poc, la forma que presenta quan la volem 
visualitzar. Seria força oportú, per exemple, pel proper examen de bioquímica, instal·lar 
la maqueta del famós model de doble hèlix de Watson i Crick—sí, la que ens trobem en 
tots els llibres de text, construïda junt als seus dos descobridors— en aquell racó lliure 
del rebedor que convindria adornar. 
 

Així que la conclusió més important que podem treure de tot aquest repàs per les 
principals estratègies de memòria és que l’essència de tot aprenentatge i record eficaç 
dins el nostre cervell és relacionar. Lligar un concepte amb un altre, i aquest darrer amb 
un record o sensació, si convé.  

Per exemple, ens és del tot natural dir: «Sento aquesta olor de carn a la brasa, com 
aquells diumenges en què la meva família organitzava barbacoes al jardí on també 
fèiem pebrots i carxofes… i calçotades per la primavera, és clar. Un dia en vaig menjar 
massa, de calçots, i pel mal que em va fer la panxa no me n’oblidaré mai.» En aquest 
exemple que he proposat, els records són ben vius pel nostre protagonista ja que, segons 
la meva recerca: 

1. Relaciona els conceptes amb altres, i aquests amb sensacions. Quan percep 
aquestes sensacions, recupera els conceptes. 

2. Dóna importància a aquests records, ja que els considera una part 
important i valuosa de les seves vivències. 

3. Els records tenen una important càrrega emocional i sensorial: el mal que 
li feia la panxa després de menjar massa calçots. 

4. Els records es poden situar en un lloc i un moment ben definits. 
D’una banda, els resultats que he tingut d’aquesta petita recerca són molt 

encoratjadors i optimistes, ja que no hi ha dubte que, seguint unes pautes i estratègies, 
millorar la memòria i l’aprenentatge és possible. Ara, però, entra en joc la següent 
pregunta, no menys important ni difícil de resoldre: com ho puc fer perquè un mètode 
d’autoaprenentatge reprodueixi la xerrera dels familiars, l’olor característic del pebrot a 
la brasa i el mal de panxa després d’afartar-se de calçots? Des de l’inici dels temps 
l’aprenentatge intel·lectual ha estat pràcticament limitat a interminables classes 
magistrals, exàmens estil ABCD i exercicis d’omplir buits, procediments monòtons els 
quals no sembla recolzar cap punt de la meva recerca. 

Amb això no vull criticar el mètode actual d’aprenentatge: de ben segur que no li 
falta avantatges i, de fet, és la base de molts dels cursos més innovadors. Però del que sí 
que estic convençut és que l’actual món de l’aprenentatge no pot renunciar a tots 
aquests mètodes efectius que, donant un pas endavant en el sistema, podrien fer-nos 
aprendre millor i de manera més amena aquelles assignatures que considerem més 
avorrides.  

Com hem vist, les tècniques que proposo aprofiten allò que més bé se li dóna al 
cervell humà: emocionar-se, organitzar-se en un territori, explicar una història, etc. I, tot 
seguit, les apliquen a memoritzar aquelles coses a les quals no té tanta habilitat. Així 
doncs, menystenir aquestes tècniques és menystenir-nos a nosaltres mateixos i a les 
nostres habilitats. 
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Així doncs, és clar que cal trobar una manera d’adaptar aquests mètodes a 
l’aprenentatge d’idiomes. Aquest tema el tractaré en els propers apartats, però abans hi 
ha una darrera qüestió que m’ocupa. I és que, és clar, malgrat que no falta persones que 
utilitzin aquestes tècniques i els funcionin, inclòs campions d’olimpíades de la memòria, 
m’és necessari saber fins a quin punt arriba el poder d’aquestes estratègies. I, per tal 
d’apropar-me a la veritat sobre el cas de la mnemotècnia, crec que aquest és el moment 
més indicat per fer un experiment. 

 
4.4 Experiment: l’efectivitat dels mètodes mnemotècnics 

 
Objectiu 
La mnemotècnia és la utilització de diverses tècniques per millorar l’aprenentatge de 
conceptes més difícils de recordar. Després de fer recerca sobre les diverses tècniques 
que existeixen, l’objectiu d’aquest experiment és demostrar l’efectivitat d’aquestes 
estratègies a l’hora de recordar una sèrie de paraules. 
Introducció 
En síntesi, l’investigador presentarà dues llistes de vocables al subjecte de l’experiment. 
Una d’elles tindrà paraules més senzilles i l’altra paraules més complexes i 
desconegudes pel subjecte, però que a diferència de la primera estaran relacionades amb 
les diverses estratègies mnemotècniques que he estudiat. Després de realitzar una altra 
activitat intel·lectual, s’avalua el subjecte segons quines paraules recorda de cada llista. 
La meva hipòtesi és: malgrat la major complexitat de les paraules, el subjecte recordarà 
més paraules de la llista que utilitza les estratègies mnemotècniques. 
L’experiment es repetirà un nombre suficientment gran de vegades per tal d’obtenir 
resultats concloents. 
 
Procediment 
1. Es diu al subjecte una llista de noms habituals a la seva vida diària, avisant que 
escolti amb atenció i els intenti recordar: 
Aquests són els noms dels parents que han vingut a casa de l’àvia  Júlia pel dinar de 
Nadal: 

• Pere 

• Anton 

• Maria 

• Francesc Xavier 

• Marcel 

• Sergi 

• Eudald 

• Ot 

• Mireia 

• Elisa 

• Encarnació 

• Vicenç 
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• Mariona 

• Martí 
2. Tot seguit, es diu en veu al pacient una llista de noms poc habituals a la vida diària 
del subjecte, però que es troben definits per les estratègies que he estudiat en la meva 
recerca. 
L’any 2941 a Terra Mitja, el mag Gandalf va anar a buscar un grup d’aventurers, ho 
volguessin o no, per anar a derrotar el drac Smaug i tornar la pau al regne dels nans. 
Els seus noms són: 

• Thorin “Escut de roure”, l’hereu al tro del regne dels nans. 

• Bombur 

• Bofur 

• Bifur 

• Nori 

• Ori 

• Dori 

• Balin 

• Dwalin 

• Oin 

• Gloin 

• Fili 

• Kili 

• Bilbo “saquet” que, a diferència dels altres, que probablement venien de més 
enllà de les muntanyes de boira, era un Hòbbit i tenia la seva casa excavada 
dins un turó de la Comarca. 

A diferència de l’anterior, els noms de la segona llista es troben relacionats entre ells, o 
amb diferent informació. Per començar, hi ha rima entre parelles de noms excepte el 
primer i el darrer. Però, per tal de compensar-ho, aquests dos estan lligats a altra 
informació: el primer perquè té orígens familiars importants (memòria cronològica) i el 
nostre Bilbo perquè procedeix d’un lloc diferent a la resta (memòria espaial). 
Un apunt: cal afegir que aquestes relacions no són fruit de la meva invenció, sinó que 
tota la informació d’aquesta darrera llista és treta del llibre El Hòbbit, de J. R. R. 
Tolkien. És possible que l’autor es valgués de la capacitat de la memòria per recordar i 
ressaltar unes coses amb més facilitat que altres per tal de crear un argument i uns 
personatges interessants com molts lectors bé sabem, i de fet ho va aconseguir. 
3. Per tal de forçar que la ment del subjecte guardi els coneixements de la llista en la 
seva memòria de llarg termini o es posi a prova la solidesa dels seus records de la 
memòria de treball, es fa treballar les seves capacitats logicomatemàtiques amb un 
exercici. Aquest és, en concret, jugar una partida al tres en ratlla. 
 
4. Finalment, es demana al subjecte quins noms recorda, i s’anota en una graella quants 
formen part d’una llista i quants de l’altra. 
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Pel que fa a la mostra, hi ha gent d’edats variades entre l’adolescència i la maduresa, 
però la majoria són de la meva edat (entre 16 i 17 anys) per raons de conveniència —
bona part són amics meus i companys de l’institut. No he cregut que això sigui un 
impediment ja que aquesta és la edat en què, segons sembla, més s’acostuma a intentar 
aprendre un idioma estranger. Per tant, els resultats seran adequats tenint en compte la 
seva aplicació. 
Finalment, les variables que puguin afectar el resultat més enllà de la independent 
(presència de lligams mnemotècnics entre paraules) han estat minimitzades dins les 
meves possibilitats: per exemple, a la meitat dels enquestats els he presentat primer la 
llista de paraules sense recursos per recordar-les millor i després la que sí que en té, i a 
l’altra meitat he seguit l’ordre contrari. Només hi ha una variable externa que afectarà el 
resultat de manera significativa, que és el fet que la primera llista conté noms més 
habituals i que per tant els enquestats tenen més habilitat en memoritzar. He mantingut 
aquesta característica expressament, perquè serveixi com a control de que l’experiment 
s’ha dut a terme correctament: en cas que la meva hipòtesi sigui falsa, la primera llista 
serà millor recordada en comptes de ser-ho la segona. 
 
Resultats 
 
Un cop duta a terme la fase pràctica d’aquesta breu recerca, puc sintetitzar tota la 
informació obtinguda en una taula com la que aquí s’ensenya. A partir dels resultats 
concrets de cadascuna de les 20 persones de la mostra podem tenir una idea modesta de 
quin tipus de paraules tendeix a recordar el nostre cervell. 
 
 Paraules recordades de la 1a llista Paraules recordades de la 2a llista 

(amb ajuda mnemotècnica) 
 4 5 
 1 5 
 4 2 
 5 2 
 7 1 
 3 1 
 7 2 
 2 3 
 5 3 
 4 2 
 3 0 
 5 4 
 4 5 
 5 3 
 6 3 
 9 2 
 8 2 
 4 4 
 6 9 
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 5 3 
   

Mitjana 4,85 3,05 
Desviació estàndard 1,95 1,96 

Total paraules a 
recordar 

14 14 

% mitjana paraules 
recordades 

34,6 21,8 

 
La informació més rellevant que puc extreure d’aquests resultats és que: 
 

 
 
Per començar, i com a dada més rellevant de l’experiment, les paraules de la primera 
llista han estat recordades amb més facilitat que les de la segona. Com abans hem 
comentat, els mots de la segona llista tenien certes relacions l’un amb l’altre amb la 
intenció que fossin recordats amb més facilitat: rima, cronologia, informació 
addicional… Però, com indiquen els resultats, els enquestats han recordat de mitjana 
dues paraules més de la llista que no contenia cap altra mena d’aquests ajuts pel cervell. 
Notòriament, és una diferència important que sembla falsar la meva hipòtesi de manera 
definitiva. 
La raó per la qual les paraules de la primera llista han quedat gravades al cervell amb 
més facilitat és que són noms força habituals per a la mostra que he entrevistat, que 
probablement han de memoritzar quan coneixen una persona nova. Aquesta és una 
habilitat que han anat desenvolupant durant la seva vida, la qual cosa queda palesa en 
els resultats. 
 
Un altre paràmetre que ens pot donar més pistes sobre l’eficàcia de les estratègies 
mnemotècniques és la desviació estàndard dels resultats que he obtingut en cada llista. 
La desviació estàndard és una operació matemàtica utilitzada sovint en estadística, que 
permet calcular quina diferència hi sol haver, de promig, entre els valors obtinguts en 
cada cas i la mitjana de cada llista. A efectes pràctics, una llista amb un tipus de noms 
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Mitjana

Mitjana
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que es recordi amb una desviació estàndard menor és una llista que el cervell recorda 
amb més eficàcia ja que els resultats són estables i hi ha menys probabilitat que es 
recordi massa poques o moltes més paraules del que indica la tendència. 

 
 
La desviació estàndard és igual en tots dos casos. El fet que la desviació sigui 
aproximadament de dues paraules és una raó de pes que demostra que aquest 
experiment s’ha dut a terme amb eficàcia i que per tant es pot confiar en els seus 
resultats, tal com explicaré i desenvoluparé en el proper apartat. 
 
Conclusions 
 
Segons indica l’experiment, el fet que hi hagi una relació mnemotècnica entre paraules 
no fa que aquestes es recordin amb més eficàcia. Per tant, la hipòtesi que tenia al 
principi d’aquesta investigació segons la que el cervell recorda millor les paraules amb 
diverses relacions entre elles queda desmentida. 
Però aquesta no és la única conclusió ni la més avançada que es pot extreure d’aquest 
experiment. Per començar, si sumem els dos valors mitjans de paraules que ha recordat 
la mostra, de cada llista, obtenim que: 

4,85 + 3,05 = 7,90 ≅ 7 ± 2 
El nombre 7±2 és un nombre molt, massa freqüent per passar desapercebut en 
investigacions sobre la memòria. Aquest és el nombre de coneixements que pot albergar 
la nostra memòria de treball, que és aquella que utilitzem per dur a terme les nostres 
accions més immediates. La seva aplicació a la vida real, que duu de cap els científics 
en nombroses aplicacions, és que els humans tenim la capacitat de mantenir dins la 
nostra memòria a curt termini entre 9 i 5 conceptes —en el cas del meu experiment, 
paraules. Aquesta és una quantitat molt petita a simple vista, però que no impedeix que 
puguem fer grans gestes amb el nostre pensament sempre que la sabem utilitzar com ens 
pertoca. En la immensa quantitat d’experiments que han fet sobre la memòria a curt 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Paraules recordades de la 1a llista Paraules recordades de la 2a llista

Desviació estàndard

Desviació estàndard



37 
 

termini els psicòlegs, tots els resultats sobre la capacitat de l’home per memoritzar 
entren dins aquesta famosa quantitat. 
I la resposta més cobejada, arribats a aquest punt, deu ser a la pregunta: es pot entrenar 
el nostre cervell perquè puguem recordar més paraules que les que indica aquest 
nombre? Sí, però la solució més generalitzada és agrupar els conceptes per tal que en 
l’espai on el cervell guarda un ítem en càpiguen dos, o tres, o més encara. Aquesta és 
una raó més per la qual la base de la bona memorització és la relació entre conceptes, tal 
i com em corrobora l’apartat anterior d’aquesta recerca. 
Observant la desviació mitjana, el seu valor en tots dos casos és molt proper a 2, que 
coincideix un altre cop amb el famós nombre 7±2, on ±2 és l’error absolut. Les 
operacions necessàries per obtenir el paràmetre de l’error absolut són molt similars a les 
que un estadista fa servir per obtenir la variació mitjana —i afegeixo que en el meu cas 
la feina bruta me l’ha feta el programa Excel. 
D’aquesta ineluctable coincidència podem treure dues conclusions molt interessants. 

1. Els resultats corroboren que l’experiment s’ha fet de manera correcta i amb 
persones reals, que han utilitzat de manera completa la seva capacitat per 
memoritzar. Per tant, els resultats són fiables. 

2. En segon lloc, però encara més important, les persones amb les que s’ha fet 
l’experiment no han format relacions entre les paraules que se’ls oferia, malgrat 
que els mots de la segona llista tenien gran quantitat de relacions de rima, 
interconceptuals i de jerarquia (per exemple, es dedueix que Thorin i Bilbo són 
més importants per a l’argument de la història). Si ho haguessin fet, haurien 
pogut mantenir en la seva memòria de treball una quantitat de paraules major a 
7±2. 

Per tant, el fet que les paraules de la segona llista no fossin memoritzades amb més 
facilitat que les de la primera no es deu a que les estratègies mnemotècniques no siguin 
efectives, sinó que el cervell de les persones amb què he fet l’experiment no ha format 
relacions entre elles. En canvi, en altres estudis que s’ha fet sobre el tema de la 
memòria, on les persones aprenen a formar relacions entre conceptes per tal de 
memoritzar millor, aquestes estratègies aconsegueixen ajudar a la retentiva de fets i 
paraules. En resum, les relacions entre paraules hi eren, però el cervell no les ha trobat i 
no ha utilitzat el seu potencial. 
Per tant, la conclusió que es puc treure d’aquest experiment és: 
 

Per millorar la memorització de conceptes cal que el cervell sigui conscient de 
la relació entre aquests conceptes: si hi ha una relació en la realitat però no és 
reconeguda pel nostre pensament, aquesta relació no fa la memorització més 
efectiva. 
 
4.5 Lectura de “Los desafíos de la memoria”, de Joshua Foer 
 

Joshua Foer és periodista i viu als Estats Units. L’atzar i una fusta per al treball 
constant que fins fa pocs anys desconeixia, l’han portat a ser l’home amb millor 
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memòria del país i, per si fos poc, divulgar la seva història en un llibre que ha assolit la 
posició número u de llibres més venuts de no-ficció al continent nord-americà.  

Amb tot, es tracta d’un llibre interessantíssim que sembla haver obert moltes 
portes a les meves habilitats. 

 
Després d’investigar a la xarxa sobre el tema de la memòria, m’he adonat que la 

pràctica i l’estudi de la memòria és un tema que trobo molt interessant i entretingut. En 
aquests casos, l’instint em va recomanar que sortís del desordre que impera a Internet, 
basat en el criteri de “què atrau més l’atenció”, i aprofités l’interès que hi tenia per llegir 
quelcom d’una certa unitat i consistència: un llibre. Los desafíos de la memoria (que té 
com a títol original Moonwalking with Einstein) és un títol que més d’un cop he vist 
recomanat en revistes per tractar la millora virtuosa de la memòria per primer cop com 
un fet real i possible i no només relegada a un grup, massa reduït pel nostre gust, de 
llumeneres.  

El llibre és atractiu de llegir tant per algú de 
ment científica —per la gran quantitat 
d’experiments de psicòlegs que s’hi cita— com 
de gustos literaris, ja que en sumari explica en 
forma de narració les peripècies del propi Joshua 
Foer, ajudat pels veritables experts en 
mnemotècnia anglesos —segons s’entén, a 
Amèrica no els arriben a la sola de la sabata—, 
per entrenar la seva memorització més enllà del 
que semblava ser les seves possibilitats. En 
conclusió, l’he trobat altament recomanable. 

Crec que és adequat, sense pretendre 
explicar ni resumir el llibre —no sóc gens partidari de l’spoiler—, relatar algunes idees 
que s’hi exposen i que podrien ser d’ajuda pel meu treball de recerca: 

 
Segons la tesi de l’autor —que ell mateix acaba demostrant—, qualsevol pot 

realitzar prodigis amb la memòria: la capacitat del cervell és immensa —i la memòria, 
virtualment infinita— però si no s’utilitza correctament queda desaprofitada. Aquesta és 
una opinió que comparteixen els actuals campions del món de mnemotècnia, ja que 
certament han hagut de fer un gran esforç per modelar el seu pensament i poder realitzar 
les seves proeses. 

El llibre cita diversos experiments que confirmen la hipòtesi que els records no es 
perden, sinó que el que es perd és els lligams que ens permeten recuperar-los. Per 
exemple, si es porta un dietari i uns anys després es consulta, el més habitual per a 
l’autor és sentir-se identificat amb tot allò que es relata i no sospitar que ho ha escrit una 
altra persona. 

El tema de l’expert és recurrent: no només els experts en mnemotècnia, sinó els 
experts i “mestres” en escacs o un determinat ofici o esport, han demostrat tenir una 
memòria extraordinària per a recordar informació sobre la seva feina, com una 

Imatge 7 L'antifaç que duu Joshua Foer és 
utilitzat per alguns campions en 
memorització. La seva funció és concentrar-
se en el que s'ha de recordar i eliminar altres 
estímuls. 
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determinada posició de les peces del tauler d’escacs. En canvi, no demostren aquesta 
habilitat quan se’ls fa memoritzar altres tipus de conceptes. 

Segons molts estudis, els ítems de la memòria de treball són 7±2 (com he explicat 
a l’apartat anterior). Es pot augmentar si s’agrupa els ítems en blocs, però per això cal 
que els grups tinguin sentit. 

Explicat breument, el mètode del que es valen els “atletes mentals” per 
memoritzar una immensa quantitat d’informació (xifres, paraules o cartes) és codificar-
ho en una imatge sorprenent i ubicar-la en un lloc (locus) imaginari. Es creu que les 
estratègies que es fan servir en els campionats tenen a veure amb allò que era més 
d’interès memoritzar per a l’ésser humà durant la seva última etapa evolutiva 
significant: la Prehistòria. Per tant, era més productiu memoritzar la posició de l’aliment 
en un paisatge que conceptes abstractes. La destresa consistent en aprofitar aquesta 
predisposició del cervell per cert tipus d’informació fou inventada pels antics grecs i 
desenvolupada durant l’Edat Mitjana i el Renaixement per intel·lectuals com Ramon 
Llull i Giordano Brunno. 

I quina és la raó per entrenar la memòria? Val la pena més enllà de l’àmbit 
acadèmic, quan actualment s’ha inventat prou ajudes externes més precises que tota la 
nostra capacitat cerebral? Les raons que proposa el llibre són dues: en primer lloc és 
necessària per millorar les teves habilitats en qualsevol àmbit, des de la física fins al 
futbol, i convertir-te en un expert, i en segon perquè qualsevol coneixement previ és 
necessari per tal que puguem crear nou coneixement, i art. Com diu l’entrevistat Tony 
Buzan, «La creatividad es la memoria del futuro». 

Podem estar segurs, doncs, que l’entrenament de la memòria dóna els seus fruits 
si es fa servir el mètode adequat —per més informació sobre aquest, recomano llegir el 
llibre mateix i altra bibliografia especialitzada. Però la recerca de Joshua Foer tampoc 
escatima en la figura del superdotat, del virtuós. Després de veure com una ment 
estàndard es pot entrenar per assolir fites que abans eren molt lluny del propi abans, és 
possible que aquells que demostren tenir una capacitat innata per recordar no facin 
servir en el fons, les seves pròpies regles mnemotècniques? A la pràctica el resultat és el 
mateix tant en algú dotat per aquest afer com en algú entrenat, però una dada 
encoratjadora és que les primeres posicions del campionat de memòria les han assolit 
sempre gent entrenada i no algú la gran capacitat del qual entri en un o altre quadro 
clínic.  

 
He volgut fer un tastet, també dins un marc experimental, de l’entrenament de la 

memòria que proposa aquesta lectura. Per tal de demostrar si aquestes tècniques 
realment són efectives, m’he aprés la llista d’anys que el meu professor Àlex Riera de 
Literatura Catalana demanava saber per l’examen final de primer de Batxillerat, amb el 
mètode de loci. La llista comença així: 

 
1891 Inici del Modernisme 
1911 Mort de Joan Maragall i final del Modernisme 
1923 final del Noucentisme; dissolució de la Mancomunitat de Catalunya 
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i etcètera. Com que l’examen es preveia difícil, he volgut repassar a fons així que 
no es pot dir que les estratègies mnemotècniques m’hagin evitat temps d’estudi. Però de 
nota he tret un 9,01 , amb la qual cosa s’intueix que el mètode té una certa efectivitat. 

 
 

4.6 Aplicació de la mnemotècnia a l’autoaprenentatge 
 

Havent vist l’efectivitat que semblen tenir les estratègies que he descrit en el 
present apartat, és necessari i forçós esbrinar la manera d’aplicar aquestes al món de 
l’autoaprenentatge. Aquest és, d’antuvi, l’objectiu d’incloure aquest apartat dins la 
meva recerca. Un aprofitament correcte de les habilitats i defectes de la nostra memòria 
permetria crear un pla d’estudi pel qual l’aprenent podria no només aprendre conceptes 
sinó adaptar les seves habilitats a l’entorn pel que està destinat: cal aprendre a aprendre. 
Una llengua és una cosa viva, i fins i tot tenint el certificat més alt d’un idioma 
constantment es creen i es reprenen nous mots que caldrà incorporar al seu vocabulari. 
Tenint en compte que l’aprenentatge no cessa mai, tenir de bon principi les habilitats 
correctes per adquirir nou vocabulari l’ajudarà durant tota la vida. 

L’aprenentatge d’idiomes en l’actualitat —per no aventurar-nos en el tema més 
extens de l’educació en general—, està estructurat per tal d’aprofitar al màxim la 
capacitat per aprendre de l’estudiant, o senzillament es dedica a proporcionar-li les 
paraules i la gramàtica i ordenar-li que aprengui? 

L’experiment que he dut a terme em dóna una informació molt valuosa sobre com 
s’han d’utilitzar les tècniques per treure el màxim suc a la nostra memòria, a l’hora de 
planificar un mètode d’autoaprenentatge: si bé tota la informació documental que he 
recollit col·loca la seva validesa en l’altíssim pedestal de l’observació contrastada, la 
seva efectivitat és només accessible per una ment preparada, que sigui plenament 
conscient que les està fent servir. Això és, com a mínim, el que m’indica la meva 
experiència en la recerca d’aquest tema. I, per tal de tintar de coherència la meva 
recerca, cal ser conseqüent amb els resultats del meu experiment: sempre és millor que 
el treball d’algú tingui el recolzament del resultat d’una investigació, per tal de 
demostrar que es segueix el bon camí i s’inverteixen bé els esforços. Per tant, el model 
de mètode d’aprenentatge al qual en breu hauré de dedicar els meus esforços ha de 
partir de les premisses que és bona idea fer servir les estratègies de perfecció de la 
memòria, però que la ment de l’aprenent n’ha de tenir constància per tal que siguin del 
tot efectives. 

 
Entre els mètodes d’aprenentatge individual per Internet que actualment hi ha al 

mercat hi ha algun cas interessant d’ús d’aquestes tècniques, però la tendència no s’ha 
generalitzat i per tant ens trobem davant d’un terreny verge per explorar, del que poca 
cosa sabem —per començar, si ens durà fruits. Em recolza saber, de mà de la recerca de 
Joshua Foer, que malgrat l’aparença innovadora aquestes tècniques formen part d’un 
bagatge mil·lenari que ha servit a molts poetes, estudiosos i anacoretes autodidactes. 

Un dels casos citats al principi d’aquest treball, Memrise, té una eina que trobo 
potentíssima —una de les seves millors cartes. És el que els seus creadors anomenen 



 

mem: una imatge divertida o impactant que acompanya la paraula que hom vol 
aprendre. D’acord amb els ideals de xarxa social, qualsevol usuari pot crear un 
la comunitat la que en vota la validesa. Sumats els esforços, el resultat és mol
potent que si s’hi hagués dedicat un professional.

A continuació podem veure exemples de 

 
És clar que una ajuda menys encertada també atrapa la vista…
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: una imatge divertida o impactant que acompanya la paraula que hom vol 
aprendre. D’acord amb els ideals de xarxa social, qualsevol usuari pot crear un 
la comunitat la que en vota la validesa. Sumats els esforços, el resultat és mol
potent que si s’hi hagués dedicat un professional. 

A continuació podem veure exemples de mems , notòriament memorables: 

 

 

És clar que una ajuda menys encertada també atrapa la vista… 

: una imatge divertida o impactant que acompanya la paraula que hom vol 
aprendre. D’acord amb els ideals de xarxa social, qualsevol usuari pot crear un mem i és 
la comunitat la que en vota la validesa. Sumats els esforços, el resultat és molt més 

, notòriament memorables:  
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L’ús de mems és un clar exemple de la utilitat de relacionar una imatge o altre 

concepte amb una paraula. La lògica ens diu que, com més inoblidable la imatge, més 
difícil serà la paraula de desenganxar-se del pensament. Però, segons la meva opinió, la 
resta d’”habilitats” de la nostra capacitat per memoritzar que he investigar també es 
podrien utilitzar en un mètode d’aprenentatge individual. Aquesta és la meva petita 
pluja d’idees per cadascuna de les estratègies: 

1. Relació de conceptes: és una bona idea, i seria veritablement innovador, 
donar tasques a l’aprenent autodidacta per tal que relacionés el que aprèn 
amb la seva experiència: que cerqués les paraules a Internet, que mengés 
les fruites els noms dels quals ha de gravar en l’intel·lecte… 

2. Rellevància: seria interessant que l’aprenent pogués adaptar el que aprèn a 
allò que li agrada, i que els exercicis —les frases a traduir, per exemple— 
s’hi adaptessin. També crec que s’ha d’evitar les imatges planeres que 
representin una paraula amb el que és —una poma amb una poma— per 
altres de més aberrants, atractives… —una poma amb la fotografia d’una 
poma amb un cuquet que s’hi enfila, mentre un home, babau, hi està a punt 
de fer queixalada i endur-se l’animaló al seu aparell digestiu sense que se 
n’adoni…(aquest darrer cas és fruit de la meva inventiva)—. És bona idea, 
també, no omplir les pàgines amb la mateixa lletra de format monòton, i 
ressaltar i administrar de manera esquemàtica els mots que es vol 
aprendre. 

3. Emocions i memòria: l’aplicació d’aquesta capacitat és la que trobo més 
poc viable ja que l’estudi i el treball intel·lectual sempre ha estat un afer de 
gran monotonia i tranquil·litat, res més llunyà a les emocions fortes 
d’altres passatemps. No obstant, seria neci pensar que l’aprenentatge 
només pot donar-se en les condicions de tranquil·litat que caracteritzen 
l’estudi acadèmic. És ben sabut que l’aprenentatge i el record són 
inconscients i tenen lloc gradualment al llarg de totes les experiències de 
les que gaudim durant la vida. Però, tenint en compte que l’estudi i el 
treball intel·lectual com el coneixem es troba exempt d’emocions, per tal 
d’aprofitar al màxim aquesta capacitat caldria fabricar un pla 
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d’autoaprenentatge capaç de portar l’aprenentatge d’idiomes fora del seu 
context habitual, la qual cosa seria molt innovador. 

4. Memòria narrativa i espaial: en darrer lloc, l’aplicació del mètode de loci 
a, posant un exemple, l’adquisició de vocabulari, és una idea que, mai 
abans emprada, aparentment podria solucionar la vida a molts alumnes en 
vistes als seus temuts exàmens d’anglès. No obstant, de totes aquestes 
tècniques tant interessants en les quals he indagat aquesta és la que menys 
tinc planejat utilitzar. La raó és senzilla: cada paraula d’un idioma és una 
eina molt versàtil que es pot col·locar i combinar de moltes maneres, i 
quan es té el domini adequat d’un mot se l’utilitza pensant en el seu 
significat i no en una imatge artificiosa que ens permet localitzar-la. No 
tinc cap dubte de l’eficàcia de la memòria espaial, car l’he pogut demostrar 
en la meva pròpia persona. Però si per tal de pescar i unir tots i cadascun 
dels elements d’una frase en plena conversa haguéssim de recórrer 
esperitats tots els racons del nostre paisatge imaginari, hi ha raons per 
pensar que ens seria una tècnica bastant infructuosa. 
Pel que fa a la memòria narrativa, crec que té força punts per ser aprofitada 
ja que presentar l’experiència d’aprendre dins un relat no només ajuda a la 
memorització sinó que fa l’experiència d’aprendre més divertida per a 
l’estudiant, que amb una bona trama dins el meu mètode podria ascendir a 
la categoria més plaent de lector. A més a més, això li proporcionaria un 
bon exemple de com posar el vocabulari dins el context que li pertoca. 
 

En resum, les tècniques de la mnemotècnia tenen una quantitat molt satisfactòria 
d’aplicacions viables i tanmateix innovadores en un futur mètode d’aprenentatge 
individual d’una llengua. La meva recerca en aquest camp, puc concloure, ha estat 
altament valuosa i productiva pel meu projecte. 
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5. El paper de la motivació i la conducta dins l’aprenentatge 
 

L’objectiu d’aquest apartat de la present recerca és analitzar i descriure el paper 
que té la motivació i l’entusiasme de l’alumne en l’aprenentatge, en concret els aspectes 
que concerneixen en la meta del meu treball de recerca. Com molt bé hi correspon, un 
cop aclarida la seva importància procediré a documentar-me sobre les diferents maneres 
per les quals es pot aconseguir una major motivació i predisposició a l’aprenentatge, 
tenint en compte la presència del handicap de l’activitat individual. Finalment estudiaré 
l’aplicació d’aquestes estratègies en el model de mètode d’autoaprenentatge la creació 
del qual és essencial per aquest projecte. 

 
5.1 Relació entre motivació i aprenentatge 

Des de l’inici d’aquesta recerca sempre he tingut present la importància de fer 
recerca en el tema de la motivació per tal de crear un mètode d’aprenentatge de 
veritable efectivitat. Per tant, a l’hora de trobar resposta a la pregunta de si és necessari 
que l’alumne estigui motivat per aprendre em puc remetre a les declaracions de 
l’entrevista a Ben Whately 

 
« La motivació ho és tot. Si no et trobes motivat per estudiar, no estudiaràs. I si et 

trobes motivat i en fas un hàbit, pots aconseguir dominar qualsevol cosa que vulguis o 
et toqui aprendre.» 

 
i Dedi, el meu professor d’alemany aquest darrer curs: 
 
«si tienes ganas, estás motivado y quieres progresar, sobre todo en el mundo del 

aprendizaje de idiomas puedes, (…) hacer todo lo que quieras.(…) Es importante 
averiguar qué te interesa, y hacer esto que te interesa pero en el idioma que aprendes» 

 
El meu sentit comú i molt probablement el del lector podran confirmar que entre 

la motivació i l’aprenentatge hi ha una relació senzillíssima, algorítmica i d’una 
definició evident. Es tracta d’un fet ineluctable: 

 
Perquè hi hagi aprenentatge cal treballar la llengua d’una o altra manera, i perquè 

l’estudiant treballi cal motivació. A simple vista, doncs, es perfila el paper fonamental 
que té la motivació en el cicle que es produeix dins un mètode d’aprenentatge 
d’idiomes. 

Motivació Treball Aprenentatge
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El sol fet de guanyar destresa en la llengua parlada i escrita és, en un ambient 
estàndard, l’única cosa que motiva l’estudiant a treballar més. Així és com la relació es 
tanca i esdevé el cicle virtuós de l’aprenentatge: 

 
Si el mateix aprenentatge és el que incrementa la motivació, en principi trobar 

altres maneres de motivar l’alumne no seria necessari. Però segons la meva opinió, la 
situació actual de la motivació en l’aprenentatge, en un ambient acadèmic, és misèrrima, 
i cal trobar noves tècniques per potenciar-la a part de l’aprenentatge en si, perquè: 

• En primer lloc, l’entorn de l’estudiant sovint no parla l’idioma que es vol 
aprendre i, per tant, aquest no pot fer servir els coneixements apresos. 

• L’aprenentatge d’una llengua sencera requereix molt esforç i sacrifici, i 
fàcilment es pot deixar o alentir massa el procés en cas d’haver-hi 
dificultats. Els exercicis i la memorització són tasques avorrides per molts 
estudiants. 

• Si l’objectiu d’aquest treball és fer que l’aprenentatge sigui més efectiu i 
per tant més ràpid, en cas que aprendre ja sigui suficient per motivar 
l’alumne una major motivació faria que treballés més i que per tant 
aprengués encara més i més ràpid. Un mètode d’autoaprenentatge que 
donés més rendiment a l’alumne destacaria entre la competència. 

Per tant, treballar la motivació és una prioritat si vull crear un mètode 
d’autoaprenentatge, ja que és un requisit pel treball constant —que, amb perseverança, 
dóna els seus fruits. Un alumne més motivat tindria, per lògica, un major rendiment. 

 
5.2 La psicologia conductista 

La psicologia conductista és la disciplina que ha treballat més a fons el paper de la  
motivació en el treball i l’aprenentatge, així com les diferents maneres que tenim de 
reforçar-la i la diferent efectivitat de cadascuna d’elles. Aquest apartat, tal com he fet 
amb la neurologia, presenta la meva breu indagació en la recerca i els coneixements més 
importants de la psicologia conductista. Tot seguit s’explica com s’apliquen aquests 
descobriments a la praxi i com es podrien aplicar a la creació del meu mètode 
d’autoaprenentatge. 

 

Motivació

TreballAprenentatge
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La psicologia conductista és la branca de la psicologia que 
estudia com es comporta un individu davant els estímuls que li 
presenta la realitat. Un dels primers investigadors en estudiar com 
aprenem a partir dels estímuls va ser Iván Petróvich Pávlov (1849-
1936), que va realitzar diversos famosos experiments amb gossos els 
quals aprenien a salivar al toc d’una campana, que abans s’havia fet 
sonar en oferir-los menjar, repetidament. Amb els estudis de Pávlov 
va prendre rellevància el concepte de condicionament, que és 
l’aprenentatge a través de les associacions entre un estímul i una 
determinada conducta.  

L’experiment del científic rus és de gran interès perquè 
aconseguia que l’animal aprengués una conducta que no tenia una recompensa 
immediata, car quan se li feia sonar la campaneta salivava malgrat no haver-hi menjar: 
s’havia aconseguit enganyar al seu pensament. 

 
El coneixement de Pávlov va ser dut a un nivell 

superior per Burrhus Frederic B. F. Skinner (1904-1990). 
Skinner va fer diferents experiments amb animals, per 
exemple coloms i ratolins, que tenia tancats en el que va 
batejar com a cambra de condicionament operant. Es 
tractava d’una cambra amb un botó o palanca que, quan 
s’accionava, proporcionava un reforç a l’animal (menjar). 
Depenent de les propietats de la gàbia —que tot seguit 

exposarem— l’animal es comportava de diferent manera, a 
partir del que Skinner va poder treure diverses conclusions 
sobre la conducta en l’aprenentatge, i què el motiva. Bona part de la recerca en 
psicologia conductista es basa en assumir que els descobriments fets amb animals es 
poden extrapolar en humans. 

 
Imatge 10 Aquesta és una de les caixes que utilitzà Skinner pels seus experiments amb animals. 

Els experiments del psicòleg Skinner s’inclouen dins l’anomenat condicionament 
operant, que es diferencia del de Pávlov perquè no es basa en els instints sinó que 
l’animal és conscient de les seves decisions i això el guia a l’aprenentatge. Això crea 
unes condicions més semblants a les que les persones estan sotmeses. Segons com els 
animals reben l’estímul —el menjar— en funció de la seva actuació, la manera 
d’administrar el reforç —es considera “reforç” la recompensa que rep la bèstia en 
realitzar l’acció que se’n demana— és classificat en diferents categories dins aquesta 
disciplina: 

Imatge 8 Iván 
Petróvich Pavlov 

Imatge 9 B. F. Skinner 



47 
 

A. Raó fixa: L’animal rep el reforç després de dur a terme una acció un 
determinat nombre de vegades, que és el mateix en tots els casos. Per exemple, cau el 
menjar el cinquè cop que prem la palanca, el desè, el quinzè i successivament. 

B. Raó variable: L’animal rep el reforç després de realitzar l’acció un determinat 
nombre de vegades que és variable en cada cas, i que es decideix aleatòriament. Per 
tant, el subjecte no pot predir quan arribarà el reforç en funció de la seva acció, però sap 
que, per exemple, prémer la palanca, és la causa de rebre la recompensa. 

Hi ha una altra classificació que té en compte el temps que transcorre entre l’acció 
que es vol que faci el subjecte, i l’arribada del reforç. 

X. Interval fixe:  el reforç arriba després d’un determinat temps que sempre és el 
mateix, sempre que es realitzi l’acció. 

Y. Interval variable:  el reforç arriba després d’un determinat temps sempre 
variable, i que es decideix a l’atzar. 

 
La part més interessant dels descobriments de la psicologia conductista és que han 

esdevingut un recurs constant de la nostra societat. La publicitat, l’autoritat, els jocs, les 
persones, i un llarg etcètera, utilitzen aquests recursos perquè els ajudem a complir els 
seus objectius fent allò que, dit fredament, els interessa. I ho aconsegueixen d’una 
manera molt efectiva, a partir de fer una analogia del comportament d’aquests animals. 
A continuació exposaré uns quants exemples. 

Pel que fa a la primera classificació, s’ha demostrat que els reforços de raó 
variable són més efectius que els de raó fixa. Es considera efectives, òbviament, les 
maneres de recompensar el treball gràcies a les que el subjecte de l’experiment fa més 
cops l’acció desitjada, i aconsegueixi fer-ho d’una manera regular, per exemple, cada 
dia. Passant-ho al cas d’un mètode d’aprenentatge individual, ens interessa que hi hagi 
un reforç de raó variable ja que l’objectiu és que qui el cursa hi treballi una quantitat 
suficient d’hores per adquirir el coneixement, i que aprengui i repassi periòdicament: en 
cas contrari els resultats no serien els que busca l’estudiant. 

En els reforços de raó fixa el subjecte treballa periòdicament perquè sap que rebrà 
la recompensa, però entre recompensa i recompensa sol fer una pausa. Les feines 
d’emprenedoria, de periodista freelance, entre altres, es basen en aquest principi, ja que 
es té una certa seguretat que es rebrà el sou quan es resolguin les tasques assignades. 
Però aquesta seguretat pot esdevenir avorriment, i finalment no es rendeix més del 
necessari. S’ha observat que recompensar l’esforç cada cop que es realitza una sola 
vegada l’acció que es busca és especialment infructuós, un desastre per l’ensenyament 
conductista. Això es deu a que sembla ser que, com més certesa es té de rebre la 
recompensa, més aviat ens avorrim. Fins i tot en l’elevada categoria del raonament 
humà, algú es podria imaginar que amb la recompensa que se li dona no n’hi ha prou 
per treballar, i que es mereix quelcom millor. 

I què s’espera, doncs, dels reforços de raó variable? Al contrari de l’anterior, el 
subjecte de l’experiment tendeix a fer l’acció repetidament, reiteradament. Mentre dura 
l’interès per la feina, el descans entre acció i acció és mínim. Probablement es crea una 
mena d’ansietat per la incertesa de no saber quan es recompensarà l’esforç: és necessari 
seguir-ho intentant perquè algun cop, malgrat no saber si serà el primer o el quinzè, es 
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tindrà el que es desitja. El més clar exemple d’aquesta pràctica és les màquines 
escurabutxaques, en què rebre el premi és una possibilitat molt escassa però hi ha una 
possibilitat entre moltes que toqui.  

El poder d’un sistema d’aquest tipus pot prendre el control de la voluntat d’una 
persona amb facilitat sorprenent, i fins i tot desencadenar trastorns com la ludopatia. Al 
mateix temps, una ment raonable es pot cansar de tanta incertesa si l’esforç tarda massa 
en tenir recompensa, i deixar de treballar. 

 
A continuació passem a la classificació en funció del temps. Per explicar 

l’efectivitat i els problemes del reforç a interval fix ens valdrem d’un exemple. Suposem 
que tinc els exàmens de final de curs de Batxillerat i he d’estudiar a raó intensiva. El 
meu pare passa exactament cada quart d’hora a veure com porto la feina i si segueixo 
fent colzes i concentrat en la matèria i, si és així, m’anima a esforçar-me més, i fem una 
pausa. Però, sabent que passa exactament cada quinze minuts, n’hi ha prou que aparenti 
que estic estudiant a partir del minut catorze, i rebré la mateixa recompensa —però, és 
clar, després seria castigat per haver suspès els exàmens. 

Per sort, el meu pare és prou llest per canviar l’anterior mètode a interval fix per 
un d’interval variable, passant a veure com faig la feina... a intervals diferents. Així puc 
estar estudiant tota la tarda, i li agraeixo les bones notes. L’inconvenient és que, si passa 
massa temps entre un i altre reforç, es perd interès per la feina. 

Un altre exemple habitual del reforç a interval variable són els exàmens sorpresa 
que imperen en el mètode d’alguns professors. Gràcies a ells, l’alumne desvagat no 
només estudia el dia —o la nit, en casos extrems— abans de l’examen. 

 
5.3 Aplicacions de la psicologia conductista 

 
La raó d’aquest apartat és, en primer lloc, presentar més exemples de com 

s’utilitza la psicologia conductista en diverses iniciatives que han tingut molt èxit i 
repercussió en la nostra societat. Finalment vull explicar com tinc pensat aplicar aquests 
principis al meu propi projecte. 

 
L’entorn digital és especialment mal·leable a les estratègies que hem vist en el 

darrer apartat: s’hi adapta perquè es comporta d’una manera interactiva, i pot generar 
nombres aleatoris amb gran rapidesa i facilitat. Aquí presento unes quantes empreses i 
projectes que han utilitzat la psicologia pel seu benefici econòmic. 

 
1. Kickstarter és la pàgina web de 

micromecenatge  —en anglès 
crowdfunding— més coneguda 
actualment. En aquesta plataforma els 
usuaris poden fer petites aportacions de 
diners per finançar entre tots un gran 
projecte. Tractant-se de projectes, he trobat —mirant per curiositat— des d’un 
emprenedor que vol obrir una parada de “pastissos de curri” a la, paral·lela al moment 

Imatge 11 Imatge corporativa de Kickstarter 



 

en què escric, iniciativa per finançar la totalitat del deute grec 
—i ja veurem si queda com una broma. L’objectiu dels
mecenes és veure el projecte realitzat. Aquest és un reforç de 
raó variable, ja que no sempre es recapta prou
aquest cas, tornen a la butxaca del donant. Aquesta incertesa 
fa que el “joc” sigui més divertit. Però, per incitar 
participació, la plataforma també disposa de beneficis més 

immediats: hi ha un regal pels donants que, si la cosa 
funciona, rebran de l’empresa que demanava diners. Per 
exemple, en el finançament d’una pel·lícula els donants a 
partir d’una certa suma de diners poden s

2. També es pot comprovar que, per la meva experiència, els jocs de mòbil fan un 
ús continu d’aquestes estratègies que modelen la nostra 
conducta. En general, l’objectiu de l’empresa productora és 
que l’usuari jugui a raó diària, con
tenir un hàbit de jugar cada dia ens implica més en el joc. La 
qual cosa ens pot fer més propensos a pagar diners als 
creadors per tenir avantatges especials. 
a l’aplicació que més ingressos rep en el moment d
aquestes línies2, anomenada Clash of Clans. El joc consisteix 
en organitzar una ciutat i protegir els seus recursos materials i 
econòmics, perquè altres jugadors no puguin saquejar
fàcilment, i ens en puguem beneficiar. Passades unes quan
hores podem recollir recursos de les mines i engrandir el nostre patrimoni: és el 
denominat reforç a interval fix, per la qual cosa s’asseguren els desenvolupadors que 
juguem un cop al dia. No obstant, l’estratègia es troba combinada a un reforç de raó
variable: l’usuari també pot atacar a altres jugadors, però no sempre li surt bé la jugada i 
fins i tot perd recursos. Això el posa en una situació similar a qui ha perdut en una 
màquina escurabutxaques. La combinació és admirable: s’aconsegueix que el ju
connecti cada dia i, un cop comença a jugar, en bona part dels casos és capaç d’estar
s’hi fins que li ho impedeix una força major.

 
      L’estratègia de combinar aquests dos tipus de reforços és compartida pel quart 

en la classificació, Candy Cr
i no poder completar-ne un situa el jugador en una situació de frustració, de voler 
tornar-ho a intentar. Paral·lelament, només es disposa d’un nombre limitat de partides, i 
cal esperar un dia perquè el comptador torni a estar ple. El resultat és semblant al cas 
anterior. 

 
La conclusió que es pot treure d’aquests exemples és que, 

                                                     
2 App Store, Apple Inc. 1 de Juliol de 2015
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en què escric, iniciativa per finançar la totalitat del deute grec 
i ja veurem si queda com una broma. L’objectiu dels 

mecenes és veure el projecte realitzat. Aquest és un reforç de 
a que no sempre es recapta prou diners: en 

aquest cas, tornen a la butxaca del donant. Aquesta incertesa 
fa que el “joc” sigui més divertit. Però, per incitar a la 

la plataforma també disposa de beneficis més 

immediats: hi ha un regal pels donants que, si la cosa 
funciona, rebran de l’empresa que demanava diners. Per 
exemple, en el finançament d’una pel·lícula els donants a 
partir d’una certa suma de diners poden sortir de figurants. 

2. També es pot comprovar que, per la meva experiència, els jocs de mòbil fan un 
ús continu d’aquestes estratègies que modelen la nostra 

En general, l’objectiu de l’empresa productora és 
que l’usuari jugui a raó diària, constantment. Sembla ser que 
tenir un hàbit de jugar cada dia ens implica més en el joc. La 
qual cosa ens pot fer més propensos a pagar diners als 
creadors per tenir avantatges especials. Podem fer una ullada 
a l’aplicació que més ingressos rep en el moment d’escriure 

, anomenada Clash of Clans. El joc consisteix 
i protegir els seus recursos materials i 

econòmics, perquè altres jugadors no puguin saquejar-la tant 
fàcilment, i ens en puguem beneficiar. Passades unes quantes 
hores podem recollir recursos de les mines i engrandir el nostre patrimoni: és el 
denominat reforç a interval fix, per la qual cosa s’asseguren els desenvolupadors que 
juguem un cop al dia. No obstant, l’estratègia es troba combinada a un reforç de raó
variable: l’usuari també pot atacar a altres jugadors, però no sempre li surt bé la jugada i 
fins i tot perd recursos. Això el posa en una situació similar a qui ha perdut en una 

. La combinació és admirable: s’aconsegueix que el ju
connecti cada dia i, un cop comença a jugar, en bona part dels casos és capaç d’estar
s’hi fins que li ho impedeix una força major. 

L’estratègia de combinar aquests dos tipus de reforços és compartida pel quart 
en la classificació, Candy Crush. Tot un clàssic en l’actualitat. L’esquema és de nivells, 

ne un situa el jugador en una situació de frustració, de voler 
ho a intentar. Paral·lelament, només es disposa d’un nombre limitat de partides, i 

erquè el comptador torni a estar ple. El resultat és semblant al cas 

La conclusió que es pot treure d’aquests exemples és que,  

              
uliol de 2015 

Imatge 12
of Clans 

Imatge 13
reconeix el joc Candy Crush 
Saga 

2. També es pot comprovar que, per la meva experiència, els jocs de mòbil fan un 

hores podem recollir recursos de les mines i engrandir el nostre patrimoni: és el 
denominat reforç a interval fix, per la qual cosa s’asseguren els desenvolupadors que 
juguem un cop al dia. No obstant, l’estratègia es troba combinada a un reforç de raó 
variable: l’usuari també pot atacar a altres jugadors, però no sempre li surt bé la jugada i 
fins i tot perd recursos. Això el posa en una situació similar a qui ha perdut en una 

. La combinació és admirable: s’aconsegueix que el jugador es 
connecti cada dia i, un cop comença a jugar, en bona part dels casos és capaç d’estar-

L’estratègia de combinar aquests dos tipus de reforços és compartida pel quart 
ush. Tot un clàssic en l’actualitat. L’esquema és de nivells, 

ne un situa el jugador en una situació de frustració, de voler 
ho a intentar. Paral·lelament, només es disposa d’un nombre limitat de partides, i 

erquè el comptador torni a estar ple. El resultat és semblant al cas 

12 Icona del joc Clash 

13 Icona amb què es 
reconeix el joc Candy Crush 
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Si s’aconsegueix combinar el reforç a interval fix amb el reforç a raó 
variable, l’efectivitat d’un projecte que es basi en el treball d’una persona 
augmenta d’una manera molt significativa.  

 
Aquestes són les meves propostes sobre com tinc pensat aplicar en el meu mètode 

d’autoaprenentatge les estratègies en què he indagat: 
• Fer una gràfica d’activitat: una taula amb els dies que han passat des que 

l’alumne va començar a treballar, i animar-lo a que faci una creu cada dia 
que estudia. En cas que treballi cada dia i arribi al final del mètode, podrà 
accedir a una pàgina especial. 

• Fer que els exercicis siguin diferents, i no segueixin un patró determinat, al 
contrari de la majoria de llibres d’aprenentatge d’anglès. 

• Els tests haurien d’estar disposats aleatòriament i no passat un determinat 
nombre de pàgines del llibre, sempre. Per tant, crec que la distribució en 
unitats no té massa sentit. Més que res, són una ajuda del professor per 
organitzar la matèria, mentre que el que de debó interessa són els 
coneixements. Estructurar els continguts en temes, d’altra banda, és bona 
idea perquè ajuda a organitzar el coneixement. 

• Tinc pensat organitzar el mètode en forma d’història, emesa en breus 
capítols que introdueixen els apartats que s’ha d’aprendre. La idea sorgeix 
de la meva recerca en la memòria episòdica, que segons sembla és molt 
efectiva. Com en l’època cèlebre de Jules Verne, de les novel·les de 
foulleiton, deixar un “ganxo” o dubte per resoldre al final dóna més raons 
a l’aprenent per continuar. 

• També, a la fi del llibre no només hi inclouré les solucions, sinó també —
però no sempre— una recompensa per realitzar-los. Aquesta recompensa 
pot ser recomanar un vídeo de YouTube divertit, una Playlist de Spotify 
pensada per estudiar, o garantir accés de l’aprenent a un apartat extra del 
mètode d’autoaprenentatge que ensenyi coneixements especialment 
interessants. 
Una de les bases del meu mètode, que conté el germen del que serà la seva 
forma definitiva, és que l’estudiant s’ha de comprometre a no poder 
accedir a una determinada pàgina del curs fins que no ha resolt els 
exercicis que se li ordena. Aquest recurs té el seu origen en els videojocs 
com el citat “Candy Crush”, i en aquest camp és un factor decisiu. Per a 
algú habituat en el joc, tant sols cal imaginar si s’hi esmerçaria tant en cas 
que es pogués jugar a tots els centenars de nivells de bon principi, 
d’aquesta manera s’aprecia la seva importància. En cas que aquest recurs 
també tingués resultat en un document en paper —que és com he decidit 
escriure el meu curs d’autoaprenentatge, per raons que més endavant 
explicaré—, el seu resultat podria marcar la diferència entre la resta de 
mètodes que hi ha al mercat. 
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5.4 Els problemes del treball individual i les seves solucions 
 
L’autoaprenentatge té l’avantatge de permetre temps més flexibles, menys 

recursos econòmics i una metodologia alternativa. Aquestes són algunes de les raons del 
seu èxit, sense el qual aquest projecte de recerca no s’hauria fet possible. Però aprendre 
pel teu propi compte té uns quants desavantatges que em convindria tenir en compte si 
en vull escriure un: 

1. L’aprenentatge no és quelcom social, com passa en el mètode clàssic. No 
hi ha companys de classe ni professor. Això pot fer que: 

a. Aprendre no sigui tant divertit i per tant, hi hagi un problema de 
motivació 

b. No hi ha competitivitat 
c. L’èxit és més difícil de demostrar perquè no es pot interactuar amb 

companys 
d. No es poden practicar exercicis orals.  

2. L’aprenentatge no és regulat per un professor, així que l’alumne només 
disposa de la seva força de voluntat per realitzar els exercicis. 

3. No hi ha més autoritat que el creador del mètode per decidir què convé 
aprendre. En un format classe, és freqüent veure que el professor decideix 
quins temes del llibre s’han de treballar i a quins no cal dedicar tant esforç. 
El llibre —o l’aplicatiu web—, com les persones, també es pot equivocar. 

 
Així doncs, per tal d’optimitzar el meu mètode és una gran idea intentar afrontar aquests 
problemes de la següent manera: 

1. Per començar, en el tema de la falta de contacte amb altres persones hi ha 
una solució que a aquesta alçada del treball ja s’ha fet evident: les xarxes 
socials. D’aquesta manera es pot posar en contacte aprenents, experiències 
i coneixements. La quantitat de gent que hi ha en un grup de xarxa social 
pot ser molt més gran que la d’una classe d’acadèmia d’anglès. Però 
tampoc ens podem quedar massa enlluernats per aquesta opció: el contacte 
entre usuaris per Internet és, en la majoria dels casos, per escrit. I això vol 
dir que l’exercici oral no es practica. 
Aprendre per Internet té aquest avantatge, però tinc decidit que em surt 
més a compte presentar el meu curs en format paper —les raons, al 
següent apartat. Però això no implica no dir no als avantatges de la 
revolució digital. La solució és combinar l’un amb l’altre, complementar 
l’ús de l’smartphone amb el del llibre. La xarxa social que permet fer això 
amb més llibertat i rapidesa és Twitter, com explicaré: 
La idea d’incloure breument Twitter al meu projecte ve inspirada per El 
libro troll , núm. 1 de vendes a Espanya fa més o menys un any del 
moment d’escriure aquest llibre. El llibre no pot ser considerat ni literatura 
ni un llibre de documentació seriós, sinó que és un invent de 
ElrubiusOMG, figura de culte a YouTube per un nombre força gran 
d’adolescents. És una raresa editorial en el qual el guru de l’humor a 
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Internet proposa que el lector faci uns quants reptes esbojarrats a canvi 
d’una puntuació de la qual es podria vantar. Segons sembla, el més atrevit 
de tots —i un dels més valorats— és tirar-se una llufa i acostar-hi un 
encenedor… Sigui com sigui, un dels encerts que en garanteix l’efectivitat 
és incloure hashtags o “etiquetes” a cada pàgina, a partir dels que la gent 
pot publicar a la xarxa els reptes que ha completat, i veure què ha fet altra 
gent. Si tots els missatges que s’envien sobre un tema contenen el mateix 
hashtag, es pot posar en comú el coneixement i les experiències de molts.  
En segon i darrer lloc, tinc pocs recursos per preparar exercicis orals però 
és més bona idea incloure vídeos de YouTube i d’altres fonts, amb àudio 
en anglès, a partir dels quals s’hagi de realitzar alguna tasca. Els vídeos 
d’aquesta font solen ser destinats a l’entreteniment, al contrari dels 
anomenats exercicis de listening. Això —ben orientat— pot fer 
l’aprenentatge més divertit i motivador.  
No obstant, no infravaloro els exercicis tradicionals d’audició: de fet, un 
listening ben fet pot ser una aproximació a la realitat parlada de l’idioma, i 
és imprescindible perquè l’estudiant agafi una bona pronúncia. El meu 
mètode d’autoaprenentatge, en cas que se’n volgués fer una versió 
completa i rigorosa, segons el meu parer hauria de contenir activitats 
d’escolta amb converses en anglès. Però, com millor s’explica en l’apartat 
següent, no és el meu pla escriure un curs per a la publicació comercial, 
sinó per representar el que he après durant aquesta recerca. Fabricar 
exercicis d’audició és una feina laboriosa, que necessita certs recursos, i 
que en relació al seu cost no és necessària per representar en un curs tot el 
que he aprés sobre l’aprenentatge individual. 
Solucionar la manca d’exercicis parlats, d’interactuar oralment amb altres 
persones, és un tema molt difícil d’abordar amb els recursos que tinc. Les 
úniques maneres que es coneix per fer-ho són el reconeixement de veu per 
un robot i les classes a distància per Skype. Per tant, el meu curs pretén ser 
una ajuda per saber més d’un idioma però dóna per establert que, com vaig 
concloure al principi d’aquest treball, amb l’autoaprenentatge és 
impossible treballar absolutament tots els aspectes d’una llengua. 

2. És important el problema de la motivació, per falta de competitivitat, o per 
falta del càstig i del reconeixement del mestre. Aquí he de confiar que la 
meva recerca en com potenciar l’entusiasme de l’alumne pugui cobrir 
aquesta mancança. I no oblidem que tinc el contraargument que en un 
format classe també hi ha, i més sovint del que voldríem, alumnes poc 
il· lusionats, que si no hi ha càstig no volen fer feina.  

3. El darrer problema que m’ocupa és el de la validesa. És el problema de si 
es pot confiar en l’autor del llibre que els coneixements siguin els 
correctes i estiguin ben presentats, sense l’escrutini d’un professor. Per 
aquesta raó he decidit que l’anglès sigui el llenguatge que el curs ensenya. 
D’una banda tinc aprovat el Certificate of Proficiency in English de 
Cambridge, que aprova que tinc un nivell C2 del marc europeu —el 
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màxim dins la classificació. A més a més, el meu mètode podrà ser revisat 
—amb curiositat— pel meu tutor del Treball de Recerca, que és professor 
d’Anglès de l’institut. En aquest aspecte, doncs, s’intentarà fer les coses 
tan ben fetes com es pugui. 
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6. Creació d’un mètode d’aprenentatge 
 

Aquest és el punt del meu treball de recerca en el 
que finalment tinc el coneixement i les habilitats que en un 
principi necessitava per dur a terme el seu l’objectiu final. 
A partir d’ara, trobo que és el moment de posar fi a la 
feina de recerca i iniciar la feina de creació. En aquest cas, 
el meu objectiu és dissenyar i redactar un mètode 
d’autoaprenentatge. 

 

Durant tot el treball s’ha comentat que el que 
escrigui en aquest projecte d’escriptura i pedagogia serà 
tenint en compte el que he après durant els mesos que ha 
durat la meva investigació. Sense un llarg treball de 
documentació al darrere, el resultat de la feina que em toca fer no hauria estat el mateix, 
ni de molt bon tros. Ho puc saber tot just pensar que diferent eren entre ells el mètode 
que volia fer quan vaig començar i el que tinc pensat posar ara per escrit. 

Per últim, afegeixo que he decidit fer el que anomeno un model de mètode 
d’aprenentatge. El que s’aprendrà en les pàgines que hagi escrit és equivalent a dues 
unitats del llibre d’Anglès que he tingut a primer de Batxillerat. Això ho he fet perquè 
personalment crec que la recerca i el coneixement que he guanyat fent i preparant aquest 
curs es basa en com ensenyar, en la metodologia. L’equivalent a dues unitats d’un llibre 
de text és més que suficient per fer un exemple de com pretén ensenyar el meu mètode. 
Crear un curs complet és una feina molt gran, exhaustiva, en la que sol treballar més 
d’una persona, que requereix una inversió econòmica i que conté una finalitat 
bàsicament lucrativa. Però no és una feina necessària per l’objectiu essencial d’aquest 
treball de recerca de final de curs. En aquest cas és molt més productiu dedicar la major 
part de l’esforç en pro del coneixement i la investigació, perquè només això pot fer pas 
a un canvi en la metodologia. 

El model de curs d’autoaprenentatge que he fet es troba dins el material adjunt al 
meu treball. Els apartats següents expliquen alguns aspectes formals importants del 
document. 

 
6.1 Per què es presenta el curs en format escrit 
 

He decidit presentar el meu curs d’aprenentatge d’idiomes en format escrit, en 
comptes del format digital i interactiu que solen tenir els cursos d’autoaprenentatge més 
innovadors. En primer lloc, perquè crear una aplicació web és quelcom molt més difícil 
que fer un document escrit. A més a més: cal invertir diners en mantenir un servidor 
web, i sol ser una iniciativa de més d’una persona. 

En segon lloc, perquè per representar el que he après en aquest treball un 
document de text em dóna eines més que suficients. Finalment, en cap moment s’ha 

Imatge 14 La plantilla que serveix 
de fons pel meu curs. De Henry 
Daubrez, forma part del projecte 
lliure The Pattern Library  
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demostrat directament que el format digital sigui millor per l’aprenentatge, per la qual 
cosa la meva tria és fàcilment justificable. 
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7. Conclusions 
 

Aquest treball ha estat per mi, entre moltes altres coses, un mètode 
d’autoaprenentatge. A partir de les meves destreses en la recerca i a Internet, he 
aconseguit trobar i saber la informació que volia, pel meu compte. És un exemple més 
de l’aprenentatge individual que en ocasions és necessari en un període de les nostres 
vides. En el moment d’escriure aquestes línies ja he acabat de polir el darrer resultat 
d’aquesta recerca, el curs d’aprenentatge d’anglès. Tinc la impressió, clara i plaent, que 
em trobo una mica més a prop de la veritat.  

I no només ha estat un pas endavant en direcció al coneixement: a més a més 
d’aprendre, he tingut l’oportunitat de fer-ho en un tema que, ho acabo de confirmar, 
m’interessa moltíssim. I seria massa pedant dir “un pas endavant del coneixement”. 
Senzillament aquest treball ha estat la recerca d’unes veritats que, en alguns casos, han 
estat els pilars de disciplines com la psicologia o l’humanisme, i que fa segles que es 
van descobrir. Per tant, podria resumir que la meva feina ha estat posar en comú tot 
aquest coneixement fonamental per posar en joc tot el poder i la utilitat que tenia. 
Trobar-li un ús que certament té, en un tasca molt necessària per la nostra societat que 
ha esdevingut tant competitiva: aprendre un idioma. 

A continuació, m’és molt important dir que fer aquest treball ha estat una 
experiència reveladora. Com he dit fa unes línies, poder indagar en tot allò que es sap de 
l’ensenyament m’ha acabat de convèncer de que interessant és, per mi, aquesta 
temàtica. No tinc por en dir que fer el treball d’aquest tema ha estat una decisió 
excel·lent. En primer lloc, perquè des del primer moment m’ha permès obrir la meva 
ment a nous projectes i idees que m’han fet veure les coses d’una manera molt diferent a 
abans. Quan parlo d’aquests projectes em refereixo tant a la innovació que té lloc la 
darrera dècada a la xarxa, com a estudis científics del darrer segle o tècniques 
efectivíssimes que els antics grecs van inventar. 

Seguidament, el projecte que he triat m’ha permès posar a la pràctica el mètode 
científic. També he descobert, però, que el funcionament del cervell humà es pot 
interpretar tant d’una manera científica com més moral i humanística. En aquest cas, 
malgrat la perfecció rigorosa que es vol donar a la primera, la segona opció sol ser la 
que dóna més bons fruits, i és més capaç d’encarar la recerca a un lloc que serveixi per 
aconseguir un bon futur per a la nostra societat. 

En tercer lloc i per acabar, aquest projecte ha estat una gran experiència, 
senzillament, perquè he aprés una mica a aprendre, i també a ensenyar. I m’ha fet veure 
d’una manera més clara que mai que aquest tema em desperta un interès que se’n podria 
dir captivador. Així doncs, estic convençut que haver fet aquest projecte m’ajudarà a 
triar el meu futur vocacional, que potser es troba en el món de l’ensenyament. A més a 
més, fer recerca en aquest món no només em permet gaudir del plaer d’aprendre sinó 
també de posar per escrit aquest coneixement en una tasca tant important pel nostre 
món, que s’anomena ensenyar. 

No vull acabar sense un agraïment al meu tutor de treball pels seus bons consells i 
per la seva presència incondicional. I per assegurar-me que mentre em divertia en una 
feina que m’apassionava estava construint, sense adonar-me’n, un bon treball de 
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recerca. També vull agrair cordialment als experts entrevistats, Ben Whately i el meu 
professor Dedi, i a les persones que han col· laborat a fer l’experiment sobre la 
mnemotècnia, que també són peces imprescindibles del treball que he tingut la sort 
d’escriure i ara tinc la satisfacció de presentar. 
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Annex 
 
A.1 Correspondència original de l’entrevista amb Ben Whately 
 
Enviat: dimarts, 31 / març / 2015 19:31:05 
Per a: info@memrise.com (info@memrise.com) 
To whoever it may concern, 
I am a secondary school student and I am doing a research project about learning 
methods, especially learning a language on your own. I am writing to ask for your help 
with my research: as I admire very much the methodology of Memrise, I am resolute 
that there is no other team of experts that would give such an insight into the matter. 
I would be very pleased if you could give me your answer on behalf of Memrise in your 
reply of my following doubts, which are the goals of my research: 

• Is it possible to learn a language entirely without a teacher and fellow students? 
• Do you believe that, with modern technologies, it is possible to do so? 
• Should it be the goal of a selfstudy language learning course? 
• To what extent is it important that students are motivated in their studies? 

If you could give me your view on these subjects, it would be an invaluable bonus to 
my research. Please note that it makes for a great amount of my final mark, although I 
will not bother if you reject my request. 
I look foward to hearing from you soon. 
Yours faithfully 
Kwothe [pseudònim] 
 
De: Ben Whately (ben@memrise.com) 
Enviat: dimarts, 31 / març / 2015 22:33:51 
Per a: Kwothe [pseudònim] 
A/c: info@memrise.com (info@memrise.com) 
 
Hi Kwothe [pseudònim], 
Yes, it is possible to learn a language without a teacher or fellow students. You 
do need someone to speak to though! A language partner can be quite sufficient, 
if you interact with them in the right way, asking questions etc. Albert Wolf 
writes very well about learning Chinese without a teacher using that method. 
I'm not sure modern technologies affect whether it is possible or not. I think that 
a tool such as memrise can help the speed with which you learn parts of the 
language, but the question as to whether it is possible or not is already answered 
without any technology at all. Memrise makes it easier for a greater range of 
people to achieve it with less time and effort. 
I'm not sure what you mean. The aim of someone who is self studying is to learn 
whatever they are studying. The aim of a course is to teach whatever the course 
teaches. Sometimes the aim of the course and the aim of the selfstudier will 
intersect, but not always. A self studier makes their own 
course if you are learning a course that someone else made, I would say that you 
aren't a self studier; there's no negative judgement there, but I would see that as a 
fact. 
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motivation is everything. If you aren't motivated to study, you won't study. If you 
are motivated and remain motivated, then you can master whatever you are 
learning. 
OI hope that helps! 
Ben 
Ben Whately 
COO 
www.memrise.com 
www.makingthought.com 
 
De: Kwothe [pseudònim] 
Enviat: dimecres, 1 / abril / 2015 17:30:46 
Per a: Ben Whately (ben@memrise.com) 
 
Dear Ben, 
I am so pleased that you have taken into account my request. Mind you, when I just 
opened my email program I was unable to contain the joy and say 
 
OMG! 
 
I am confident your oppinion and explanations will stand for a very interesting part of 
my research. Therefore, I thank you very kindly for your attention and, of course, your 
fastness to answer! I must also thank you for Memrise in general: without it, I wouldn't 
have started to learn German, just for joy... and now I am putting my effort in catching 
up with my classmates in my local Academy class! Please keep up creating nice things. 
Yours, 
Kwothe [pseudònim] 
 



Epic  

English 
Pseudònim: Kwothe 

“el millor anglès, el 

millor aprenentatge” 
 

Curs d’autoaprenentatge d’anglès 

Nivell B1�B2 

 
Treball presentat a la 18ª edició dels Premis UVic als millors treballs de recerca d’estudiants de 

batxillerat. Premi Bon Preu (premis generals). 
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 □ #EpicEnglish 

Benvolgut lector, 

 
El llibre que tens a les mans no és un llibre qualsevol. 
 
Les habilitats que hi aprendràs et donaran el poder de comunicar-te amb una cultura 
nova, conèixer nova gent, entendre les cançons que sonen a la ràdio tan sovint... Gràcies 
a aquest llibre no tant sols em proposo ensenyar-te com dominar l’anglès, sinó les coses 
que pots fer-ne... que no són poques. 
Però, per començar, cal que et comprometis a respectar les següents normes: 
 

1. Al final de cada pàgina d’aquest llibre hi ha un rectangle. Quan el llibre t’ho 
indiqui, hi podràs marcar una creu. Afanya’t, marca una creu al rectangle 
d’aquesta pàgina, i de la següent! 

2. Ara, para atenció: no pots llegir les pàgines que no tinguin una creu, sota cap 
condició! Si no compleixes aquesta última norma, el volum que tens a les mans 
no serà ni de bon tros, tant divertit i poderós com pot arribar a ser. 

 
Finalment, tant sols afegir que darrere d’aquestes línies, i les que vindran, hi ha una 
gran feina de recerca per ajudar a que precisament tu aprenguis més, i millor. Així 
doncs, tant sols em queda dir-te... a aprendre de gust! 
 

L’autor, Usopp [pseudònim] 
 

Per fer aquest curs, es recomana 

tenir . . . 
� Llapis o bolígraf 

� Una llibreta de fulls quadriculats 

� Un smartphone o altre accés a Internet (i no cal 

que sigui d’última generació!) 

� A més a més, per aprofitar les pàgines d’aquest 

curs al màxim,  també es recomana tenir un 

compte a Twitter!  
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 □ #EpicEnglish 

Índex 

 
1. Modalitat història 

2. Contingut especial 

3. Reptes online 

4. Respostes (+ recompenses) 

 

 
Marca una creu a la pàgina següent. 

Marca una creu a la pàgina 20. 
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 □ #EpicEnglish 

Chapter 1 
Assegut a sobre del pupitre, el mestre Albarun mira el seu alumne amb cara desconfiada.  
—Què és el que no et fa aprendre? Que no t’he dit que les paraules estan dins el cor, i que 
nomes et fa falta anar-les a buscar? Per això necessites molta concentració... 
L’alumne, en Miciel, ha hagut de travessar llacs, mars i muntanyes per arribar al monestir 
Seny-Pun. Es diu que els monjos que hi viuen saben totes les llengües del món perquè tenen un 
sentit de la intuïció terriblement entrenat... Però el nostre protagonista encara no ha après cap 
paraula. 
—Precisament és això! —crida el mestre—. No es tracta d’aprendre cap paraula. Les duus 
totes a dins... 
«He de fer quelcom, aviat...» pensa en Miciel. 
 
 

Words - People 
WORD  TRANSLATION 

relative  parent 
neighbour  veí 

boss  cap, cap de feina 
mate�flatmate  col·lega�company de pis 

step-brother/step-sister  germanastre/a 
acquaintance  conegut 

Expressions... with somebody 
EXPRESSION TRANSLATION & EXAMPLE 

get in touch with somebody comunicar-se 
«I won’t be able to get in touch with you this way 
when I get back to the city, there’s not much wood 

there to make smoke signals (an adventurer to an 
indian tribe) » 

get on well with somebody tenir bona relació amb algú 
«I get on very well with my sister... honestly!» 

get together with somebody estar amb gent/reunir-se amb gent 
«One love, one life... let’s get together and be all 

right! (sung by Bob Marley)» 

 

Skills - travelling to the past 
The power of words lets us travel to the past... But you must use it well! 
Miciel knew he should do something. 
“knew” is “know” in the past form. 
To talk about things that happenned in the past, just form the sentence as in the Present 
Simple... and change the form of the verb into the past one. If there is an auxiliary verb 
“do”, only change the “do” into past form, and not the verb that follows. 
 
Marca una creu a la pàgina següent! 
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 □ #EpicEnglish 

“do” is “did” in the past form. 
Probably he didn’t go to school.  
Did he go to school today? 
 
There’s more to the topic! How do we know which is the past form of every single 
verb? 
1. We add -ed to the verb in present. 
2. There are some verbs who don’t follow the rule. In that case, check the dictionary... 
and memorize it! 
 
 
 

Challenges 
Quan hagis resolt tots els reptes d’aquesta pàgina, fes una creu a la pàgina següent. 

1. Encara no tens cap diccionari? I n’estàs orgullós? Si pretens estudiar anglès sense 
l’ajuda d’un diccionari, canvia d’opinió o tanca immediatament aquest llibre! Instal·la 
una aplicació de diccionari d’anglès en el teu smartphone (o tingues un de paper). 
Personalment recomano l’app “The Free Dictionary”, de Farlex. L’empresa – 
malauradament – no em paga res perquè t’ho recomani, però l’aplicació és la més 
completa que hi ha al mercat. 
2. Here! Draw a very fast picture of your neighbour to the left and a picture of your 
boss to the right. If you ares self-employed, draw a picture of your flatmate or a mate 
of yours. 
 
 
 
 
 
3. La paraula “the acquaintance” és una paraula difícil! Però a partir d’una llarga 
meditació un monjo Seny-pum ha trobat la manera de que et quedi gravada a la 
memòria: 

1. Aixeca’t. 
2. Alça els braços amunt. Digues “Ac” 
3. Ajup-te i separa els braços “quain” 
4. Aixeca’t i torna a ajuntar els braços “tance” 

Repetit cinquanta vegades, també serveix per fer una mica de gimnàs. 
4. Completa les frases en passat. 
 

• I __________(fall) in love with her at first sight. She ________________(have) 
a terrible burn in her face, but surprisingly I didn’t care at all! 

• I _____________________(grow up) in a village near the sea. 
• We _____________________(be) the only ones who knew that the world was 

in great danger. 
• Yesterday you ____________(make) a dish of excellent spaghetti. 
• You _____________(steal) those biscuits, right? 
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Chapter 2 
Now Miciel is further away from the monks’ sanctuary. He has travelled many miles 
until he has got to a place where people seem to speak in English. He is not sure, 
because he does not know the language. The atmosphere and culture is so unique, that 
if we want to write about it we must do it in English, too. 
Miciel crosses a wide street. There’s a lot of people, everyone walking in different 
directions. He can see bald heads, big beards and clean-shaven faces. He sees a 
window of nearest house. A lady with a freckled face is looking through it. 
I wonder if people who live here are nice on the inside, thinks Miciel. 
 
 

Words - Describing people 
WORD  TRANSLATION 

bald  calb 
casual  informal, vestit per anar pel 

carrer 
clean-shaven  amb la barba ben afaitada 

freckles�freckled  pigues de la cara�pigat 
caring  carinyós 
cold  fred (insensible) 

out-going  extrovertit 
leer  dirigir una mirada 

amenaçadora 

 

Skills - trapped in the past 
Do you want to talk about things in the past? The Past Simple (this is what you learned 
in the previous chapter) is not enough. 
You can also talk about something that happened during a period of time. For example, 
if you swim between 6 and 7 o’clock, you can say 
Yesterday at half past six (6:30) I was swimming. 
because 6:30 is inside the period of time between 6 and 7 o’clock. 
How do we say it? 
I/he/she/it+ was+ swimm+ing 
We/you/they+ were+ swimm+ing 
“Was” and “were” are the past forms of the verb “to be” 
I wasn’t looking at the people. 
Were they eating an orange or an apple? 
 
How do we combine it with the past simple? Just look at the example. 
Miciel was walking down the street when he saw a freckled lady. 
=En Miciel estava caminant pel carrer quan va veure una noia amb la cara plena de 
pigues. 
Marca una creu a la pàgina següent. 
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Challenges 
Quan hagis resolt tots els reptes d’aquesta pàgina, fes una creu a la pàgina següent. 

1. Hey, why don’t you describe someone? I know it’s so difficult, but - trust me - 
there’s a reward in the end! Check the “solutions” section when you’ve finished. 
Don’t stop writing until you reach the last line.  

 
Come on, be as proud as the boy in the photo. 
Show the world how good you already are at 
english! 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________Phew, I’m finished! 

 

 
2. Complete the gaps with the past continuous. 
 

• Yesterday I ___________(travel) in my car when I saw an elephant flying. What the 
heck (=què carai)__________(happen) in my head? 

• I can’t believe it! _______ you _____________(sleep) while (=mentre) 
I_____________________________ (try) to phone you? 

• Last week we _________________(play) football when the ball got caught into a tree. 
While one of my friends ____________________________(get) it down with a stick, 
a bee stung him(=el va picar). How could we get the ball down? 
 

3. Answer the questions in exercise 2, using past tenses and your imagination. 
• _____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________________

_____________________ 
• __________________________________________________________________ 
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 □ #EpicEnglish 

Chapter 3 
Suddently, someone pushes him hard and he falls to the ground. There is much 
shouting around. When he manages to get up, one of his bags is missing. He has been 
stolen! This is not a nice way to start visiting a new place. 
Later, he checks for his items. Luckily, he carries all his valuable things in the pockets 
of his jacket. There is only one thing missing: his dictionary! These are dreadly news. 
 

 

Phrasal Verbs- the dreadliest part of English Vocab.! 
WORD  TRANSLATION 

dread�dreadly  malvat / temible 

 
PHRASAL VERB TRANSLATION 

fall out with somebody deixar de tenir amistat amb algú 
look up to admirar 

look down on considerar-te superior a algú 
come up with tenir una idea 
come across trobar-se per casualitat 

make up fer les paus/reconciliar-se/ tornar a ser amics 

 

Timelines into words 
There are projects and actions that we did in the past, and now they are finished. We 
want to say that they took place before other things that also happened in the past. To 
talk about them we use what is called the past perfect. 
I had finished eating when my girlfriend came home dressed as a ninja. 
How do we form it? 
I/you/he/she/it/we/you/they + had + eaten 
 
“eaten” is the past participle form of the verb “eat”. If you want to form the past 
perfect, look for the past participle form of the verb in a dictionary, and memorize it! 
 
Had you asked her what time it was? 
It was late afternoon and the city still wasn’t infested with zombies. What had turned 
wrong with my plan? 
I hadn’t thought of it. 
 
Marca una creu a la pàgina següent. 
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Challenges 
Quan hagis resolt tots els reptes d’aquesta pàgina, fes una creu a la pàgina següent. 

1. Answer yes or no. Now that you’ve completed the two first chapters, are you sure 
you want to continue studying English?______. Do you think you’ll really get to finish 
this awesome course?_______.  Are you sure?_______. 
 
2. So, do you really think you’ll know more English than you do now in, for example, 
two years’ time? Would you like to contact your future self and ask him if it will be 
true? Go to the website https://www.futureme.org/ and write him an e-mail asking him 
if you will improve your knowledge! You will receive the message after two years 
from the day of writing it. 
 
3.  It’s so unfair! Phrasal verbs are too difficcult. People try to organize them into 
groups, to learn them easier: those with the same verb together, or in groups of the 
same preposition... it’s hopeless! Life is too hard anyway. But don’t worry because 
some day you’ll finally learn them all... 
Complete the gaps with your own words. 

• I look up to (say the name of a person)________________ because he’s such 
an amazing singer. 

• I used to look down on people who (a 
hobby)_____________________________ because I thought it was boring, but 
then I discovered that’s not true at all! 

• You (phrasal verb)______________________ with Sophie because she lost 
your favourite necklace (=collaret). I hope you(2 words) _____________ soon. 

• If you want to work in this enterprise, you have to be able to (phrasal verb) 
__________________________ excellent ideas all the time. 

• I was running away from the police in a fast car when I (phrasal verb in the 
past)_________________________ my uncle riding a motorcycle next to me. 
It was embarassing! 

4. Are you expecting another “fill in the gaps” exercise? In this one the gaps are 
already filled, but you need complete the rest of the sentence.  
Do it in a separate sheet of paper or in your notebook. 
 

• _________had eaten_____________exploded. 
• ___________had falllen__________arrived. 
• _____________was melting__________________started 
• _______________________were you doing_____________was cooking? 
• ________told____________I want to_____________. 
• ____________made___________________were singing. 
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Chapter 4 
If our explorer wants to stay here for long, he needs money. To learn the language, it is 
a good idea to hang out with people, eat out, visit places... and get a dictionary! But 
dictionaries are rare, and expensive. Now Miciel just wants to take a break, after 
travelling for so long. 
 

 

Free time 
PHRASAL VERB TRANSLATION 

eat out fer un àpat en un bar o restaurant 
hang out sortir o estar amb gent 

wind down relaxar-se 

 
WORDS  TRANSLATION 

go for a stroll  fer una passejada 
crave for adventure  tenir ganes d’aventura 

take a break  fer un descans 

 

Used to & Would 
 
Where did you go on holiday when you were a child? What did you use to do? 
We used to go to the south of France. 
We used to have a boat. Every day we would go rowing to a nearby beach. 
 
Would and used to are used to talk and write about what you usually did in the past, 
and don’t do now anymore. 
This is how we use it: 
I/you/he/she/it/we/you/they + used to/would + verb in present simple 
 
We can only use would when talking about what you did in the past, never about what 
you had or were, etc. For example, “I would have a dog*” is incorrect. However, you 
can say “I used to have a dog” as well as “I used to go cycling”. 
 
My recommendation: don’t use would when talking or writing to a mate! However, if 
you use it in a story you have a chance to be called a good writer. 
 

 
Marca una creu a la pàgina següent. 
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Challenges 
Quan hagis resolt tots els reptes d’aquesta pàgina, fes una creu a la pàgina següent. 

1. Un dels beneficis que el creador d’aquest projecte més valora de saber anglès és 
poder llegir els teus llibres preferits en versió original! Per a un veritable admirador, 
poder llegir en versió original és equiparable a fer cosplay. Així que, a què esperes per 
aprendre una mica més d’anglès i fer-te el fatxenda davant els teus amics?  

1. Get to the nearest library. 
2. Go to the section where you can find books in English. Not the “graded 

readers” section, this is for cowards! Real English books. 
3. Grab the biggest thickest book of them all. The one you think is the most 

difficcult.  
4. Now, do you want to read in English like a pro in the future? Please read this 

carefully and sign the contract: 
 
I, (write your name here)______________________, swear that in not many years I 
will have learned enough English to be able to read (write here the name of the 
book)_____________________________________ . Then I will pick it up from the 
local library, read it, and enjoy it! 
Your signature: 
 
 
 
 
2. Look for five words in the book you have picked up, and write them in your 
notebook. Look for their translation in the dictionary. 
 
3. What have you done today in your free time? Write a short text! 
 
4. Put down one thing you do to wind down when you’re stressed: 
________________________________________________________ 
 
5. Cross the incorrect sentences! Write a similar, correct sentence. 
 

• Tomorrow I would go for a stroll with my dog, Bertin. 
• Yesterday, love would be such an easy game to play! 
• Today he used to finish all his work as soon as possible. 
• Lord Sandwich used to play cards with his friends until (=fins) dinner time. 
• He would be very happy when he was a child… just as now that he is older. 
• Hey dude (=xaval), what would you do yesterday evening? Why didn’t you 

answer to my phone call? 
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TEST 1 
No panic! Here is just some practice to help you learn English skills for ever… we hope 
so, anyway! Don’t worry about making a mistake… the answers are at the final pages of 
this course. And I won’t punish you, you can take this for granted! 

Complete every exercise to put a cross to the next page. 

 
1. Relaciona cada paraula en anglès amb la paraula en català que s’hi assembla... i 
visualitza la imatge estrambòtica i ridícula que hi ha al final. 
 

 
2. Completa la frase en passat i realitza l’acció que s’hi diu: 

• While (=mentre) nobody _____________________(look), I _________(take) a 
spoon and the chocolate cream jar (=pot de Nocilla, Nutella o altra marca) and 
_________________(eat) a spoonful (=cullerada) of chocolate. Delicious! 

 
3. Escriu la forma en passat (past simple) dels verbs següents: 
 
go                                        be                                            get                           see   
 
watch                                    help                               make                         hit      
       
discover                                  run                                 create                          take 
 
do 
 
4. Complete the sentences with the verbs from the previous exercise. Not all of them 
are in the past! 
 

• I ___________________ for a stroll in the mountain and got struck by 
lightning. Believe me, what I say it’s true! 

• You didn’t have to_________________ that job... you’re on holiday! 
• So you _______________ an UFO, right? I bet it _____________ just your 

imagination. 
• ____________ for your life, or the swarm of bees will bite you! 

stroll relatiu parent relatiu 
acquaintance trol no surtis a passejar que et 

trobaràs un trol 
relative vos (vosté) el cap ho és vos 
mate mata el teu col·lega cau a sobre 

d’una mata 
boss eqüestre és un cavall conegut: un 

dia hi vaig muntar. 
freckles ball una calba polida com una 

pista de ball 
bald frega’ls frega els nois que tenen 

pigues 
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Chapter5 
Newspapers are very popular here, so our main character quickly gets a job delivering 
them to people. The first day of work, it is raining. “This is outrageous!” he protests. 
But he must worry as the newspapers will soon get wet with the rain if he doesn’t do 
anything. He must be creative, or he will lose the job. 
So he places all the newspapers under his jacket, so that they can be safe. He looks as if 
he was so fat! It is a little bit ridiculous, but he can’t come up with a better idea. 
Suddently, something comes down from the sky and crashes into him. 
 

 

Word formation 
WORD FORMATION  TRANSLATION 

create�creative  crear�creatiu 
environment�environmental  medi ambient�que té a 

veure amb el medi ambient 
sense�sensible  seny�assenyat 

taste�tasty  gust�gustós 
outrage�outrageous  indignació�indignant 

 
WORD FORMATION  TRANSLATION 

sensitive  sensible 
 
Fes una creu a la pàgina següent 
 

Modals 
Don’t confuse “modals” with being polite when eating: this is a typical Spanish false 
friend. I you want to say someone eats like a gentelman, say “He has got excellent table 
manners”. 
 
Modals are words that, when we put them behind a verb, the meaning of the verb 
changes. Thanks to modals, we can write and talk about many complicated situations. 
He should eat carrots because he needs A vitamin. 
You shouldn’t/ should not eat this food: it’s out of date. 
Should I get up early this morning? 
 
These are modal verbs we usually find in the English language: 
 
Ability and permission 
can = poder. I can swim =Puc nedar. 
May = poder (s’utilitza formalment, per demanar permís) May I have a biscuit? 
could = passat i condicional de “can” If he was in trouble I could text him. = Si es 
trobés en problemes li podria enviar un SMS (o un missatge de Whatsapp) 
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be able to = forma de futur de “can” 
be allowed to = tenir permís per fer quelcom (es pot substituir per “can”). 
should = hauria de 
 

 

Challenges 
Quan hagis resolt tots els reptes d’aquesta pàgina, fes una creu a la pàgina següent. 

 
1. Do you like this English course? Really? Write a tweet with the hashtag 
#EpicEnglish and thank the author! Trust me, I will see it and maybe thank you 
personally... 
By the way, try doing it in English. And if there’s anything that you think could be 
improved, please tell! 
 
2. Modals + table manners. Fill in the gaps: put a modal from the list in front of the 
verb in present. 
 

• You __________________(talk) with your mouth open! 
• You___________________(serve) the food to you before your guests. 
• When you eat cus-cus you___________________(eat) with your hands. 
• You _________________________(use) your mobile phone when someone is 

talking yo you 
• If you don’t have good table manners, you _________________(be) punished! 
• _________________I _____________(have) some more salad, please? 

 
3. If you want to create a word out of another, you must add a suffix (a particle that 
goes after the word) or a preffix (which is a particle that goes before the word). 
Highlight the suffixes and preffixes like in the example: 

create�creative 
Also say which category is each word: is it a noun, a verb, an adjective...? 

environment�environmental 
sense�sensible 

taste�tasty 
outrage�outrageous 

wary�warily 
possible�impossible 

time�untimely 
conscious�unconscious 

happy�happiness 
 

Look up in the dictionary for the words you don’t know. 
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Chapter 6 
When he awakes, he sees a woman who is looking at him with care. She is short, dark-
haired and sun-tanned. Our main character is lying on a bed. 
“Do you feel OK?” she asks. 
“I think so” says Miciel. 
“You were very lucky” she explains him “The newspapers you around you protected 
you from the accident.” 
Suddently, he is very surprised. He has realized that he perfectly understands what the 
woman is saying, even though she is talking in English. Something strange is 
happenning, he says to himself. 
 

 
WORD  TRANSLATION 

lyrics  lletra de la cançó 
score  banda sonora de pel·lícula 

 
PHRASAL VERB TRANSLATION 

work out treballar per tal d’aconseguir un objectiu 

 
EXPRESSION TRANSLATION & EXAMPLE 

work hard treballar dur, esmerçar-se 
«I think I worked very hard o be so good in my job, 
but as I like it so much I have it difficult to remember 

the effort it took.» 
work hard, play hard Es diu quan algú es pren un caprici en el temps lliure 

perquè ha treballat molt durant les hores de feina. 
Atenció! De vegades s’utilitza per justificar els 

excessos d’una nit de festa. 
have a feeling tenir un pressentiment 

«I’ve got the feeling it’s going to rain soon!» 

 
Fes una creu a la pàgina següent. 
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Challenges 
Quan hagis resolt el repte d’aquesta pàgina, fes una creu a la següent. 

 
1. Imagine you can understand what the singers in your favorite songs say. Trust me, if 
you keep on learning english, one day this will happen! 
To start with: there is a little trick you can use to know what the singer is saying: look 
it up on the Internet! 
So write in google.com 
 
{Name of the song}+ lyrics 
 
Pick up a favorite song of yours and... google it! 
 
2. Do you have the lyrics of your favourite song? Read it and look up for five words 
you don’t understand, in the dictionary. Write them on your notebook. 
 
3. These links (=enllaços) lead to songs that are very famous! What’s more, the singer 
sings an expression or a phrasal verb of this chapter’s vocabulary! Find which 
expression is in each song, and write it down. 
 

• https://youtu.be/fpGh2kXVsOI 
• https://youtu.be/8tiPAvmy3eA 
• https://youtu.be/wyx6JDQCslE 
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Bonus 1 - the media 
 
Les pàgines especials estan fetes perquè aprenguis a aprendre millor l’anglès —i 
qualsevol altre idioma! Aquí trobaràs un recull dels trucs que millor li han anat a 
l’autor quan havia d’estudiar hores i hores pels terribles exàmens oficials. 
 
The media is on everyday... because news are always changing! If you watch or read a 
summary (=un resum) of the news in English everyday, you can get to improve your 
English a lot. 
You can find news in English on the Internet, very easily! There are so many 
newspapers’ and TV channels’ websites. It also doesn’t have to be the usual kind of 
news. You can also find blogs who specialize in a single topic (=tema), such as knitting 
or planes. 
The following words are very frequently used to talk about the news! 
 
Just another piece of advice: don’t try to understand the headlines of newspapers in 
English, especially in Politics: they are absolutely unintelligible! Headlines are a 
complete different language. When you study towards the C1 level you’ll start to learn 
about it. Fortunately, this doesn’t happen in specialized blogs. 
 

WORD  TRANSLATION 

broadcast  emetre 
channel  canal 

programme  programa 
ad/advertisement  anunci 
breaking news  notícia d’última hora 
pollitical pary  partit polític 

summary/ overview  resum 
worldwide  mundial 
headline  titular 
the press  la premsa 
the media  els mitjans d’informació 
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Bonus 2 - Video Games 
 
I assure you, playing videogames in English has always been one of my aces in the 
hole. I’m not very good at it... sometimes I pay more attention to learning words than to 
play well. 
 
Here are very famous games... but do you really know what their title means? 
 

WORD VIDEO GAME TRANSLATION 

duty Call of Duty deure 
(Literalment, COD és “la crida del 

deure”: un soldat entrenat té el deure de 
lluitar pel seu país quan hi ha una guerra) 

battlefield Battlefield camp de batalla 
craft Minecraft fabricar 
theft GTA robatori 
creed Assassins’ Creed credo /organització secreta 

 
These are words English gamers often use: 
 

WORD  TRANSLATION 

respawn  reaparèixer (després de 
morir en un videojoc) 

be over (és un phrasal verb) acabar-se «GAME OVER»  
campaign  mode història o campanya 

frame  marc / imatge (d’aquí ve 
FPS, frames per second)  

video card driver  targeta gràfica 
trigger  gallet d’una pistola / 

disparar / provocar un fet 
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Reptes en línia / Online challenges 
 
 
Here I’m going to tell you about a simple way to learn vocabulary when you’ve got too 
many words to remember, but you want to learn them all because every one of them is 
so awesome! 
 

1. First, you need a notebook and a pen. 
2. Got it? Write a list of all the words in the left side, their translation to the right.  
3. Put a title to the list. It can be, for example, the name of the text where you 

found them. It will help you remember. 
4. Don’t look at the words for the rest of the day. Enjoy! 
5. The next day, open the notebook where the list is and look at every word in 

English without watching the translation. Test yourself if you know the 
translation. Then, draw a stick with a green pen (like this: \ ). Do this every 
hour. 

6. When there are four sticks drawn in front of a word (like this: \\\\) you test 
yourself for the last time if you know the word, without looking at the 
translation! It you know it, draw a stick across the four previous ones (like this: 
\\\\ ).  

7. Because you know what the word means, you don’t need to test yourself any 
more. 

8. Take a photo of your word list and post it to Twitter along with the hashtag  

#EpicEnglish 
9. You can also look for tweets with the hashtag #EpicEnglish and copy word lists 

that other users have made. Remember to like the tweet once you have copied 
the word list! 

 
 

Avui és un bon dia per aprendre, però demà encara  

ho és més! 
Ets capaç d’estar un mes sencer aprenent vocabulari com un professional? Cada dia que 
practiquis, fes una creu creu al calendari! 

M T W T f S S 
inici 1 

 
2 3 

 
4 
 

5 6 

7 
 

8 9 10 11 12 13 

14 
 

15 16 17 18 19 20 

21 
 

22 23 24 25 26 27 

28 
 

29 30 31 Final!   
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Respostes (i recompenses) 
 
Aquí pots trobar les respostes de cada exercici. Algunes tenen recompensa! 
Recompensa en color taronja. 
Pàgina 5 
1. 
2. 
3. Missatge de l’autor: Gràcies per triar aquest curs! Endavant 
4. fell/had/grew up/were/made/stole 5 minuts de descans.  
 
Pàgina 7 
1. 5 minuts de descans 
2.was travelling/was happening/were.....sleeping/was trying/were playing/was getting 
3.Marca una creu a la pàgina 19 
 
Pàgina 9 
1.Marca una creu a la pàgina 17 
2.  
3. resposta lliure/ resposta lliure/fell out/make up/come up with/came across 
4. Endavant! 
 
Pàgina 11 
1. 
2. 
3. 
4. Aquest és el millor humor estúpid en anglès. T’atreveixes a riure en anglès? Intenta-
ho: https://youtu.be/PF9z-kEmic4 
5. Incorrecta/Incorrecta/Incorrecta/Correcta/Incorrecta/Incorrecta(would només 
s’utilitza en l’àmbit formal) Missatge de l’autor: ets el/la millor, vull un fill teu! 
 
Pàgina 12 (TEST 1) 
1.  
2. was looking/ took/ ate Bon profit! 
3. went/was, were/got/saw/watched/helped/made/hit/discovered/ran/created/taked/did 
4. went/get/saw/was/Run Si no has fet l’exercici 2 perquè estàs de dieta, pots fer una 
creu a la pàgina següent igualment. 
 
Pàgina 14 
1. Vols una recompensa? L’autor recomana: posa una bossa de núvols de gominola al 
congelador, freds són encara més bons! 
2. (és possible que hi hagi altres respostes) aren’t allowed to talk/may not serve/can 
eat/can’t use/ could be (condicional)/may ..... have 
3. Accés a la pàgina 18. Aquest cop el tema és... els videojocs! 
Pàgina 16 
1. El clàssic, llegendari Flappy Bird ja no hi és per a mòbil... però l’autor l’ha trobat 
per ordinador! http://www.kongregate.com/games/maxblive/flappy-bird-flash 
2.  
3. get a feeling /work hard play hard /work out 

 


