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Introducció
Als anys setenta va ser adaptat a l’italià el text del SSHA de Brown i Holtzman – Survey of Study Habits and
Attitudes – i publicat amb el títol QES – Questionario sull'Efficienza nello Studio (Poláček, 1971) – que
durant molt de temps ha estat l’únic instrument disponible per a detectar el mètodo d’aprenenentatge i el
comportament dels estudiants d’ESO i mitja superior. Aquest qüestionari va ser publicat des de fa unes
dècades, tanmateix, és encara actual i utilitzat per docents i consellers escolars.
En les últimes dècadas es van produir molts canvis i va haver-hi un important desenvolupament de l’ampli
sector de l’aprenentatge escolar. Doncs, l’Editor, O. S. Organizzazioni Speciali, va propusar revisar
completament el QES o, com a alternativa, elaborar un nou qüestionari per a substituir l’actual. Després
d’una llarga deliberació, es va optar per la segona alternativa i es va elaborar un nou instrument: el
Qüestionari sobre els Processos d’Aprenentatge – Questionario sui Processi di Apprendimento, QPA. Un cop
s’havia decidit elaborar un nou qüestionari per a detectar processos, estratègies i motivacions vers l’estudi, es
va haver de decidir el marc teòric en el qual realitzar l’enquesta per a interpretar, després, els resultats
obtinguts. Després d’examinar amb molta cura alguns corrents psicològics, es va optar per la psicologia
cognitiva, considerada la més oportuna i profitosa per a la finalitat establerta. Segons Bruning, Schraw i
Ronning (1999) la psicologia cognitiva és, de fet, particularment adient per a gestionar l’aprenentatge
escolar. A l’àmbit d’aquest corrent no és tan important l’adquisició de coneixements com l’habilitat de
l’estudiant per a construir el seu propi saber. La psicologia cognitiva posa en evidència la importància del
saber estructurat i per això utilitza esquemes mentals com a marcs dins dels quales situar nous coneixements,
així com l’autoconciència del subjecte i la seva habilitat per a gestionar els processos mentals amb vistes a
finalitats generals i específiques. Així doncs, sosté que el subjecte és conscient de les seves capacitats de
recordar i aprendre i, en conseqüència, de resoldre determinats problemes. A més, la psicologia cognitiva té
en compte les motivacions del subjecte estrictament associades a les seves conviccions i valors, que li donen
la possibilitat de fixar objectius i d’avaluar les seves pròpies capacitats en funció de l’aprenenentatge (les
contribucions que la psicologia cognitiva ofereix a l’aprenentatge escolar van ser il·lustrades també per
Maddux i Gosselin, el 2003).
Sempre en el marc de la psicologia cognitiva, el 2001, Santrock afirma que l’aprenenentatge de l’estudiant
serà més eficaç si s’utilitzessin diferents recursos, personals (físics, emocionals, intel·lectuals) i socials
(ambient escolar), acompanyats tant d’una activitat didàctica vàlida dels docents, com de la contribució
adient de la família. L’aprenentatge efectuat de tal manera podrà exercir la seva influènça positiva a la
trajectòria estudiantil i també després, mitjançant una millor interacció social, influent en la qualitat de la
seva futura professió. Al mateix temps s’establirà un moviment circular entre la qualitat de l’aprenentatge de
l’estudiant i les diverses dimensions de la personalitat i de les nocions psicosocials (autoaceptació, estimació
de sí mateix, respecte per un mateix, sentiment de pertinença a un grup social,) el succesiu desenvolupament
de l’estudiant dependrà sobretot de la qualitat del seu aprenentatge i els seus nombrosos factors. Per
descomptat, no en tots els casos, per raons individuals o causes socials, l’aprenentatge podrà realitzar-se en
aquest nivell: tanmateix, aquest és l’ambiciós objectiu que es desitja assolir segons el projecte presentat en
aquest manual.
L’autor és en deute amb diverses persones per la colaboració oferta i l’elaboració del qüestionari i la recollida
de dades en diferents parts d’Itàlia. Han participat en la redacció final del QPA: Elena Liguori, Elena Pinna,
Marco Porrini, Simona Rossi, Andrea Tamburrini i en l’enquesta: Fernanda Cirillo Farusi, Andrea Ciucci,
Maria Grazia de Francisci, Severino de Pieri, Umberto Fontana, Chiara Ortali, Bruno Ravasio, Elisa Rossi,
Clotilde Spallucci, Gianni Talamonti, Silvana Troisi. A més, un agraiment particular per Alessandra la Marca
por la seva colaboració en la realització i gestió del projecte.
En conclusió, l’autor vol expressar la seva gratitud a Jacopo Tarantino, Director a l’editorial O. S.
Organizzazioni Speciali, que ha sostingut la idea d’elaborar un nou qüestionari, i a Silvia Delgrosso per la
seva curosa revisió del text.

Roma, maig de 2005

Klement Poláček
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Fonaments teòrics

Abans d’establir les finalitats del projecte del QPA és necessari examinar ràpidament la branca de la
psicologia que s’ocupa de l‘aprenentatge, limitant-se, tanmateix, a les aportacions teòriques relatives a
l’aplicació pràctica de les teories per tal de verificar els processos d’aprenentatge per mitjà de tècniques
estructurades. En aquest capítol es farà un llistat amb les dades de les més recents investigacions que han
estat utilitzats per a determinar les dimensions del QPA. Aquestes dades puoden ser agrupades segons els
processos d’aprenentatge y es refereixen directament a les escales dels qüestionaris existents.

Enfocament de l’aprenentage
De les investigacions sobre estudiants de diferentes nivells educatius es dedueix que existeixen tres
enfocaments d’aprenentatge: profund, superficial i estratègic. La definició d’Entwistle (Entwistle, Hanley i
Hounsell, 1979; Entwistle, 1987) és molt curta:
- enfocament profund: intensa interacció entre l’estudiant i el contingut que ha d’aprendre; ell estableeix
relacions entre les informacions noves i aquelles ja adquirides i examina el valor de les argumentacions
aportades
- enfocament superficial: l’estudiant memoritza els arguments per a aprovar un examen, aprén alló
estrictament necessari i reprodueix fidelment el text que ha d’estudiar
- enfocament estratègic: l’estudiant organitza el temps i distribueix les seves energies per a obtenir èxit,
preveu les preguntes d’un examen i prepara les seves respostes.

L’efecte d’aquests tres tipus d’enfocaments es manifesta en la qualitat de l’aprenentatge. L’aprenentatgee
profund, de fet, consisteix en una intensa i personalitzada assimilació de les informacions gràcies a una
genuina motivació del subjecte. L’ aprenentatge superficial representa una assimilació parcial i incompleta
d’informacions a causa de raons externes al subjecte. L’aprenentatge estratègic es col·loca enmig dels dos
anteriors: de fet, la qualitat d’aquest aprenentatge depén de les motivacions intrínseques i extrínseques i de
l’eficàcia de les estratègies adoptades. Andrews, Violato, Rabb i Hollingsworth (1994) han aportat algunes
modificacions a aquest model, rebatejant-lo com a enfocament “efectiu” distingint entre motivacions i
estratègies. En l’enfocament superficial, per exemple, la motivació és extrínseca a l’aprenentatge i
l’estratègia consisteix en la memorització (sovint sense comprendre totalment el text) i en tenir molta cura
dels detalls. En l’enfocament “efectiu” la motivació principal és obtenir un bon resultat y el reconeixement
social i l’estratègia consisteix en utilitzar un mètodo ordenat. Bolen, Wurm i Hall (1994) han constatat que en
els tres enfocaments, motivacions i estratègies formen parte d’un únic factor.
Successivament, Biggs, Kemebr i Leung (2001) han modificat aquest model, sempre conservant les
diferències entre motivacions i estratègies pel que fa als enfocaments profunds i superficial – bipolaritat
afirmada també per Valle et al (2003). Tanmateix, això sembla contrastar amb els resultats obtinguts de les
diverses análisis factorials, que evidencien un nombre divers de factors. De fet, com es podrà veure a
continuació, Waugh (1999) i Duff (2002, 2004) han elaborat qüestionaris amb més de dues escales.
Així doncs, es pot afirmar que, en principi, els estudiosos són de la mateixa opinió pel que fa a aquests tres
tipus d’enfocament i a llur estructura coherent, suficientement estable i idònea per a avaluar la qualitat de
l’aprenentatge en els diferents nivells educatius (Fox, McManus i Winder, 2001).
Aquests tres tipus d’enfocament, en general, en els qüestionaris corresponen a tres escales diferents,
tanmateix, els investigadors n’han afegit d’altres basades en altres possibles enfocaments. Waugh (1999), per
exemple, afegeix dues escales: una proporciona informació sobre la “claretat” de la direcció de
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l’aprenentatge i una altra sobre la facilitat de l’aprendentatge. També Duff (2004), en revisar Approaches to
Studying Inventory, va decidir afegir altres escales: una per a detectar la conciència dels processos mentals, la
segona per a proporcionar informació sobre la confiança en la capacitat de portar a terme amb èxit les
tasques acadèmiques i la tercera fa referència a la confusió en l’aprenentatge acadèmic.
Aquests tres enfocaments d’aprenentatge són bastant independents entre sí. Entre el profund el superficial hi
ha una correlació moderatament negativa. En una mostra d’estudiants universitaris, Alkhateeb (2003), ha
evidenciat, per exemple, un coeficient igual a –20, mentre que Page i Alexitch (2003) han obtingut un
coeficient negatiu igual a –23. Tanmateix, aquesta correlació depenia dels ítems que formaven l’escala
relativa a l’apenentatge superficial i que poden ser marcadament negatius (aprenentatge aproximat i
incomplet, visió reduccionista de l’argument) o menys (adquisició superficial de coneiciments, memorització
del text sense comprensió). Pel que fa l’aprenentatge estratègic, això pot resultar moderatament correlacionat
amb els dos enfocaments esmentats.

Enfocaments arrelats a la personalitat
És evident que els diferents tipus d’enfocaments tenen el seu origen en la personalitat. En el paràgraf següent
proposem dos estudis detallats en els quals els enfocaments de l’aprenentatge han estat posats en correlació
amb dimensions específiques del model de personalitat conegut com a Big Five (“cinc grans dimensions”).
En canvi, resulta menys evident associar aquests enfocaments a components específics de la personalitat. En
analitzar estudis recents resulta que aquests van comparats a factors psicosocials de la personalitat, en
particular als quatre següents: locus de control, autoeficàcia, concepte d’un mateix, estimació d’un mateix.
El locus de control es refereix a la convicció que el subjecte té pel que fa al reforç que segueix accions
dependents de la seva pròpia condcuta o que, al contrari, es considera dependent de factors externs
(casualitat, sort, destí). En el primer cas, el subjecte es considera “intern” i en el segon “extern”. Aquests dos
termes indiquen molt bé la denominació d’aquest concepte perquè evidencien com la causa de la seva pròpia
activitat pot trobar-se dins o fora del subjecte, en la realitat externa. Aquest concepte es refereix a qualsevol
comportament o activitat humana i per això pot ser aplicat també a l’aprenentatge escolar. Pràcticament, un
alumne que està convençut que el seu propi èxit escolar depèn sobretot dels seus esforços i compromís, és
“interior” i al contrari, si creu que depèn de la casualitat i de la sort, és “extern”. Doncs, la seva motivació
cap a l’estudi dependrà de la prevalença d’una convicció u una altra. Després d’ investigar, es va descobrir
una efectiva relació entre subjectes intern i enfocament profund a l’aprenentatge i entre subjectes externs i
enfocament superficial, com resulta dels estudis realitzats per Ramanaiah, Ribich i Schmeck (1975),
Dougherty i Schmidt (1981), on els resultats obtinguts eren moderats (coeficients iguals a 35). El que es va
comprovar també per Wolfenden i Pumfrey (1985), segons els quals els alumnes de l’escola secundària
pertanyents a la categoria dels “interns” són intel·lectualment desperts, utilitzen de manera correcta les
informacions que tenen i són més autònoms en l’aprenentatge. La correlació entre aprenentatge profund i
locus de control intern i entre aprenentatge superficial i locus de control extern va ser confirmada també per
un estudi recentment realitzat per Cassidy i Eachus (2000). Watkins (2001) va rectificar parcialment aquests
resultats i després de realitzar un metaanàlisi sobre 27 subjectes, va comprovar que la conducta “interna”,
encara que està relacionada amb l’aprenentatge profund contrasta encara més amb l’aprenentatge
superficial. Si es considera aquesta relació des de la perspectiva de la conducta “externa”, produeix més
danys això a un aprenentatge de qualitat que avantatges a l’altre. En altres paraules, són més les
desavantatges procedents de la convicció de l’estudiant que el seu èxit depengui de la sort o de la casualitat,
respecte als avantatges aportades per la convicció que depengui del seu compromís. El concepte de locus de
control va ser molt utilitzat en el estil atribucional basat en compromís, habilitat, dificultat de la tasca,
casualitat i causes estables i inestables, controlables i incontrolables (De Beni, Pazzaglia, Molin i Zamperlin,
2003). Es proporcionaran consells sobre com gestionar l’estil atribucional en el capítol “El
Metaconeixement”, paràgraf “Estils atribucionals”.
L’ autoeficàcia es refereix a la estimació global per part del subjecte de les seves habilitats al moment d’una
determinada tasca i la convicció de tenir èxit. D’aquesta estimació depenen l’elecció d’una determinada
activitat, els seus esforços per a superar els obstacles i la seva perseverança per a assolir l’obtenció de
resultats positius.
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L‘autoeficàcia també implica totes les activitats humanes i, per tant, és aplicable a l’aprenentatge escolar:
davant d’una tasca, l’estudiant ha d’avaluar habilitats i recursos propis per a afrontar-la amb èxit i formular
les seves expectatives pel que fa al resultat. Després d’ examinar diverses publicacions, s’han adonat que no
destaquen estudis sobre la relació entre autoeficàcia i enfocament d’aprenentatge. Tampoc Bandura, autor
d’aquest concepte, en la seva voluminosa obra (1997), esmenta dades que es refereixen a aquest assumpte.
Tanmateix, ell veu una estricta relació entre autoeficàcia, ús de les habilitats cognitives i metacognitives i
desenvolupament cognitiu autoregulat. De la mateixa opinió, Pajares, entrevistat per Madewell i
Shaughnessy (2003), va afirmar convençut que a la base del procés d’autoregulació de cada activitat humana
està l’autoeficàcia. La noció del sí mateix és una configuració complexa de conviccions, opinions, i actituds
relatives a sí mateix i a les informacions procedents de tercers i constitueix l’estructura central de la
personalitat amb els seus atributs cognitius i motivacionals. El nivell d’aquests atributs pot ser alt, mitjà o
baix i d’això depèn si el nivell de la noció del sí mateix és alt, mitjà o baix. és fàcil afirmar que un nivell alt
d’aquesta noció comporta l’adaptació social i l’èxit en tots els sectors de la vida humana. Pel que fa a la
relació entre la noció del sí mateix i l’enfocament d’aprenentatge, Schmeck, Geisler-Brenstein i Cercy (1991)
han observat que els estudiants amb un nivell alt utilitzen en l’aprenentatge processos complexos, mentre que
els que tenen un nivell baix es limiten a memoritzar els continguts i doncs a aprendre de manera superficial.
Waugh (2002), després de realitzar investigacions sobre universitaris, ha afirmat el mateix.
Donat que la noció del sí mateix és un concepte general, en diferents qüestionaris s’articula en diverses àrees
com també l’escolar i acadèmica. Després de realitzar nombroses enquestes, ha estat comprovada una relació
positiva entre aquestes àrees i el rendiment escolar general (acadèmic) o en cada assignatura com, per
exemple, matemàtiques, ciències (Marsh, 1992).
L’estimació de sí mateix és una extensió de la noció del sí mateix i consisteix en una avaluació racional i
afectiva de sí mateix. També l’estimació de sí, tal com la noció del sí mateix, fa suposar que, si és alta,
contribueix al rendiment escolar i acadèmic. Murphy i Roopchand (2003), de fet, després de realitzar una
enquesta sobre uns estudiants universitaris subdividits per edat (18-20 i 22-48 anys), han comprovat una
relació positiva entre estimació de sí mateix i enfocament profund. També en la metaanàlisi sobre les dades
de 27 estudiants, Watkins (2001) ha obtingut un coeficient de correlació igual a 30 entre estimació de sí i
enfocament profund i igual a –20 entre estimació de sí i enfocament superficial. Així doncs, els resultats
d’aquesta enquesta confirmen que un nivell alt d’estimació de sí contribueix a un aprenentatge
qualitativament millor. Donat que també l’estimació de sí és aplicable a tota l’activitat humana, aquesta ha
estat articulada en dimensions específiques, en aquest cas en l’escolar i l’acadèmica (Bracken, 1993).

Dimensions de la personalitat
Com ja hem dit, dos estudis han examinat la relació entre l’enfocament d’aprenentatge i les dimensions
específiques de la personalitat, adoptant entre tants el model conegut amb el nom de Big Five, format per
cinc dimensions considerades fonamentals per a la descripció de la persona. Hi ha moltes variants de
denominació d’aquestes dimensions, tanmateix, aquí utilitzarem aquelles de Caprara, Barbaranelli i Borgogni
(1993), que són: energia, amigabilitat, escrupolositat, estabilitat emocional i apertura mental.
Un cop finalitzat el primer estudi, realitzat en uns estudiants universitaris, Bakx, Van Der Sanden i
Vermetten (2002) han comprovat que hi ha una relació positiva entre apertura mental i aprenentatge profund.
Amigabilitat i escrupolositat estan, en canvi, correlacionades amb l’aprenentatge superficial: la raó d’aquesta
relació es pot explicar per una excessiva participació dels estudiants a la vida social i amb una ansiosa i
excessiva dependència dels textos d’estudi.
En el segon estudi, Diseth (2003) ha examinat aquesta relació utilitzant les dades obtingudes de l’enquesta en
estudiants de psicologia i de filosofia. També en aquest cas, apertura mental sembla estar correlacionada
amb l’aprenentatge profund, escrupolositat amb l’aprenentatge estratègic i estabilitat emocional
(negativament) amb l’aprenentatge superficial. L’escrupolositat ha estat també correlacionada
subordinadament amb l’aprenentatge profund. Les dades són més evidents a l’enquesta als estudiants de
psicologia. És probable que les dades d’aquest estudi expressen millor que d’altres la veritable relació entre
dimensions de la personalitat i enfocament d’aprenentatge.
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Conclusió
Per a l’elaboració d’un qüestionari apte per a detectar la qualitat de l’aprenentatge d’estudiants de diferents
nivells educatius, s’ha cregut oportú prendre en compte els enfocaments existents. Així doncs, els
enfocaments fonamentals utilitzats pels estudiants són dos i consisteixen en aprenentatge profund i
superficial. Aquests es diferencien en l’objectiu: un consisteix en una profunda assimilació d’informacions a
causa d’una motivació intrínseca, basada en el valor mateix del coneixement, i l’altre en assimilació parcial
d’informació a causa d’una motivació extrínseca, amb escàs interès personal pel saber. D’aquests dos
enfocaments depèn la qualitat de l’aprenentatge mateix.
Hi ha també un tercer enfocament, anomenat estratègic o efectiu, amb idèntic significat d’utilitzar els
recursos per a obtenir un bon resultat i el reconeixement social. Per a assolir el seu popi objectiu, l’estudiant
està motivat en part per raons intrínseques pel que fa al saber i per una altra per raons extrínseques: de la
proporció d’aquests dos tipus de motivació depèn la qualitat de l‘aprenentatge mateix.
Els tres enfocament tenen en comú dos components, presents de manera i nivell diferents: la motivació en
l’aprenentatge i l’elecció de l’estratègia idònia per a assolir l’objectiu establert. Els dos tipus de motivació
(intrínseca i extrínseca) i les diverses estratègies poden combinar-se de manera diferent, però en general els
subjectes motivats intrínsecament són capaços, a diferència dels que tenen motivació extrínseca, de triar
estratègies més útils a l’objectiu i més eficaces per a l’aprenentatge. La diferent presència d’aquests dos
components (motivació i estratègies) en els tres enfocaments dóna origen a processos específics i, així
doncs, a específiques escales en diversos qüestionaris. Slaats, Lodewijks i Van Der Sanden (1999) han, per
exemple, elaborat escales a l’estil de les següents: aplicació de continguts apresos, construcció del saber,
utilització de saber i altres. El que significa que juntament als tres tipus d’aprenentatge podem esmentar
d’altres. Per tant, és fàcil comprendre perquè existeixen qüestionaris amb poques o moltes escales.
A més, s’ha comprovat que l’aprenentatge està relacionat amb alguns factors psicosocials i algunes
dimensions de la personalitat. De les investigacions realitzades, es dedueix que existeix una efectiva, però
moderada, relació entre aquests conceptes, dimensions de la personalitat i enfocaments d’aprenentatge: el
que ha confirmat que ells són la veritable arrel dels principals enfocaments d’aprenentatge. Tanmateix,
sembla que aquests conceptes són massa amplis per a que es comprengui la seva contribució als diferents
tipus d’aprenentatge, per tant, ha estat necessari aplicar-los a l’àrea escolar i acadèmica, com han fet, entre
d’altres, Marsh (1992) i Bracken (1993) pel que fa respectivament a la noció de sí mateix i a l’estimació de sí
mateix. Segons aquestes dades, no han cregut oportú detectar aquests conceptes utilitzant escales
específiques, perquè ja estan presents en les motivacions i processos mentals: les escales del QPA detecten,
així doncs, només motivacions i processos cognitius.
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Desenvolupament i Estructura

Prenent en consideració les coordenades teòric-empíriques exposades en el capítol anterior, han estat
examinades les publicacions que proposaven ítems adients per a detectar, en un sentit més ampli, els
processos d’aprenentatge. Després d’analitzar la descripció dels processos i examinar els nombrosos ítems
dels autors esmentats, s’han identificat gairebé 300: aquests ítems han estat subdividits en tres grups segons
el seu contingut i han estat subministrats a estudiants de l’escola secundària. Cada grup estava format per
centenars d’estudiants. Les respostes a 300 ítems han estat utilitzades només per a verificar la seva
distribució amb la finalitat de seleccionar aquells amb respostes d’acord amb la distribució normal, excloent
els que es col·locaven als extrems de la gamma de 1 a 5. A més tots els ítems han estat examinats per a
verificar les similituds i prendre en consideració només els que diferien en el contingut. D’aquesta manera,
han exclòs més de la meitat i seleccionat en total 147 ítems, que formen la forma experimental del QPA.

La forma experimental
Els 147 ítems seleccionats han estat formulats en versió positiva, per a detectar els processos que
contribueixen positivament a l’aprenentatge, excloent els que el contrasten. Com ja s’ha dit, les respostes als
ítems, es basaven en una escala Likert de cinc punts, d’un mínim de 1 a un màxim de 5. Aquest qüestionari
ha estat subministrat a 524 estudiants de l’escola secundària de les principals especialitats del batxillerat
(Lletres, Ciències, Art) i de l’Institut tècnic comercial. La proporció entre el nombre de nois (n = 293) i noies
(n = 231) era bastat equànime. Les respostes obtingudes han estat sotmeses a anàlisi factorial per a detectar
les possibles dimensions dels 147 ítems i obtenir, d’aquesta manera, les escales del qüestionari. Segons els
autovalors obtinguts s’ha pensat que la solució factorial podia estar ben representada per un mínim de cinc i
un màxim de vuit factors. En realitat, ja després de les primeres temptatives, han sorgit cinc factors diferents,
suficientment independents i fàcilment interpretables. Molt probablement, la claredat en els processos
d’aprenentatge, a causa de l’anàlisi de les contribucions dels autors esmentats, ha permès triar els ítems i
portar a l’exclusió de tots els que resultaven no pertinents. Per tant, ha estat adoptada una solució factorial
de cinc dimensions, que ha portat a la determinació de les cinc escales del qüestionari. Dels 147 ítems
inicials, molts no han estat relacionats de manera significativa amb cap dels cinc factors identificats i, per
això, s’han exclòs, com tots aquells que resultaven correlacionats amb més d’un factor i considerats com
genèrics. Altres resultaven correlacionats amb un únic factor, però de forma feble, i doncs, han estat
eliminats. Finalment, el qüestionari estava format per 100 ítems, 20 per a cada escala; el fet que el nombre
dels ítems sigui el mateix per a cada escala permet, a mes, disposar-los seqüencialment en el mateix ordre de
successió de les escales per a facilitar la puntuació. Donat que, com ja s’ha dit en el capítol anterior,
l’objectiu era l’elaboració d’un qüestionari sobre els processos d’aprenentatge prescindint dels conceptes de
la personalitat (autoeficàcia) i les circumstàncies externes (ansietat pels exàmens), aquestes cinc escales
semblen satisfer aquest requisit perquè fan referència sobretot als processos d’aprenentatge, i són:
• Motivació intrínseca en l’ aprenentatge (Ml);
• Metaconeixement i aprenentatge autoregulat (MA);
• Estratègies d’aprenentatge (EA);
• Consolidació de l’aprenentatge (CA);
• Aprenentatge superficial (AS).
Com ja hem dit, han estat analitzats tots els ítems per a verificar la seva correlació amb l’escala assignada.
Quan passa això, significa que els ítems contribueixen eficaçment a la detecció del procés que l’escala vol
detectar i, així doncs, aquesta resultarà consistent i oferirà una puntuació estable pel que fa al procés detectat
(la consistència de l’escala s’expressa per un coeficient alfa: quan més alt és el coeficient, mes consistent
resulta l’escala). Veure a la taula 1 els coeficients de correlació de les cinc escales del QPA sobre el grup
d’estudiants enquestats, amb mitjanes i desviacions estàndards. Com es pot veure, els coeficients alfa són
alts i a la pràctica assoleixen o superen el valor de 80. La qual cosa demostra que les escales són consistents
(dues d’elles, la MI i la CA, són molt consistents, respectivament 88 i 87) i que les dimensions del QPA són
estables i la detecció dels processos d’aprenentatge serà fefaent també en un futur.
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Taula 1
Mitjanes, desviacions estàndards i coeficients alfa de les escales del QPA (N = 524)

_______________________________________________________________
M

DS

Alfa

_______________________________________________________________
MI – Motivació intrínseca en l’ aprenentatge
64.64 13.70 .88
MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregulat 70.92 10.64 .77
EA – Estratègies d’ aprenentatge
59.61 13.10 .81
CA – Consolidació de l’aprenentatge
57.78 13.32 .87
AS – Aprenentatge superficial
40.93 10.35 .78
______________________________________________________________________

Donat que el nombre dels ítems és igual en totes les escales, de la comparació de les mitjanes es pot establir
fàcilment quins són els processos majorment apreciats pels estudiants, com per exemple l’escala
Metaconeixement i aprenentatge autoregulat (MA), mentre que l’escala Aprenentatge superficial (AS)
resulta la més baixa. En preferir, com ja hem dit, la versió positiva dels processos en la formulació dels
ítems, un inconvenient era que les respostes dels estudiants poguessin estar influenciades per desig social:
afortunadament la desviació estàndard de les cinc escales és àmplia i la puntuació de cada subjecte es troba
entre els extrems d’una gamma molt extensa. Les escales del QPA, per tant, diferencien efectivament els
subjectes segons la utilització diferent dels processos d’aprenentatge i han estat elaborades segons els factors
obtinguts de l ‘anàlisi, que per definició són bastant independents l’un de l’altre. Un cop formades les
escales, és oportú verificar la seva relació per a establir si són suficientment independents de manera
recíproca: en el cas d’una independència raonable, de fet, aquestes ofereixen informacions diversificades del
subjecte, mentre que en cas d’una elevada interrelació entre les mateixes, aquestes ofereixen una única
informació sobre la situació del subjecte. La relació entre les cinc escales del QPA ha estat, per tant, sotmesa
a verificació, calculant els coeficients de correlació sobre les dades de tot el grup d’estudiants enquestats
(veure taula 2). Dels coeficients de correlació resulta que les quatre primeres escales estan correlacionades
moderadament entre sí mateix, mentre que la cinquena (AS) està negativament correlacionada amb les
anteriors. Els coeficients positius entre les quatre primeres escales indiquen que hi ha afinitat entre els
continguts i, per tant, entre les processos detectats per les escales. A les quatre primeres escales, sobretot a la
MI - Motivació intrínseca en l’ aprenentatge, s’oposa a AS - Aprenentatge superficial: la particular relació
negativa entre aquestes dues escales està confirmada en nombrosos estudis, en els quals s’ha comprovat una
relació negativa entre els dos enfocaments d’aprenentatge ja esmentats, profund i superficial. Aquesta dada
pot ser considerada una confirmació de la validesa del concepte del QPA.

Taula 2
Interrelacions entre les escales del QPA (N = 524)
______________________________________________________________________
MI
MA
EA
CA
AS
___________________________________________________________________________
MI – Motivació intrínseca en l’ aprenentatge
MA – Metaconeixement i aprenentatge autorregulat.551
EA – Estratègies d’aprenentatge
.612
.505
CA – Consolidació de l ‘aprenentatge
.588
.606
.476
AS – Aprenentatge superficial
– .337 – .213 – .055 – .204
___________________________________________________________________________
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Les escales del QPA
La versió definitiva del QPA resulta, per tant, formada per 100 ítems, repartits en nombre igual (20) per a
cada escala i disposats per ordre periòdic: la primera escala resulta formada per ítems l, 6, 11, 16 etc., la
segona per 2, 7, 12, 17, etc. A continuació hi ha una descripció de les cinc escales.

Motivació intrínseca en l’ aprenentatge (MI)
L’escala indica un enfocament d’aprenentatge fundat en el valor dels continguts, que el subjecte considera
importants en sí mateixos i no per raons externes (com, per exemple, un deure imposat). L’estudiant resulta,
en aquest cas implicat afectiva racionalment en el procés d’aprenentatge, perquè considera el que aprèn com
a enriquiment per a la seva pròpia personalitat i imprescindible per a la seva autònoma general: els
continguts apresos són, així doncs, duradors i susceptibles d’ulteriors enriquiments i ampliacions. La
motivació intrínseca és la condició sine qua non per a un continu creixement de l’estudiant al llarg de la seva
trajectòria escolar i, després, en l’exercici de la seva professió.
El subjecte amb puntuació alta a l’escala MI:
• obté èxit amb un compromís continu;
• si no compren de seguida un tema, segueix reflexionant fins la comprensió complerta;
• si no assoleix completar les seves tasques escolars, intenta remeiar-ho;
• realitza també tasques avorrides;
• no es desanima en l’estudi després d’una qualificació negativa;
• afronta de bon grat també els temes complicats;
• un cop establerts els objectius de l’estudi, intenta realitzar-los;
• segueix amb atenció les classes;
• està interessat en mètodes d’estudi més eficaços per a millorar el seu rendiment;
• estudia regularment totes les assignatures;
• només després d’aprendre un assumpte passa al següent;
• dedica major atenció als assumptes que no ha entès bé;
• respecta els horaris establerts per a estudiar;
• aprèn els continguts de cada assignatura en els temps fixats.

Metaconeixement i aprenentatge autoregulat (MA)
Aquesta segona escala mesura dos components diferents que a l’anàlisi factorial han resultat com a un únic
factor, perquè tenir una bona capacitat metacognitiva determina amb suficient probabilitat una millor gestió
del seu propi aprenentatge escolar i acadèmic. L’aprenentatge és, de fet, facilitant si el subjecte coneix els
processos que el produeixen, és a dir, si té la capacitat metacognitiva: el que permet obtenir un resultat millor
i fa que l’estudiant no dispersi les seves forces i no faci errades que podrien comprometre els seus recursos
de temps i les seves energies. La utilització d’aquests processos determina l’aprenentatge autoregulat, és a
dir, la gestió de tasques i deures escolars de manera autònoma, sense ajuts ni estímuls externs. La capacitat
metacognitiva, si és potenciada en l’aprenentatge escolar, pot ser successivament utilitzada també en
contextos extraescolars i en l’exercici de la professió.
El subjecte amb puntuació alta en l’escala MA:
• adapta el mètode d’estudi a l’assignatura que ha d’estudiar;
• reelabora el text per a donar-li una estructura significativa;
• és capaç de comprendre si ha assimilat un determinat assumpte;
• durant una exposició oral utilitza un llenguatge adient;
• avalua de manera realista la seva exposició oral;
• troba recursos per a recordar més fàci1ment el contingut;
• en estudiar s’adona del mètode utilitzat;
• durant la classe sap triar allò que pot ser més útil per a l’examen;
• davant d’una pregunta difícil planteja diferents possibles respostes;
• en un text complicat no té dificultat en reconèixer els conceptes principals;

11

• després de llegir un text, el resumeix utilitzant les seves pròpies paraules;
• pot extreure conseqüències lògiques de les premisses;
• en el seu estudi dedica una major atenció als temes importants;
• abans de començar a estudiar, intenta comprendre quins són les coses més importants per a aprendre;
• quan estudia reconeix les seves capacitats i també els seus límits;
• prefereix els temes que estimulen la seva curiositat encara que siguin difícils d’aprendre.

Estratègies d’aprenentatge (EA)
A causa de la gran varietat de continguts per a aprendre i de possibles mètodes per a un aprenentatge més
eficaç i a la utilització d’un mètode més adient a les seves pròpies necessitats, l’objectiu d’aquesta escala és
detectar les estratègies que l’estudiant utilitza majorment i fer que ell conegui la productivitat del seu propi
mètode d’aprenentatge. Des del respecte de les tries personals, és possible aconsellar mètodes que ampliïn el
repertori de l’estudiant i que puguin ser adients per a cada disciplina.
El subjecte amb puntuació alta en l’ escala EA:
• exposa la lliçó als seus companys i pren apunts ordenats segons temes i assignatures;
• abans de començar un tema prepara un esquema;
• fa resums per a aprendre millor;
• anticipa les possibles preguntes d’un examen;
• ordena els apunts un cop acabada la classe;
• organitza els diferents apartats d’una assignatura de manera unitària;
• quan estudia, subratlla les partes més importants;
• quan estudia, pren apunts sobre el que no compren per a aprofundir-ho després;
• divideix un text complicat en paràgrafs per a comprendre les nocions principals;
• fa esquemes per a una millor comprensió;
• si no compren alguna cosa demana explicacions al docent;
• quan estudia, subratlla les paraules que no coneix;
• accepta els consells dels professors sobre com estudiar millor una matèria;
• per a verificar si ha entès bé un tema, intenta explicar-lo a un company;
• organitza els diferents temes en una estructura lògica per a recordar-los millor;
• subdivideix un capítol en diversos punts principals.

Consolidació de l’ aprenentatge (CA)
Aquesta escala evidencia el costum de l’estudiant de portar a terme processos d’estudi per a consolidar allò
que ha après. Una manera productiva per a assimilar un tema consisteix en un coneixement global,
suficientment complet però no excessivament analític, que ofereixi una visió global. En estudiar per segona
vegada el mateix tema, l’estudiant pot fer precisions i adquirir informacions suplementàries per a una
completa comprensió. Una altra manera consisteix en la repetició de la lliçó mitjançant la qual l’estudiant
s’adona si ha assimilat bé el tema, o si l’ ha adquirit de manera imprecisa i aproximada. Per tant, ell s’adona
que si no repeteix el tema de la lliçó el seu esforç inicial ha estat inútil. La consolidació es verifica per mitjà
de complicats processos mentals que exigeixen capacitat d’anàlisi, síntesi i avaluació utilitzant els mètodes
inductiu i deductiu.
El subjecte amb puntuació alta a l‘ escala CA:
• intenta intercanviar opinions sobre els temes amb persones competents;
• relaciona els continguts que ha d’aprendre amb els que ja té adquirida;
• considera estimulant explorar noves idees; .
• aplica a la seva experiència diària el que aprèn estudiant;
• integra nocions i teories en una estructura coherent;
• consulta diverses fonts per a comprendre millor un tema;
• intenta aclarir el significat de les matèries que estudia;
• verifica la qualitat dels coneixements adquirits;
• aprèn també coses noves encara que no tinguin una utilitat immediata;
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• considera els temes proposats a classe interessant per a fer una reflexió personal;
• prefereix cursos complicats per a aprendre a raonar de manera complexa;
• quan s’ afronta amb nous temes, reelabora els seus coneixements anteriors;
• quan formula respostes, intenta col·locar-les en un context més ampli; ,
• prefereix llegir un text sencer i no el seu resum;
• quan estudia es posa preguntes per a verificar el nivell de la seva comprensió.

Aprenentatge superficial (AS)
Aquesta escala evidencia un tipus d’aprenentatge pobre en continguts i incomplert, poc elaborat, basat en
motivacions extrínseques i amb escàs interès personal. En aquest cas l’aprenentatge de l’estudiant s’efectua
principalment de memòria i té coma a finalitat el reconeixement social (aprovar exàmens). A més, no té
suficient coneixement del fet que diferents continguts necessiten mètodes diversos i, sovint, utilitza un sol
mètode (a vegades no adien) per a cada tipus de contingut. Pel que fa als processos mentals, utilitza els
menys complicats, aptes sobretot per a adquirir coneixements de base, sovint incomplets i poc coordinats.
Els seus coneixements sobre molts tema són parcials i utilitzen rarament les informacions adquirides. A
l’aprenentatge de nous continguts, utilitza molt poc els coneixements ja assolits i, així doncs, no estableix
una continuïtat del saber. L’aprenentatge superficial no és tan útil per a aprendre els coneixements necessaris
en les institucions d’educació superior (universitats), i en un futur representarà una limitació a la preparació
professional del subjecte.
El subjecte amb puntuació alta en l’escala AS:
• estudia per a assolir només els objectius més fàcils;
• tot i que recordi els conceptes d’ un tema, té dificultat per a organitzar-los en una unitat coherent;
• evita les tasques en les quals preveu no obtenir bons resultats;
• a vegades no entén quins són els temes més importants per a estudiar;
• arriba a una conclusió sense una anàlisi detallada del tema;
• tot i reconèixer un tema, no aconsegueix organitzar-lo per a recordar-lo;
• té dificultat per a comprendre les diferències entre nocions aparentment similars;
• li resulta difícil formular una valoració crítica d’un tema;
• de les lectures assignades extrau informacions poc importants;
• si un tema és difícil, estudia només la part que compren millor;
• quan estudia, es perd fàcilment en detalls;
• té dificultat per a extreure conclusions en temes ja tractats a classe;
• memoritza coneixements tot i que no els comprengui;
• té dificultat en la memorització de definicions;
• si un tema li resulta massa difícil, passa a un altre;
• utilitza un mètode d’estudi sense saber perquè;

Integració de les cinc escales
Les cinc escales estan disposades segons una progressiva “explicitació” de la motivació i dels processos més
favorables a l’aprenentatge cap als menys favorables (la cinquena escala). Aquestes són suficientment
independents, però entre sí existeix una substancial correlació (positiva i negativa). Així doncs, el QPA
ofereix per sobre de tot una informació general de la qualitat de l‘aprenentatge del subjecte (òptim, bo,
discret, suficient, mediocre), tot i que proporcioni indicacions específiques, com resulta de la denominació i
de la descripció dels processos detectats per les escales. Per tant, el QPA fa un diagnòstic diferenciat, al que
pot seguir una intervenció específica per a millorar els mètodes i els processos menys productius en la
modalitat d’aprenentatge. Aquest manual proporciona indicacions útils sobre com promoure diversos
components del procés d’aprenentatge, com la motivació, les estratègies, la memorització i el potenciament
dels recursos personals. D’aquesta manera han estat descrites les cinc escales que constitueixen la base de
l’estructura del QPA, que, com veurem, ha estat elaborat en quatre formes – A, B, C i D – que corresponen,
en principi, a l’ensenyament a la primària, a la secundària obligatòria, superior i universitat.
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Contribucions teòric-empíriques a les cinc escales
En aquest paràgraf descriurem les cinc escales del QPA de manera més detallada, relacionant-les amb les
coordenades teòriques exposades en el primer capítol i en base als ítems dels quals les escales estan
formades. Ja que els processos cognitius i afectius que són a la base d’aquestes escales ja han estat examinats
per diversos estudis, s’ha decidit comparar-los amb les dades obtingudes de les contribucions publicades
sobre aquest tema. Aquestes dades poden contribuir a establir millor la relació entre els continguts de les cinc
escales per a obtenir una visió unitària de tot el procés d’aprenentatge detectat pel QPA. Per tant, les cinc
escales seran considerades des d’aquesta perspectiva.

MI - Motivació intrínseca a l‘ aprenentatge
Com resulta de la descripció de l’escala, el subjecte que obté un puntuació alta en MI està interessat en
l’aprenentatge de les assignatures, desenvolupa regularment les seves tasques escolars i millora de manera
harmònica en totes les matèries. Cokley (2003) observa que aquest procés harmònic està regit pel
convenciment per part del subjecte de tenir competències cognitives i afectives per a l’aprenentatge; segons
aquest convenciment, afronta i porta a terme fins i tot les tasques més complicades, preveient obtenir èxit.
Aquest convenciment sembla tenir el seu origen en la noció psicosocial d’autoeficàcia, que, de fet, sembla
estar relacionada, segons Midgley i Urdan (1996), amb la motivació intrínseca. Un altre benèfic efecte de
l’autoeficàcia, segons Trautwein i Koller (2003), és la perseverança en l’execució de les tasques.
El control dels processos d’aprenentatge i la constància en l‘estudi redueixen, a més, l’ansietat davant dels
exàmens i permeten afrontar-los serenament (Bandalos, Finney i Geske, 2003).
Tot i que la motivació intrínseca sigui una característica general de l’estudiant, no és igual en totes les
assignatures. Watkins i Ismail (1994) després de realitzar estudis sobre alumnes de diferents edats (14-15 i
16-17 anys) han comprovat unes diferències entre homes i dones en la motivació en l’aprenentatge de les
ciències i les matemàtiques: els primers resultaven més motivats (intrínsecament) en l’aprenentatge
d’aquestes assignatures. Recentment Skaalvik i Skaalvik (2004) han examinat la motivació en l’aprenentatge
de les matemàtiques i la llengua materna dels estudiants de quatre edats diferents (11, 14, 16 i 20 anys) i
gènere diferent: les noies han resultat estar més motivades per aprendre la llengua materna i els homes, les
matemàtiques. La diferència en aquesta motivació apareix només a nivell de l’escola mitja superior i està
justificada, segons els autors, per la formació del rol de gènere, basat en les expectatives de la societat,
diferents per a dones i homes. L’ àmbit verbal-literari, de fet, es considera tradicionalment més adient per a
les dones, mentre que l’àmbit numèric-matemàtic és més adient per als homes. Segons aquestes dades, al
primer cicle, sembla no haver-hi diferències en la motivació relativa a assignatures específiques.
A mesura que avança el nivell d’ensenyament i al creixent els estudiants, la motivació es transforma. Watkins
i Ismail (1994), després de realitzar estudis sobre estudiants de 16-17 anys, han comprovat l’ adopció d’un
enfocament funcional a l’aprenentatge per a aprovar l’examen de batxillerat. Utilitzant el qüestionari de
Pintrich i De Groot (1990), Husman, Derryberry, Crowson i Lomax (2004) han detectat la motivació en
l‘estudi de més de 200 universitaris i han comprovat una baixa dimensió de la motivació intrínseca, que han
anomenat motivació "instrumental endògena". Aquesta motivació estava relacionada amb l’activitat
professional que els universitaris pensaven desenvolupar en el futur, doncs, l’aprenentatge de competències i
informacions era – precisament – instrumental respecte d’aquesta. Segons aquest estudi, la motivació
intrínseca pot implicar també l’aplicació de continguts disciplinaris per a un projecte professional.
A més, la motivació intrínseca és el resultat d’un equilibri entre les predisposicions del subjecte i el context
escolar i acadèmic, i es basa en la percepció de la competència de poder afrontar i desenvolupar una tasca
amb èxit. Segons De Beni, Pazzaglia et al. (2003), la competència depèn de la percepció per part del subjecte
de poder controlar la situació. El convenciment que sigui possible controlar els esdeveniments depèn,
successivament, del nivell de dificultat de la tasca i del judici del subjecte sobre la seva pròpia competència.
La situació òptima es verifica quan la tasca és adient per al nivell de competència del subjecte, essent ni
massa fàcil, ni massa difícil. Per desgràcia, com observen De Beni, Pazzaglia et al. (2003), a les escoles,
sovint, no prenen en consideració la necessitat d’aquesta correspondència, perquè assignen tasques de nivell
superior o inferior a les competències dels estudiants, que acaben desmotivats envers l’aprenentatge
d’aquella assignatura. De fet, la manca de correspondència entre competència i tasca provoca, segons els
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casos: ansietat, fugida, indiferència o avorriment i manca d’interès. Probablement, si es tingués en compte, és
possible mantenir la motivació intrínseca i potenciar-la en els estudiants al llarg de la trajectòria estudiantil.

MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregulat
En la descripció de l’ escala MA s’ha evidenciat la capacitat del subjecte, gràcies al metaconeixement, de ser
conscient dels seus propis processos cognitius i, després, de gestionar eficaçment el seu propi aprenentatge.
Aquesta consciència dóna a l‘estudiant la possibilitat d’elaborar les informacions a un nivell elevat
interpretant, classificant i comparant els continguts, realitzant inferències, buscant exemples, executant les
instruccions i incrementant estructures: aquests processos fan que l’estudiant sigui més autònom en
organitzar i controlar el seu propi aprenentatge. La capacitat metacognitiva i l’aprenentatge autoregulat
sorgeixen de l’anàlisi factorial com a únic factor, tanmateix, Schraw (2001) els havia considerat
complementaris.
En el seu component metacognitiu l’escala, millor que les altres (primera, tercera i quarta), detecta
l’enfocament profund en l‘aprenentatge. Segons la seva pròpia capacitat metacognitiva, el subjecte opera a
un elevat nivell intel·lectual, elaborant les informacions en el marc de les categories de les taxonomies
complicades, com la síntesi i l’avaluació. Diversos estudis confirmen que el metaconeixement està relacionat
amb la capacitat de resoldre problemes (Armstrong i McDaniel, 1986), amb el pensament crític (Gadzella i
Masten, 1998). En la capacitat metacognitiva es poden distingir processos de diferents nivells segons la seva
complexitat. Per a avaluar-la Chan, Tsui, Chan i Hong (2002) han elaborat una escala de vuit nivells, on zero
correspon a una capacitat cognitiva inexistent i vuit a una capacitat cognitiva absoluta. Vet aquí els
indicadors d’aquest últim nivell: el subjecte produeix idees al llarg del seu assaig, adopta una actitud crítica
cap a la praxis convencional, discuteix i avalua els principis fonamentals de la matèria. La puntuació
obtinguda a l’escala MA del QPA es pot, en certa manera, comparar als nivells indicats pels esmentats autors
i a partir d’això és possible elaborar una intervenció adient per a la promoció dels processos metacognitius.
Pel que fa al segon component de l’escala, l’autoregulació, cal precisar i recordar, abans de res, que aquesta
també està arrelada a l’autoeficàcia. La relació entre autoeficàcia i el control de les estratègies
d’autoregulació és, tanmateix, complicada (Bråten, Samuelstuen i Stømsø, 2004). L’autoregulació, tot i que
és la capacitat del subjecte de gestionar l’aprenentatge, convergeixen o divergeixen amb la modalitat
d’ensenyament dels docents. Trautwein i Kröller (2003) afirmen que hi ha moltes modalitats utilitzades pels
docents per a guiar l’aprenentatge dels seus estudiants, que van del màxim poder de decisió (control) a la
màxima llibertat (tolerància). Hi ha docents que dirigeixen les seves classes de manera molt estructurada,
trien els temes, verifiquen periòdicament l’aprenentatge dels seus estudiants i eventuals dificultats, i els
ajuden a superar-les. Altres donen classes de manera molt liberal i rarament controlen l’aprenentatge dels
seus estudiants. Per a interpretar millor el significat de la puntuació obtinguda per l’escala MA cal verificar
com es realitza l’ensenyament.

EA - Estratègies d’aprenentatge
L’escala EA detecta les diferents modalitats adoptades pel subjecte per a l’elaboració dels continguts i
informacions de les diverses assignatures i també els resultats obtinguts gràcies a aquestes. Segon De Beni,
Pazzaglia et al. (2003), una estratègia és un procediment que serveix per a afrontar una tasca i assolir un
objectiu. Les estratègies són intencionals i parcialment controlables pel subjecte. Schmeck (1988) ha
observat que es poden expressar amb tàctiques. Purdie i Hattie (1999) han evidenciat la posició subordinada
de les tàctiques respecte de les estratègies. De fet, l’estratègia és un pla complet (no necessàriament
complex) per a un aprenentatge eficaç; la tàctica és una tècnica personal per a gestionar un procés específic
d’aprenentatge i pot consistir en la manera de recordar una simple informació o de descompondre un codi
numèric per a recordar-lo millor.
Les estratègies i tàctiques per a elaborar i després assimilar informacions són nombroses: l’escala EA detecta
només les més comuns. Per tant, és convenient exposar els resultats de l‘estudi realitzat per Wade, Trathen i
Schraw (1990), on han estat examinades en profunditat. De les respostes de 67 universitaris sobre com
aprenien un text de ciències naturals, s’ha evidenciat una gran varietat en l’ús d’estratègies i tàctiques, que ha
estat reagrupada en les següents tres àrees: maneres de llegir, maneres de prendre apunts i maneres de
memoritzar informacions. A continuació, s‘ ha efectuat un algoritme d’agrupament (cluster analysis), que ha
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portat a detectar sis tipus de subjectes, suficientment diferenciats en l’ús d’estratègies i tàctiques:
• subjectes que utilitzen estratègies adients;
• subjectes que elaboren les informacions;
• subjectes que són molt dúctils en la lectura dels textos;
• subjectes que prenen molts apunts i fan molts resums;
• subjectes que elaboren i integren els continguts del text;
• subjectes que memoritzen les informacions.
A continuació Wade et al. (1990) han tractat de comprovar de manera objectiva l’existència de diferències
entre aquests sis tipus pel que fa a recordar les informacions adquirides. En no trobar cap diferència, els
autors han afirmat que pel que fa a la memòria immediata, l’ aportació de les estratègies a l‘aprenentatge és
igual. En el QPA-A l’escala EA compta amb un ítem (“Si no he entès alguna cosa de la lliçó, demano
explicacions al professor”), que evidencia una estratègia molt apreciada pels docents i recomanada pels
pares, i que no ha estat posada en les altres formes del qüestionari. Tanmateix, pot ser útil recomanar aquesta
estratègia també als estudiants de l’escola secundària obligatòria. Aleven, Stahl, Schworm, Fischer i Wallace
(2003) han examinat una sèrie d’estudi recents per a establir si demanar ajut al docent és una estratègia
eficaç. Aquesta estratègia ha resultat particularment útil en el cas de subjectes amb llacunes de contingut en
diverses assignatures. Els alumnes, sobretot del primer cicle, són contraris a demanar explicacions al
professor: la inclusió d’aquest ítem al QPA-A està tant justificat com la necessitat d’animar als estudiants a
fer-ho.
En concloure, cal citar un cop més De Beni, Pazzaglia et al. (2003): l’ús de les estratègies resulta en estreta
relació amb els components metacognitius i motivacionals de l’estudiant. Això que està confirmat també pel
fet que les quatre primeres escales estan moderadament relacionades entre sí.

CA – Consolidació de l ‘aprenentatge
L’objectiu de l’escala CA és fer que el subjecte sigui conscient de la modalitat i freqüència mitjançant les
quals estudia els continguts apresos per a completar-los, integrar-los i fixar-los en la seva memòria a llarg
termini. Pel que sembla, la millor manera per a afrontar un tema complex consisteix en considerar-lo en la
seva globalitat, de fet, una anàlisi detallada impedeix avaluar-lo en la seva totalitat. Estudiar novament
continguts adquirits pot enriquir-los i fixar-los millor. Els dos termes, consolidació i estabilització, també ens
fan comprendre millor que els continguts apresos es tornen més estables i duradors. Ormrod (1990)
considera la consolidació com una simple estratègia, que consisteix en una ràpida lectura d’un text per a
comprendre la seva estructura i examinar-lo novament amb la intenció d’ampliar les informacions fer
eventuals correccions. Tanmateix, després de realitzar una anàlisi factorial dels ítems del QPA, s’ha
comprovat que la consolidació no pot ser reduïda a una simple estratègia, perquè s’obté un factor ben
diferent i suficientment independent de les altres escales, inclosa aquelles de les estratègies. El QPA és
probablement un dels pocs qüestionaris que presenta una escala específica sobre la consolidació dels
continguts adquirits en primera instància.

AS – Aprenentatge superficial
Com ja hem dit en el paràgraf "La forma experimental", l’aprenentatge superficial procedeix de l’enfocament
superficial, que ha estat explicat amb claredat i que és diferent de l’enfocament profund i, en certa mesura,
també de l’estratègic. En conclusió, l’aprenentatge superficial consisteix en una, més o menys fidel,
reproducció dels continguts i informacions independentment de les fonts i maneres en què estan proposats.
El resultat de l‘aprenentatge pot ser fidel a la font o només breu, incomplert, fragmentari i fins i tot
incoherent. El subjecte que adopta aquest enfocament no pren en consideració el marc general dels
continguts, que divideix en petites parts per a memoritzar-les repetint-les. Té un concepte més quantitatiu que
qualitatiu del procés d’aprenentatge i tot i que provi d’organitzar els continguts en una estructura, no
aconsegueix integrar-los en un marc coherent. Bailey i Onwuegbuzie (2002) han proporcionat una curosa
descripció dels subjectes que realitza un aprenentatge superficial. Després de subministrar a uns universitaris
que estudiaven un idioma estranger un qüestionari sobre els hàbits d’estudi, els autors han diferenciat els
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estudiants amb un bon aprofitament d’aquells amb un aprofitament escàs. Els hàbits d’estudi dels estudiants
amb escàs profit eren: incloure en els apunts informacions irrellevants; tenir dificultats en la realització de les
tasques assignades, no demanar ajut; estudiar només quan estan de bon humor; una vegada aprovat l’examen,
oblidar-se dels apunts; perdre el temps i somniar despert abans de començar a estudiar; no utilitzar el
diccionari per a buscar el significat de les paraules que no entenen. Aquesta severa descripció no serveix per
a tots els subjectes que adopten un enfocament superficial. Kember, Jamieson, Pomfret i Wong (1995)
després de realitzar un enquesta sobre un grup d’estudiants d’ enginyeria han observat que aquells que
estudiaven de manera superficial encara que dediquessin molt de temps a l’estudi, obtenien resultats inferiors
respecte als que utilitzaven menys temps. A més, resultava que aquest grup era més assidu a les classes. Com
hem dit en el capítol anterior, segons uns estudis, l’aprenentatge superficial està relacionat negativament amb
el rendiment. Tanmateix, no manquen opinions favorables sobre l’aprenentatge superficial, que a vegades
pot portar a resultats discrets. Busato, Prins, Elshout i Hamaker (2000) han afirmat que l’aprenentatge
profund no sempre és reconegut i valorat, doncs, l’aprenentatge superficial podria ser anomenat també
"comú”, "ordinari", "convencional" o "reproductiu", denominacions que treuen a aquest terme la seva
càrrega afectiva negativa i que podrien ser utilitzades en parlar als estudiantes del seu aprenentatge, sobretot
si resulta "superficial".
Per a concloure aquesta exposició sobre l’aprenentatge superficial, encara que resulti paradoxal, esmentem
les dades d’un estudi sobre l‘aprenentatge profund. Bandalos et al. (2003) han comprovat que un
aprofundiment d’estadística aplicada a l’educació ha resultat ser contraproduent per a obtenir èxit en l’estudi
per part d’un grup d’universitaris. Els autors ho han explicat d’aquesta manera: l’aprofundiment d’una
assignatura no es manifesta immediatament en el rendiment dels estudiants sinó que facilita l’adquisició
d’informacions que podran ser utilitzades a llarg termini. Els autors afirmen que la verificació de
l’aprenentatge s’ha realitzat a curt termini. A la fase inicial de l’aprenentatge són eficaces les estratègies
convencionals (memoritzar, buscar tàctiques per a recordar fórmules): activar en aquesta fase processos
complexos crea en els estudiants únicament confusió.

Conclusió
Per a ampliar la descripció de les cinc escales del QPA hem esmentat les reflexions de diversos teòrics i les
dades empíriques d’uns estudiosos per a enriquir el contingut i perfeccionar el significat. Les dades teòriques
i empíriques resultaran, de fet, útils per a la interpretació dels perfils obtinguts amb el qüestionari. En la
convergència de les dades mitjançant les quals ha estat elaborat el qüestionari del QPA amb aquells obtinguts
dels esmentats estudis, es pot veure confirmada la validesa de la noció del sí mateix. També important és la
“osmosi” dels processos cognitius i afectius (motivacionals) detectada en les quatre primeres escales; aquesta
“comunicació” entre els processos d’aprenentatge ha estat evidenciada també per De Beni, Pazzaglia et al.
(2003). Tenint present l’afinitat dels processos de les quatre escales i la profunda diversitat de la cinquena,
podem afirmar que l’aprenentatge es realitza, en concret, de dues maneres diferents (com afirmen també
Wierstra, Kanselaar, Van Der Linden, Lodewijks i Vermunt, 2003): constructiva, amb l’elaboració personal
dels continguts adquirits críticament, i reproductiva, amb la memorització i l’organització seqüencial dels
continguts. Per descomptat, només en el primer cas hi ha creixement i desenvolupament.
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El QPA per a escoles d’ensenyament post-obligatori i universitats

En el passat l’ensenyament era articulat rígidament en nivells d’educació: primària, secundària obligatòria,
post-obligatòria i universitat. La transició d’un nivell a un altre ocasionava en els estudiants problemes
d’adaptació, cosa que perjudicava la continuïtat de l‘aprenentatge i de la formació general. Des de fa uns
anys s’ ha decidit crear una connexió entre els diferents nivells educatius, una continuïtat tant en
l’aprenentatge dels estudiants como en la seva formació per a afavorir el desenvolupament i el creixement
harmoniós. Per tant, s’ha considerat útil elaborar una estructura coherent dels processos d’aprenentatge (i
d’un instrument apte per a detectar-lo de manera segura), que pogués ser aplicada a tots els nivells educatius,
de la primària a la universitat. De fet, una estructura comú als instruments de detecció ofereix la possibilitat
de comprovar el nivell de maduresa i el progrés en els processos d’aprenentatge dels estudiants i pot ser un
ajut per a comprendre l’efecte de la transició d’un cicle escolar a un altre i d’un nivell a un altre. Si,
finalment, els enfocaments d’aprenentatge dels estudiants es detectessin periòdicament amb les diferents
formes del QPA, els perfils obtinguts podrien formar part de la seva trajectòria estudiantil i ser afegits al seu
portafoli personal.
La importància de la utilització d’una estructura comú a tots els nivells educatius està confirmada també
empíricament, com per exemple el fet que, a vegades, la transició d’un nivell a un altre resulta difícil als
estudiants. Esmentem a continuació els resultats de dos estudis que tracten aquest tema, que com veurem
podria semblar contradictori. Gottfried, Fleming i Gottfried (2001) han realitzat un estudi longitudinal sobre
més de 100 estudiants, començant als 9 anys d’edat i acabant als 17 anys. Els autors han subministrat sis
vegades el mateix qüestionari sobre la motivació intrínseca al llarg dels anys. Vet aquí una síntesi dels
resultats obtinguts:
• la motivació intrínseca s’ha mantingut constant des de la infantesa fins a l’adolescència;
• ha estat possible preveure la motivació dels estudiants d’ un estadi de desenvolupament al
successiu;
• la motivació intrínseca depenia de les assignatures escolars.
Com es pot veure d’aquestes dades i d’altres esmentats a continuació (veure secció Aprofundiments capítol
“Influença de l’ambient” paràgraf “Ambient escolar i acadèmic”; Wiersta i altres, 2003), els enfocaments
d’aprenentatge són característiques personals que depenen només en part de les situacions ambientals i
l’activitat d’aprenentatge, per a ser eficaç, ha de ser continuada.
Bouffard, Boileau i Vezeau (2001) han examinat l’efecte que la transició de l’escola primària a la secundària
obligatòria provocava en la motivació de més de 300 estudiants, dels quals s’han obtingut també components
de personalitat. La transició ha produït una disminució de la capacitat de dominar algunes assignatures i de
l’autoeficàcia en altres, és a dir el convenciment dels estudiants de poder afrontar amb èxit les relatives
tasques, cosa que ha portat al rebuig dels deures escolars. La transició d’un nivell a un altre crea en els
estudiants problemes a causa de la diferent gestió de l‘aprenentatge, de la diferent avaluació del seu
rendiment i l’actitud menys comprensiva dels docents provoca en els estudiants una disminució de la
confiança en les seves capacitats (efecte negatiu sobre l’autoeficàcia). És molt probable que gràcies a les
informacions obtingudes amb el QPA, aquests problemes podran, al menys en part, ser previnguts.

Les formes del QPA
Com hem anticipat, el QPA ha estat elaborat segons les dades obtingudes pels estudiants de l’escola mitja
superior, els quals són més adients per a identificar una estructura estable i consolidada de l’aprenentatge en
general. Un cop obtinguda aquesta estructura, s’adapta, amb l’oportuna adequació, també als subjectes
d’altres nivells: escola primària, secundària obligatòria i post-obligatòria i universitat.
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Així doncs, el QPA està format per les següents quatre formes:
• QPA-A per a alumnes de 5è i 6è de l’escola primària i de 1r d’ESO;
• QPA-B per a alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO;
• QPA-C per a alumnes de l’escola post-obligatòria;
• QPA-D per a estudiants de escoles d’ensenyament superior i universitats;

Nivells del sistema educatiu
5è i 6è de primària
1r d’ESO
2n, 3r i 4t d’ESO
Ensenyament mitjà superior
Ensenyament superior i
Universitat

Forma del qüestionari
QPA-A (40 ítems)
QPA-B (80 ítems)
QPA-C (100 ítems)
QPA-D (90 ítems)

Títol del portafoli
QPA primària
QPA ESO
QPA mitjà superior Universitat

Aquestes quatre formes són iguals en la seva estructura, perquè detecten els mateixos cinc processos
d’aprenentatge i presenten un nombre d’ítems idèntic. Donat que s’ ha preferit adoptar la forma C del QPA,
en les altres hi haurà variacions en el nombre dels ítems, en la modificada formulació d’això i en l’elecció
d’ítems menys complexes. A continuació es presenta l’esquema de les quatre formes del QPA, els nivells
específics educatius i l’estructura global d’aquesta obra, articulada en tres portafolis, cadascú per a un
determinat nivell d’educació (educació primària, secundària obligatòria, universitat).

El QPA-B
La forma B del QPA està formada per 80 ítems d’opció múltiple, segon una escala de respostes que va de l
fins a 5. Està destinada a estudiants d’ESO. El QPA-B hauria de facilitar la transició del primer cicle
d’ensenyament al segon, oferint indicacions vàlides sobre como gestionar els mètodes d’aprenentatge en el
marc de la formació professional, molt diferents respecte a aquells del nivell anterior. També pel que fa a
aquesta forma, han estat calculats els coeficients de consistència alfa. Les dades obtingudes es refereixen a
126 subjectes (80 homes i 46 dones) d’ESO. Com es pot veure en la taula 6a, els coeficients alfa són bastant
alts, sobretot pel que fa a les escales MI i AS. Els valors de la desviació estàndard de les escales són alts i el
ventall dels punts extrems resulta particularment ampli en l’escala AS - Aprenentatge superficial. Les
respostes dels estudiants a la forma B del qüestionari resulten fefaents i les dades obtingudes són útils per a
la gestió del seu aprenentatge.

Taula 6a
Anàlisi dels ítems del QPA-B: Mitjanes, desviacions estàndards i coeficients alfa (N = 126)

________________________________________________________________________
M

DS

Alfa

________________________________________________________________________
MI – Motivació intrínseca en l’ aprenentatge
57.29 9.60
.81
MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregulat 62.15 6.89
.70
EA – Estratègies d’ aprenentatge
50.88 9.17
.72
CA – Consolidació de l’ aprenentatge
53.28 8.44
.76
AS – Aprenentatge superficial
35.89 10.05
.84
________________________________________________________________________________

El QPA-C
La forma C està destinada a estudiants de l’escola mitja superior i està format per 100 ítems (l’escala de
resposta és la mateixa que la forma B). La consistència de les cinc escales, resultant dels coeficients alfa, és
molt alta (veure taula 1).
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El QPA-C pot ser molt útil per a la verificació dels processos d’aprenentatge i de les estratègies en un context
formatiu diferenciat com el de l’escola mitja superior (batxillerat i escoles de formació professional). Així
doncs, el QPA-C podria ser un ajut per a comprovar i promoure els processos d’aprenentatge en tres grans
àmbits: formació professional, pràctica i alternança estudi-feina. En aquests àmbits, de fet, les informacions
relatives a la motivació intrínseca, als processos metacognitius, a l’aprenentatge autoregulat i a les estratègies
d’aprenentatge poden ser útils per a que l’estudiant s’adoni de la seva situació en relació als requisits de les
diverses institucions. En les escales del qüestionari hi ha moltes diferències relatives als diversos nivells
educatius i formatius. Donat que la motivació intrínseca, els processos metacognitius i l’aprenentatge
autoregulat puguin afavorir o obstaculitzar l’adquisició de les competències professionals dels estudiants,
s’espera que, en guiar de manera oportuna aquests processos, aquests podran ser rectificats i potenciats a curt
termini. Tenint en compte les diferències de les mitjanes de les escales segons les diferents especialitats, la
puntuació del qüestionari podrà contribuir també a la decisió de l’estudiant si passar del batxillerat a les
escoles de formació professional i viceversa. A més d’aquestes aplicacions pràctiques del QPA-C, diversos
aspectes dels enfocaments d’aprenentatge poden ser sotmesos a verificació empírica estenent el camp
d’aplicació i utilització.

El QPA-D
La forma D del QPA està format per 90 ítems d’opció múltiple (l’escala de resposta és igual que les formes
anteriors) i està destinada a estudiants d’escoles d’ensenyament superior i universitats. Per a justificar
l’elaboració d’aquesta forma han estat examinats diferents estudis. Inicialment, podria semblar que els
estudiants universitaris, en tenir molts anys d’estudi, utilitzen mètodes d’aprenentatges eficaços, en realitat
això es verifica només en un baix percentatge d’universitaris. Cal esmentar les dades d’uns estudis recents,
d’autors estrangers i italians, per adonar-se de la necessitat d’ajudar als universitaris en el seu aprenentatge.
Winne i Jamieson-Noel (2003) han examinat les tàctiques utilitzades per gairebé 70 universitaris per a
aprendre un text. El resultat obtingut amb cada tècnica ha estat comparat amb una prova objectiva que
detectava els mateixos continguts. D’aquesta comparació s’ha evidenciat que diversos estudiants estaven
convençuts de l’eficàcia de les tècniques utilitzades, posant en perill d’aquesta manera també el seu
aprenentatge autoregulat. Peverly, Brobst, Graham i Shaw (2003) han comprovat que de gairebé 90
universitaris, molts supervaloraven la seva pròpia capacitat d’autoregulació d’aprenentatge. L’escassa
qualitat de l’autoregulació ha estat confirmada també per la feble relació amb l’èxit acadèmic. En el context
italià De Beni, Moè i Rizzato (2003) han descrit les dificultats que els universitaris troben particularment en
la transició del segon cicle a la formació superior, és a dir a la universitat. Els autors documenten com els
novells han d’organitzar el seu temps per a l’aprenentatge, afrontar els continguts proposats de formes i
maneres diferents respecte a l’escola secundària, organitzar el seu mètode d’estudi segons els programes,
preveure i després gestionar uns exàmens notablement diferents respecte a l’experiència del passat; a tot això
cal afegir una major quantitat de continguts per a afrontar i adquirir. La dificulta de la transició de l’escola
secundària a la universitat ha estat ben documentada en el context anglosaxó, doncs, esmentem l’experiència
de Matt, Pechersky i Cervantes (1991), basada en dades obtingudes examinant la transició de 252
universitaris de la escola secundària al primer any d’universitat. A tots els estudiants ha estat subministrat,
dues vegades, un qüestionari per a detectar el mètode d’estudi i els hàbits d’aprenentatge durant l’escola
secundària i successivament durant el primer any d’universitat. Els resultats d’aquest qüestionari obtinguts
en les dues fases han estat comparats amb l’èxit escolar i acadèmic d’aquests estudiants: el mètode d’estudi i
els respectius hàbits resultaven relacionats només amb l’èxit en l’escola secundària i no amb l’èxit
universitari. Per tant, els autors han pogut afirmar que els qüestionaris destinats als estudiants de l’escola
secundària no eren adients per als universitaris a causa de la profunda diferència en l’aprenentatge. Així
doncs, està confirmada la necessitat d’un qüestionari específic per a universitaris i d’ajut als estudiants per a
millorar el seu mètode d’estudi i el seu enfocament d’aprenentatge. De Beni, Moè et al. (2003) enumeren les
errades més freqüents dels universitaris: donar la mateixa importància als temes per a estudiar; utilitzar les
mateixes estratègies per a continguts diferents; utilitzar estratègies rudimentàries; memoritzar mecànicament
el text; subratllar el text ja en la primera lectura sense comprendre els continguts més importants; voler
aprendre en poc temps; verificar el seu propi aprenentatge poc sovint. Segons aquests autors, molts
estudiants perpetuen els seus mals costums d’estudi, fins i tot aquelles utilitzades en la seva trajectòria
escolar anterior. Així doncs, cal fer reflexionar als universitaris sobre els seus hàbits d’estudi i la qualitat de
les estratègies adoptades i estimular els seus processos metacognitius. Pel que fa als mètodes d’aprenentatge,
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els autors proposen unes tipologies de subjectes, interessants per pertinents al QPA: el primer tipus està
format per subjectes capaços d’elaborar informacions de manera personal, el segon per subjectes amb
elevades competències metacognitives i el tercer per subjectes amb una forta motivació intrínseca. Els tres
tipus corresponen, en principi, a les quatre primeres escales del QPA. En el QPA-D la consistència de les cinc
escales ha estat examinada segons les respostes proporcionades per 295 subjectes, dos terços dels quals eren
estudiants dones de pedagogia i un terç estudiants de diferents facultats. Les dades de l’anàlisi dels ítems
estan esmentats en la taula 6b. En general, els coeficients alfa resulten acceptables, encara que lleugerament
inferiors als del QPA-C: a la disminució de la consistència de les escales, a excepció de la quarta (CA Consolidació de l’aprenentatge), ha contribuït la varietat dels mètodes d’aprenentatge a nivell universitari.
Segons sembla, els subjectes coneixen millor alguns processos respecte a d’altres menys importants. Si
l’escala CA resulta molt consistent, AS – Aprenentatge superficial resulta la més baixa. Els resultats del
QPA-D han de ser utilitzats amb compte i s’hauran d’aclarir eventuals dubtes tindran mitjançant
verificacions successives. El més positiu de les cinc escales consisteix en les desviacions estàndards, que
poden comparar-se als valors obtinguts amb les altres formes del qüestionari. La forma D resulta
particularment adient per als estudiants del primer any d’universitat.

Utilització
A causa de la importància dels processos d’aprenentatge i d‘estratègies detectats pel QPA, els resultats
obtinguts es presten a diferents utilitzacions. QPA-B i QPA-C poden subministrar-se a tots els estudiants a
l’inici del curs escolar (i el QPA-D a l’inici de la carrera universitària) per a detectar cinc aspectes del seu
aprenentatge i, segons els resultats obtinguts, oferir-los un curs molt curt sobre el mètode d’estudi o, si això
no fos possible, ajudar-los individualment segons les necessitats evidenciades per l’anàlisi. Una segona
ocasió es presenta quan els estudiants passen d’un nivell educatiu a un altre; en la transició de l’escola mitja
superior a la universitat, per exemple, es pot subministrar el QPA amb aprofitament. En aquest manual hem
dit diverses vegades que els processos d’aprenentatge són estables durant tota la trajectòria escolar dels
estudiants, però que la transició d’un nivell educatiu a un altre produeix dificultats d’adaptació en alguns
d’ells; cosa que ha estat documentada també pel que fa als universitaris, a causa de la diferent manera de
donar classes respecte a l’escola mitja superior. En diversos estudis (veure el capítol “Característiques
psicomotrius”), s’ha evidenciat, segons l’edat, una disminució de la motivació intrínseca i un canvi de les
estratègies d’aprenentatge, fet que podria indicar un retorn a la situació anterior de l’estudiant. El QPA pot
ser subministrat amb una certa periodicitat també durant l’any escolar per a verificar el progrés en la
motivació intrínseca i en els processos metacognitius i per a comprovar una desitjable disminució de
l’aprenentatge superficial. Pot ser útil també verificar si l’ús de les estratègies s’ha desplaçat de les menys
productives a les més productives. Resulta més complicat utilitzar aquest qüestionari per a comprovar
l’efecte d’una intervenció realitzada amb regularitat per a potenciar els processos d’aprenentatge en un grup
experimental, fet que demana un projecte experimental laboriós amb hipòtesis clares. Les dades dels
nombrosos estudis esmentats en aquest manual poden servir com a una valuosa guia en l’organització
d’investigacions similars.

Taula 6b
Anàlisi dels ítems del QPA-D: Mitjanes, desviacions estàndards i coeficients alfa (N = 295)

________________________________________________________________________
M

DS

Alfa

________________________________________________________________________
MI – Motivació intrínseca en l‘ aprenentatge
66.98 8.20
.67
MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregulat 68.61 7.92
.72
EA – Estratègies d’ aprenentatge
67.49 9.52
.75
CA – Consolidació de l’aprenentatge
63.67 9.65
.80
AS – Aprenentatge superficial
39.61 7.49
.61
________________________________________________________________________________
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El docent podria, finalment, verificar la situació de la classe pel que fa a processos i estratègies detectats
mitjançant el qüestionari, comparant les mitjanes i les desviacions estàndards obtingudes amb aquelles dels
estudiants enquestats. Una desviació massa alta o baixa podrà suggerir sobre quins processos d’aprenentatge
cal intervenir. Una altra manera més productiva podria ser tabular les respostes als ítems per a comprendre
quins són els processos i l’estratègia principalment utilitzats pels alumnes. Aquest mètode ha estat proposat
per Cornoldi (1995) i il·lustrat successivament. El perfil dels processos d’aprenentatge obtingut mitjançant el
QPA (veure més endavant “Aplicació, puntuació i normes” i “Interpretacions del perfil”) pot incloure’s en el
portafoli de l’estudiant, per a demostrar la continuïtat dels seus processos d’aprenentatge i contribuir també a
definir la seva situació escolar.

Conclusió
Les formes B, C i D del QPA ofereixen als estudiants la possibilitat de verificar els seus propis processos i
estratègies d’ aprenentatge en el marc d’una perspectiva de continuïtat al llarg de la seva trajectòria escolar.
Des d’aquesta perspectiva, ells podrien desenvolupar processos i estratègies constructius i corregir aquells
poc productius. Les dades obtingudes per les escales del QPA es presten a descriure tant una situació de
classe com individual de l’estudiant. Els processos i les estratègies de cada estudiant poden evidenciar-se
mitjançant un esquema, anàleg al que va elaborar Cornoldi (1995). Les veus proposades (per exemple:
“Utilitza coneixements ja adquirits”, “Subratlla frases importants”, “Transcriu les paraules clau”, “Exposa el
text estudiat als seus familiars”) poden utilitzar-se tant en el grup-classe com individualment. Realitzar
periòdicament aquesta verificació, ofereix a l’estudiant la possibilitat de potenciar els seus processos i
estratègies constructives i corregir aquelles poc productives. De totes maneres, cal recordar que els
qüestionaris per a detectar enfocaments i estratègies d’aprenentatge tenen límits, que a vegades és possible
superar gràcies a l’entrevista individual o al mètode de “pensar en veu alta”. Artelt (1999), per exemple, ha
assignat a un grup d’estudiants de nivell d’educació obligatòria la tasca de llegir uns textos, resumir-los i
recordar el seu contingut i successivament els ha entrevistat individualment per a després avaluar les seves
respostes. Segons els resultats obtinguts, aquest autor ha comprovat que pel que fa a les dades detectades pels
qüestionaris, les seves, obtingudes amb una entrevista, eren més completes i, així doncs, aconsella integrar
sempre el qüestionari amb una entrevista. Veenmau, Prins i Verheij (2003), en canvi, per a avaluar
l’aprenentatge de 33 estudiants d’una escola d’ ensenyament tècnic han adoptat el mètode del “pensar en veu
alta”, els han subministrat un qüestionari sobre els enfocaments d’aprenentatge i una prova objectiva sobre
l’adquisició dels textos proposats. Pel mètode del “pensar en veu alta”, s’ha avaluat l’aprenentatge dels
estudiants, prenent en consideració tant la manera d’estructurar el text, com els continguts adquirits i
l’avaluació dels textos. S’ha evidenciat una relació positiva entre els enfocaments d’aprenentatge detectats
pel qüestionari i el mètode de “pensar en veu alta”, fet que testimonia una bona convergència teòrica entre
els dos mètodes. A més, s’ha evidenciat una bona consistència de les vint escales que formaven el
qüestionari. Tanmateix, aquesta relació positiva ha resultat molt feble, per tant, els autors han afirmat que els
resultats obtinguts amb els qüestionaris són bastant parcials i han de ser completats per altres mètodes com
per exemple “pensar en veu alta”. Aquesta relació feble entre les dues modalitats procedeix del fet que els
estudiants, en contestar a les preguntes d’un qüestionari, poden utilitzar un estàndard personal o adoptar
l’estàndard del docent, d’un estudiant ideal o d’un poc interessat. Tanmateix, aquesta explicació es
parcialment vàlida, perquè en distribuir els qüestionaris s’indica que s’ha d’utilitzar el seu propi estàndard
personal. Pel que fa a la major validesa del mètode de “pensar en veu alta”, cal evidenciar que els continguts
que els estudiants han adquirit eren específics de l’ensenyament tècnic i que, en canvio, els processos i les
estratègies detectats pels diferents qüestionaris són més universals i, per tant, menys relacionats amb el
rendiment específic. De totes maneres, pel que fa als processos i estratègies, és aconsellable integrar sempre
amb d’altres mètodes les dades obtingudes amb els qüestionaris.
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Aplicació, puntuació i normes

El QPA-B està constituït per 80 ítems reproduïts en tres fitxes, més la introducció amb les instruccions. El
QPA-C està format per 100 ítems (distribuïts en quatre fitxes) i el QPA-D, per 90 ítems, més la introducció
amb instruccions. Les fitxes de les tres formes es troben en aquest volum al final del manual (secció
Material). Aquestes fitxes han estat preparades per a ser fàcilment fotocopiades: el docent, d’aquesta
manera, pot construir per a cada forma un quadern (QPA-B i QPA-D = introducció + 3 pàgines d’ítems;
QPA-C = introducció + 4 pàgines d’ítems) i fotocopiar-lo segons les seves necessitats d’avaluació. A més,
abans de proporcionar el qüestionari, cal fotocopiar per a cada forma el corresponent full de les respostes
(també en aquest cas es tracta, per a cada forma, d’una fitxa fotocopiable que es troba a Material), que els
estudiants utilitzaran per a respondre. El càlcul de la puntuació és extremadament senzill, en estar el full de
les respostes ja preparat per a un càlcul ràpid i immediat. La suma d’aquests punts per a cada escala
proporciona la puntuació bruta, que finalment pot ser transcrita, per a cada estudiant, en el full del seu perfil
individual. Aquests resultats han ser transformats en puntuació estàndard amb l’ajut de les taules (veure
“Interpretació de la puntuació”). El docent pot, d’aquesta manera, traçar un “perfil” gràfic de les habilitats de
cada estudiant, comparant-les a la mitjana de la població estudiantil de referència. A l’esquema exposat a
continuació es sintetitzen les fases d’utilització del qüestionari i els materials necessaris.

QPA-B 3r i 4t d’ESO

Fase

Materials i procediments

Aplicació

Fitxes 1 (introducció) + 2-3-4
(ítems)= quadern ítems
Fitxa 5 (full de respostes)
Fotocopiar les fitxes per a crear i
lliurar un quadern + 1 full de
respostes a cada alumne
Per a detectar la puntuació
bruta obtinguda a cada escala,
Veure el paràgraf Puntuació
Fitxa 17 (full de perfil)
Fotocopiar la fitxa per a cada
estudiant, transcriure la
puntuació bruta i transforma-la
en estàndard.
(Veure el capítol Interpretació
de la puntuació, taula 9a i traçar
el perfil gràfic.

Puntuació

Perfil individual

QPA-C Ensenyament mitjà
superior

Fase

Materials i procediments

Aplicació

Fitxes 6 (introducció) + 7-8-9-10
(ítems)= quadern ítems
Fitxa 11 (full de respostes)
Fotocopiar les fitxes per a crear i
lliurar un quadern + 1 full de
respostes a cada alumne
Per a detectar la puntuació
bruta obtinguda a cada escala,
Veure el paràgraf Puntuació
Fitxa 17 (full de perfil)
Fotocopiar la fitxa per a cada
estudiant, transcriure la
puntuació bruta i transforma-la
en estàndard.
(Veure el capítol Interpretació
de la puntuació, taula 9b,9c,9d) i
traçar el perfil gràfic.

Puntuació

Perfil individual
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QPA-D Ensenyament superior
i Universitat

Fase

Materials i procediments

Aplicació

Fitxes 12 (introducció) + 13-1415 (ítems)= quadern ítems
Fitxa 16 (full de respostes)
Fotocopiar les fitxes per a crear i
lliurar un quadern + 1 full de
respostes a cada alumne
Per a detectar la puntuació
bruta obtinguda a cada escala,
Veure el paràgraf Puntuació
Fitxa 17 (full de perfil)
Fotocopiar la fitxa per a cada
estudiant, transcriure la
puntuació bruta i transforma-la
en estàndard.
(Veure el capítol Interpretació
de la puntuació, taula 9e) i
traçar el perfil gràfic.

Puntuació

Perfil individual

Aplicació
A la introducció d’aquest quadern s’explica el perquè d’aquest qüestionari i les seves instruccions.
Tanmateix, abans de l’aplicació, és important, predisposar als estudiants a la col·laboració. Es pot començar
explicant als presents que es tracta d’oferir-los una bona ocasió per a reflexionar sobre el seu mètode
d’estudi. Malgrat que molts d’ells estudien des de fa molts anys, no tots tenen mètodes productius per a
estudiar. Examinar la seva pròpia modalitat d’estudi pot ser molt útil per a conèixer millor el seu mètode
d’aprenentatge i eventualment millorar-lo i fer que sigui més eficaç. A continuació es pot continuar dient que
els resultats estaran disponibles i que es lliuraran individualment a cada estudiant. Després, es distribueix el
qüestionari i el full de respostes on els estudiants escriuran nom i cognoms, i ompliran els altres camps
(escola i classe, facultat i carrera). Es llegeixen les instruccions de la introducció, que també es poden
comentar breument per a aclarir algunes paraules (intensitat, actitud) amb l’ajut dels sinònims. A més, es
poden evidenciar algunes frases del text i explicar les classificacions de l’escala d’avaluació (de “Quasi mai
o mai” a “Quasi sempre o sempre”). Cal dir clarament que es respon posant una creu (X) a la casella adient
de la taula, i es pot explicar també la manera de canviar la resposta, amb l’ajut d’un exemple. Per últim,
s’inicia el treball. Tan aviat com els estudiants comencen a llegir el qüestionari, és necessari controlar el que
escriuen per a verificar que tots responguin segons les indicacions. Cal assistir als estudiants durant
l’aplicació del qüestionari, aclarint individualment el significat dels ítems, si és precís. En acabar els
estudiants el qüestionari, es recullen els fulls de respostes i els quaderns, però és necessari que ells hagin
completat el qüestionari. Si hi hagués estudiants amb escàs domini de la llengua del qüestionari o altres
problemes, és possible ajudar-los (també amb l’ajut d’un altre docent) i segons les seves respostes es decidirà
si lliurar-los els resultats, en cas de resultat negatiu se’ ls donarà consells sobre com millorar el seu mètode
d’aprenentatge.

Puntuació
Abans de començar el càlcul de la puntuació, s’ha de verificar que les respostes dels estudiants siguin clares.
En cas de doble resposta, se n’ha d’identificar la definitiva. Els ítems sense resposta (que no haurien de
superar el 5% del total) es consideren com omissions. Després d’efectuar aquesta verificació preliminar es
comença la veritable puntuació, que consisteix en el càlcul de les respostes. Els diversos ítems estan
disposats en el mateix ordre de successió de les escales i el full de respostes està format per cinc columnes
segons els valors de 1 a 5, corresponents als ítems, disposats en horitzontal. Cada columna, doncs, correspon
a una de les cinc escales. Aquesta disposició fa possible detectar la puntuació bruta sense utilitzar un altre
esquema, de fet, n’hi ha prou amb sumar els valors marcats per l’estudiant i transcriure’ls en els espais
oportuns del full de respostes.
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La puntuació bruta obtinguda es transcriurà també en el perfil individual.

Exemple de correcció: la resposta vàlida és la n.3

1
6
11
16
21
26
31
36

1 2

11 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2

4

1 2 3 4 5
2 4
1 2 3 4 5
2
1 2 3 4 5
2

1 2 3 4 5
2
1 2 3 4 5
2

1 2 3 4 5

2

1 2 3 4

7

1 2 3 4

12

1 2 3 4

17

1 2 3 4

22

1 2 3 4

27

1 2 3 4

32

1 2 3 4

37

1 2 3 4

4

2. MA

1. MI
P. bruta

24

P. bruta
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La puntuació bruta de l’escala MA s’obté
de la suma dels valors de les respostes als
ítems de la columna de l’esquerre, marcats
amb una creu

Normes índex general
Després de l’aplicació del qüestionari i feta la puntuació, es transforma la puntuació bruta en puntuació
estàndard. Entre les diferents escales disponibles s’ha preferit utilitzar l’escala estàndard de nou punts,
anomenada estanina (standard nine) per la seva funcionalitat i immediatesa, en ser molt similar a
l’avaluació(numèrica i de judici) amb la qual se l’avalua. En el capítol successiu “Interpretació del perfil” hi
ha informacions més detallades sobre la composició de l’escala estanina . El QPA-B s’ha aplicat a 649
subjectes, 345 homes i 304 dones d’ESO. En el QPA-C, en fase d’experimentació s’han comprovat rellevants
diferències en les mitjanes – i molt menys en les desviacions estàndards – pel que fa a les diferents
especialitats escolars (com ja s’ha anticipat: veure “Característiques psicomètriques”). Por aquesta raó s’han
elaborat normes específiques per a les tres àrees de coneixement de l’escola mitja superior: clàssichumanística, científica i tècnic-tecnològica. A la primera s’han inclòs als estudiants de batxillerat clàssic,
pedagògic i artístic (per l’escàs nombre d’estudiants no s’ha pogut elaborar normes per a l’àrea artísticamusical), per un total de 685 subjectes (185 homes i 500 dones); la segona compren els estudiants de
l’institut científic (618 subjectes, 387 homes i 231 dones) i la tercera, els estudiants dels instituts d’educació
tècnica professional i en particular per a comptables i geòmetres (1105 subjectes, 606 homes i 499 dones).
Tot i que no s’han evidenciat diferències importants entre els estudiants d’aquestes tres àrees (veure
“Característiques psicomètriques”), s’ha decidit elaborar normes diferenciades per a cada una d’elles per a
establir de millor manera les característiques d’aquests estudiants. El QPA-D, finalment, s’ha aplicat a 295
subjectes (52 homes i 243 dones) de diferents facultats universitàries, es tracta d’un nombre escàs
d’estudiants perquè, en aquest cas l’objectiu era elaborar normes per a ajudar als estudiants procedents de
l’escola mitja superior a adaptar el seu mètode d’aprenentatge a nivell universitari. Prenent en consideració
les dades dels estudis esmentats a continuació(veure la secció “Aprofundiment, capítol “Influència de
l’ambient”, paràgraf “Ambient escolar i acadèmic”, veure Wierstra i altres, 2003) podrien verificar-se
diferències entre les cinc escales en relació a les diverses facultats. Com s’ha anticipat al capítol
“Característiques psicomètriques”, les normes són úniques i no estan subdividides per gènere, perquè les
diferències importants han estat comprovades en només dues escales, MI – Motivació intrínseca en l’
aprenentatge i EA - Estratègies d’aprenentatge, en favor de les dones. En la taula 7a estan les mitjanes i les
desviacions estàndards del grup d’estudiants per al QPA-B; en les taules 7b, 7c i 7d aquelles dels tres grups
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del QPA-C i en la taula 7e aquelles del grup del QPA-D. La taula d’interpretació de la puntuació es troba a
continuació: la taula 9a per al QPA-B, les taules 9b, 9c i 9d per al QPA-C i la taula 9e per al QPA-D
permeten efectuar la transformació de la puntuació bruta en qualificació estanina per a cada escala i elaborarà
un índex general. Aquest índex general s’obté sumant la puntuació bruta de les quatre primeres escales i
expressa el nivell qualitatiu dels processos i de les estratègies d’aprenentatge; aquest s’avalua segons l’escala
descrita en el paràgraf “Interpretació global”, capítol " Interpretació del perfil". La qualificació estanina de
les cinc escales ofereixen la possibilitat d’establir variacions destacades en els processos i en les estratègies
adoptades pel subjecte. L’escala AS - Aprenentatge superficial resulta relacionada negativament amb les
altres quatre; si un subjecte obté una qualificació estanina alta a l’índex general, la puntuació d’aquesta
escala serà, en principi, molt baixa. Si la qualificació estanina de l’índex general és mitjana, també la
puntuació de l’escala AS pot ser mitja, indicant que el subjecte, a més dels processos d’aprenentatge de
discreta qualitat, adopta també el mètode de la simple memorització. La qualificació estanina obtinguda es
transcriurà en espais oportuns del full del perfil individual per a poder traçar el perfil de les habilitats de cada
estudiant (veure “Interpretació del perfil”).
Taula 7a
QPA-B: mitjanes i desviacions estàndards (N = 649)

________________________________________________________________________
M

DS

________________________________________________________________________
Índex general
207.42
31.31
MI – Motivació intrínseca en l’ aprenentatge
54.11
9.43
MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregulat 57.44
8.47
EA – Estratègies d’aprenentatge
47.64
9.18
CA – Consolidació de ‘ aprenentatge
48.29
9.40
AS – Aprenentatge superficial
39.19
10.17
________________________________________________________________________________

Taula 7b
QPA-C: àrea clàssica- humanística (n = 685). Mitjanes i desviacions estàndards
________________________________________________________________________
M
DS

________________________________________________________________________
Índex general
268.89
42.53
MI – Motivació intrínseca en l’ aprenentatge
69.33
13.57
MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregulat 73.27
10.94
EA – Estratègies d ‘ aprenentatge
64.22
12.38
CA – Consolidació de l’ aprenentatge
62.18
13.65
AS – Aprenentatge superficial
42.27
11.53
________________________________________________________________________________

Taula 7c
QPA-C: àrea científica (n = 618). Mitjanes i desviacions estàndards

________________________________________________________________________
M

DS

________________________________________________________________________
Índex general
264.17
MI – Motivació intrínseca en l’ aprenentatge
67.81
MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregulat 73.33
EA – Estratègies d’ aprenentatge
61.14
CA – Consolidació de l’ aprenentatge
61.86
AS – Aprenentatge superficial
40.48

39.03
12.75
9.70
12.62
12.26
10.34
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________________________________________________________________________________
Taula 7d
QPA-C: àrea tècnica-tecnològica (n = 1105). Mitjanes i desviacions estàndards

________________________________________________________________________
M

DS

________________________________________________________________________
Índex general
259.37
39.60
MI – Motivació intrínseca en l’ aprenentatge
67.09
12.48
MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregula
70.30
10.64
EA – Estratègies d’ aprenentatge
60.84
11.47
CA – Consolidació de l’ aprenentatge
61.12
11.99
AS – Aprenentatge superficial
46.86
11.95
________________________________________________________________________________

Taula 7e
QPA-D: mitjanes i desviacions estàndards (N = 295)

________________________________________________________________________
M

DS

________________________________________________________________________
Índex general
266.65
29.68
MI – Motivació intrínseca en l’ aprenentatge
66.98
8.20
MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregulat 68.61
7.92
EA – Estratègies d’ aprenentatge
67.45
9.52
CA – Consolidació de l’ aprenentatge
63.67
9.65
AS – Aprenentatge superficial
39.61
7.49
________________________________________________________________________________
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Interpretació del perfil
Després de transformar la puntuació bruta obtinguda amb el qüestionari en puntuació estàndard, es passa a
l’elaboració del perfil. Como ja sabem, la puntuació es calcula segons l’escala estanina amb M = 5 i DS = 2.
Aquesta escala suposa per a cada variable la distribució normal de les freqüències i el percentatge per a cada
interval de punts. Per a uniformar la interpretació dels resultats és convenient establir les classificacions per
als cinc nivells de l’escala estanina que corresponen a la qualitat de l’aprenentatge del subjecte (de mediocre
a òptim). Els nivells de l’escala corresponen, de manera aproximada, a les categories d’aprenentatge, que
estan disposades segons una jerarquia creixent: de la més simple a la més complexa. Com es pot veure a la
taula 8, els percentatges de freqüències als dos extrems de l’escala estanina són baixos, mentre que aquells
dels tres valors centrals superen el 50%. Això significa que la meitat dels subjectes obtindrà una puntuació
estàndard entre 4 i 6. Per a evitar d’anivellar els resultats d’aquests subjectes és convenient prendre en
consideració la desviació des del valor mitjà (5) en les seves possibles dos direccions per sobre i per sota del
promig. També pel que fa als dos valors dels subjectes superiors (7-8) i inferiors (2-3) és convenient prendre
en consideració les dues puntuacions si són diferents.

Taula 8
Escala estanina, percentatges de freqüència, classificacions i categories d’aprenentatge

________________________________________________________________________
Escala
%
Classificacions
Categories d’
estanina
aprenentatge
_________________________________________________________________________
9
4
Òptim
Crear
8
7
7
12
Bo
Avaluar
6
17
Analitzar
5
20
Discret
4
17
Aplicar
3
12
Comprendre
2
7
Escàs
Recordar
1
4
Mediocre
(Recordar)
_________________________________________________________________________________

Pel que fa a les categories d’aprenentatge, la seva col·locació i significat són aproximats, de fet els subjectes
no sempre realitzen plenament els processos de la categoria corresponent, i és molt improbable que utilitzin
processos i mètodes de la categoria superior. L’escala AS – Aprenentatge superficial pot aclarir molt bé la
correspondència entre qualitat d’aprenentatge i categoria d’aprenentatge. El subjecte alt en aquesta escala
realitza sobretot els processos de les categories Recordar i, en part, Comprendre (Mayer, 2002).
Successivament es pot passar a la interpretació del perfil gràfic. La interpretació dels resultats es pot realitzar
en dos nivells: en un nivell global, prenent en consideració els valors de l’escala estanina en la seva
globalitat, i en un nivell específic, examinant els resultats de cada escala i establint una relació de
concordança o d’una eventual incoherència recíproca. Successivament es proporcionaran consells sobre com
intervenir en cas d’escàs aprenentatge, indicant els processos i mètodes esmentats en les diferents parts
d’aquest manual.

Interpretació global
Amb la interpretació global intentem comprendre el nivell dels processos i de les estratègies d’aprenentatge
del subjecte i d’expressar-lo amb les classificacions (de mediocre a òptim) proposades en la taula 8. En
aquesta avaluació es pren en consideració els valors obtinguts en les quatre primeres escales, perquè
indiquen la qualitat dels processos i de les estratègies adoptades; successivament s’examina la puntuació de
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la cinquena escala. Com resulta de la taula 2 (aportada al capítol 2”Desenvolupament i estructura”), l’
aprenentatge superficial està relacionat negativament, de manera moderada, amb les quatre primeres escales:
així doncs, és probable que un subjecte amb puntuació alta en les quatre primeres escales obtingui una
puntuació baixa en la cinquena. Per descomptat, si la puntuació de les quatre escales és només discreta
(mitja), és probable que la de la cinquena assoleixi la mitjana. Si els valors de les quatre primeres escales són
baixos, la puntuació de la cinquena serà discreta (mitja) però no és tan estrany que sigui molt alta (8 o 9). El
subjecte que obté una puntuació alta adopta sobretot estratègies de memorització i realitza només la primera
categoria d’aprenentatge Recordar. Per a la interpretació del perfil es fa referència a la descripció de les
quatre escales i als respectius processos i estratègies. L’ objectiu principal és establir si, en la seva globalitat,
l’aprenentatge del subjecte
és “òptim/bo/discret/escàs/mediocre". Successivament es prendrà en
consideració també la cinquena escala, que pot contribuir a aclarir ulteriorment la situació del subjecte. A
continuació, la descripció dels diferents perfils articulats segons els cinc nivells qualitatius d’aprenentatge. El
nivell correspon a la qualificació estanina obtinguda per a l’índex general.
Nivell 9 (aprenentatge òptim). El subjecte amb valor predominant de 9 en les quatre escales està
personalment implicat en l’aprenentatge; considera l’estudi com una ocasió per a créixer; estudia de manera
ordenada i regular els continguts de cada disciplina. Domina molt bé els processos mentals difícils i els
utilitza per a un aprenentatge d’alta qualitat; és capaç d’elaborar estructures coherents dels seus
coneixements i es completament autònom en l’aprenentatge. Domina diverses estratègies i les utilitza segons
les necessitats del tema; en l’estudi és sistemàtic i verifica periòdicament els coneixements adquirits. Intenta
consolidar regularment els continguts apresos, completant-los, integrant-los i rectificant-los amb apunts
posats al dia. A l’escala AS - Aprenentatge superficial obté una puntuació mínima.
Nivell 7-8 (aprenentatge bo). El subjecte amb valors predominants de 7 i 8 en les quatre escales està motivat
intrínsecament cap a l’aprenentatge i està satisfet amb l’estudi. Coneix els seus processos mentals i els
utilitza eficaçment en l’aprenentatge. Estudia de manera autònoma i aconsegueix superar les dificultats amb
els seus propis recursos. Domina estratègies vàlides que utilitza segons les exigències de l’assignatura i
verifica el seu propi aprenentatge amb regularitat. Periòdicament torna a estudiar els continguts adquirits per
a ampliar els seus coneixements i integrar el seu saber. A l’escala AS - Aprenentatge superficial obté una
puntuació baixa.
Nivell 4-5-6 (aprenentatge discret). El subjecte amb aquesta puntuació en les quatre escales està bastant
motivat en l’ estudi i considera útils les assignatures per a la seva trajectòria escolar. Estudia i realitza els
seus deures escolars de manera regular ordenada. És bastant conscient dels seus processos mentals i els
utilitza amb èxit en l’aprenentatge. Domina algunes estratègies que utilitza a l’estudi de manera bastant
eficaç. Periòdicament torna a estudiar els continguts adquirits a l’ últim període per a assimilar-lo millor. A
més d’aquest mètode d’aprenentatge, utilitza també mètodes menys productius d’enfocament superficial,
sobretot la simple memorització.
Nivell 2-3 (aprenentatge escàs). El subjecte amb aquesta puntuació en les quatre escales està motivat
principalment per raons externes a l’aprenentatge. A l’estudi és inconstant i els seus coneixements en cada
disciplina són fragmentaris. No és molt conscient dels seus processos mentals i els utilitza i domina només
parcialment. En la seva activitat d’aprenentatge depèn dels altres. Domina molt poques estratègies, en
general les menys productives, doncs els seus coneixements són parcials. Rarament torna a estudiar
continguts anteriorment adquirits, que ha après de manera parcial. El seu enfocament d’aprenentatge és
sobretot superficial i utilitza la memorització. Es difícil que aquest subjecte segueixi estudiant.
Nivell 1 (aprenentatge mediocre). El subjecte amb puntuació 1 a les quatre escales no està interessat per
l’activitat didàctica en els seus objectius més difícils: motivacionals i metacognitius. El seu aprenentatge es
basa en la motivació extrínseca, la memorització i els processos mentals elementals. L’elaboració dels
continguts per a aprendre és mínima i l’estructura dels coneixements és inestable. Utilitza els processos
cognitius de la primera categoria, Recordar. És molt difícil que aquest subjecte segueixi estudiant.
La gamma de valors de les quatre escales pot ser en certs casos bastant àmplia. El docent o el conseller
escolar ha de decidir quin és el nivell del subjecte i adaptar-lo, de manera oportuna, la descripció
d’aprenentatge dels cinc nivells. S’ ha d’anar amb molt de tacte en comunicar els resultats als subjectes de les
dues últimes categories ( aprenentatge escàs i mediocre).

29

Interpretació específica
La interpretació específica del perfil es basa en la descripció de l’aprenentatge del subjecte segons els
resultats obtinguts en les cinc escales. D’aquesta manera és possible posar en evidència les característiques
positives i negatives del subjecte en cada escala. A més, és possible establir si la puntuació de les cinc escales
està integrada o si emergeixen incoherències en l’estructura del perfil. Aquestes dades serveixen per a un
diagnòstic útil que permeti intervenir en els processos i estratègies fragmentàries. La descripció dels
subjectes corresponents als cinc nivells es fa escala per escala. D’aquesta manera, és possible aplegar les
descripcions dels cinc nivells i modificar-les oportunament per a proposar al subjecte un marc unitari de la
situació. A continuació, la descripció dels subjectes situats en diferents nivells de les cinc escales:

MI - Motivació intrínseca
Nivell 9. L’estudiant que obté aquesta puntuació està fortament motivat en l’aprenentatge de totes les
assignatures de manera completa. Troba satisfacció personal en l’estudi i, per tant, és constant i ordenat en el
compliment dels seus deures escolars. Considera les matèries molt importants per al seu creixement
intel·lectual. Els continguts que aprèn són duradors i susceptibles de ser ampliats. La seva actual motivació
és un requisit òptim per al seu futur aprenentatge.
Nivell 7-8. L’estudiant està motivat de manera constant en l’aprenentatge de diverses disciplines. En l’estudi
troba molta satisfacció. Considera les assignatures escolars útils per al seu projecte escolar. El seu
aprenentatge és ordenat i susceptible de ser ampliat. La seva motivació és un bon requisit per a la seva futura
trajectòria escolar.
Nivell 4-5-6. L’estudiant està bastant motivat en l’aprenentatge dels continguts de les diferents matèries de
manera suficientment complerta. És bastant constant en l’ estudi i troba molta satisfacció. Considera les
assignatures bastant importants per a la seva futura trajectòria escolar. És probable que la seva motivació
segueixi també al llarg de la seva trajectòria escolar. El seu aprenentatge és suficient per a seguir estudiant.
Nivell 2-3. L’estudiant està escassament motivat en l’aprenentatge, que resulta incomplert. Estudia amb
dificultat i realitza les seves tasques escolars de manera inconstant. Considera les assignatures escolars poc
importants. El seu futur escolar és incert.
Nivell 1. L’estudiant no té motivació en l’estudi i no troba satisfacció. És molt inconstant en la realització de
les seves tasques escolars i utilitza processos d’aprenentatge i de coneixement elementals. Els seus
coneixements són fragmentaris i tindrà dificultats en la seva futura trajectòria escolar, perquè el seu saber
actual no és base suficient per al seu aprenentatge successiu.

MA - Metaconeixement i aprenentatge autoregulat
Nivell 9. El subjecte és conscient dels seus processos cognitius i els utilitza eficaçment en l’aprenentatge.
Compleix amb els seus deures escolars autònomament. És capaç d’integrar els nous coneixements amb
aquells ja adquirits, elaborant estructures coherents. És molt versàtil en processos mentals laboriosos.
Nivell 7-8. El subjecte coneix bé els seus processos mentals i els utilitza en l‘aprenentatge. Compleix amb els
seus deures escolars autònomament. És capaç d’integrar els continguts de les assignatures en estructures
coherents.
Nivell 4-5-6. El subjecte coneix de manera discreta els seus processos cognitius, en els quals basa el seu
aprenentatge. Gestiona els seus recursos de manera bastant ordenada i obté resultats escolars discrets.
Nivell 2-3. El subjecte coneix poc els seus processos cognitius, doncs el seu aprenentatge no és coherent, ni
productiu. En el compliment dels seus deures escolars necessita ajut. No coneix bé els mètodes d’estudi
necessaris en situacions específiques.
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Nivell 1. El subjecte coneix molt poc els seus processos cognitius i no és autònom en el seu aprenentatge. Li
resulta difícil identificar estratègies adients als diferents continguts i els seus resultats són escassos. Els seus
coneixements són aïllats i incomplets i perjudiquen el seu futur aprenentatge.

EA – Estratègies d’aprenentatge
Nivell 9. El subjecte domina nombroses i diversificades estratègies per a l‘aprenentatge i és capaç d’utilitzarlas segons les diferents situacions. S’adona de la importància d’un aprenentatge complert, de fet, verifica
periòdicament l’adquisició dels seus coneixements. Aplica les seves estratègies, com per exemple, afrontar i
elaborar informacions de manera personalitzada. En les seves activitats és sistemàtic i olt ordenat.
Nivell 7-8. El subjecte domina diverses estratègies, s’adona que diferents informacions demanen estratègies
adients i les utilitza amb èxit. Verifica periòdicament la qualitat del seu aprenentatge. En les seves activitats
és ordenat.
Nivell 4-5-6. El subjecte és bastant conscient de les seves estratègies i les utilitza amb cert èxit segons les
exigències de la situació. Verifica periòdicament la qualitat del seu aprenentatge i en les seves activitats és
bastant ordenat.
Nivell 2-3. El subjecte coneix de manera molt vague les seves estratègies i les utilitza de manera aproximada.
A vegades utilitza aquelles menys adients i menys eficaces per a l’aprenentatge dels continguts. Verifica
estranyament la qualitat del seu aprenentatge i en les seves activitats és inconstant i poc sistemàtic.
Nivell 1. El subjecte no coneix les estratègies que hauria d’utilitzar en les diferents assignatures i els seus
coneixements estan molt poc integrats. No verifica personalment la qualitat del seu aprenentatge, que
dependrà, doncs, d’esdeveniments exteriors.

CA – Consolidació de l ‘aprenentatge
Nivell 9. El subjecte revisa periòdicament els continguts apresos per a assimilar-los millor i integrar-los amb
informacions suplementàries. Domina molt bé els processos cognitius difícils donant als continguts apresos
una estructura encara més sòlida.
Nivell 7-8. El subjecte revisa els continguts anteriorment apresos per a modificar la seva estructura fixar-los
millor en la memòria a llarg termini.
Nivell 4-5-6. El subjecte revisa ocasionalment els temes estudiats per a cobrir les seves llacunes de contingut
i donar als seus coneixements una estructura més coherent.
Nivell 2-3. El subjecte revisa molt poc els continguts estudiats i s’acontenten amb els adquirits encara que
siguin superficials e incoherents.
Nivell 1. El subjecte no revisa els temes estudiats a curt termini, no verifica la qualitat del seu aprenentatge,
per això els seus coneixements són fragmentaris y aproximatius. Aquesta actitud representa un límit
important al seu successiu aprenentatge.

AS – Aprenentatge superficial
Nivell 9-8-7. El subjecte està motivat en l’aprenentatge per raons externes als continguts i no té una relació
personalitzada amb ells. Utilitza sobretot la memorització, perquè no ha après el mètode “per significat” que
afavoreix la retenció dels continguts de manera més estable. Memoritza també los continguts que podria
aprendre més fàcilment si establís relacions causals i nexes lògics entre ells. El mètode de memorització no
és productiu, ni adient per a tots els continguts i, per tant, el seu aprenentatge resulta fragmentari.
L’enfocament de ‘aprenentatge no li permet d’anar més enllà de la primera categoria, “Recordar”. Encara que

31

no tingui perspectives de seguir estudiant en nivells successius, és encomiable el seu interès per l’estudi, que
en nivells inicials d’escolaritat pot portar-lo a resultats discrets.
Nivell 4-5-6. La descripció del subjecte que obté aquesta puntuació és la mateixa que l’anterior. Canvia
només el nombre de respostes als ítems del QPA, que és inferior respecte el del nivell superior. També la
descripció de l’enfocament d’aprenentatge és, en general, molt similar.
Nivell 2-3. El subjecte amb aquesta puntuació, no utilitza processos i estratègies productives per a
l’aprenentatge. Utilitza la memorització i poques vegades intenta elaborar de manera parcial els continguts
de base per a aprendre alguns coneixements elementals.
Nivell 1. El subjecte no utilitza cap mètode d’aprenentatge i la seva capacitat d’adquirir coneixements es
mínima. Si obté resultats similars o idèntics també en les quatre escales, llavors presenta nombrosos límits a
l’aprenentatge, sovint deguts al retard en el seu desenvolupament..
La descripció (global i específica) dels perfils es basa en la forma C y ha de ser adaptada, amb oportunes
simplificacions a les dues formes (A i B) destinades als estudiants que passen de l’escola primària a la
secundària obligatòria i de l’ ESO a la mitja superior. La forma D, destinada als estudiants universitaris, es
abreujada amb respecte a la forma C, però adaptada en els processos i estratègies a nivell dels destinataris.

Intervencions i promocions de processos
L’ objectiu de la detecció dels processos d’aprenentatge i de les estratègies no és només adonar-se de la
pròpia situació sinó també, si cal, de millorar-la. En general, els subjectes que a les quatre primeres escales
obtenen valors de 7 i més alts no necessiten cap intervenció. Tanmateix, també els subjectes amb
aprenentatge discret podrien registrar una disminució, per exemple obtenint una puntuació inferior a la mitja
en algunes escales. En general és sempre aconsellable prendre en consideració algunes intervencions. Cal
posar particular atenció als subjectes amb aprenentatge escàs i mediocre. Serà necessari programar una
intervenció per a afavorir tots els processos i les estratègies de les quatre escales amb les propostes indicades
en aquest manual. Si aquesta disminució és significativa, podria ser necessària una intervenció per a afavorir
els processos de la corresponent escala del QPA. La motivació intrínseca podria, de fet, ser afavorida a través
del potenciament de l’autoeficàcia, de l’estimació de sí mateix i de l’estil atribucional causal intern. En
analitzar el clima familiar de l’estudiant es pot aclarir el seu escàs compromís amb l’activitat d’estudi, potser
degut a l’escàs interès per part dels pares que les fills tinguin èxit. També l’ambient escolar podria ser
parcialment responsable de la desmotivació, resultant inferior a les aspiracions de l’estudiant. El
metaconeixement i l’aprenentatge autoregulat poden ser potenciats a través de diversos projectes i mètodes.
En verificar les habilitats intel·lectuals de l’estudiant es podrien comprendre millor eventuals dificultats en la
utilització de processos de nivell superior. Les estratègies d’aprenentatge poden ser significativament
potenciades per mètodes descrits en aquest manual, utilitzant els més adients per a cada estudiant. La
consolidació pot estar notablement potenciades gràcies a exercicis de transferència propera i l’adopció de
processos de nivell superior. El coneixement de les tècniques de metamemòria i l’ús de la mnemotècnica
poden millorar els mètodes d’aprenentatge del subjecte amb enfocament superficial. En el segon capítol
(paràgraf “Contribucions teòrico-empíriques a les cinc escales”) es proporcionen suggeriments útils per a
potenciar les quatre primeres escales. Intervencions immediates i eficaces es poden, finalment, realitzar
segons les respostes de l ‘estudiant a cada ítem del qüestionari. El valor mínim de cada ítem (és a dir 1)
indica, de fet, molt clarament el que l’estudiant ha de millorar en el seu aprenentatge. Aquest procés està
facilitat pel fet que els ítems estan disposats per ordre periòdic i, doncs, són ràpidament identificables.

Conclusió
L’objectiu principal d’aquest capítol, i de tot el manual, és relacionar la detecció dels processos
d’aprenentatge amb les intervencions per a potenciar-los, si cal, mitjançant mètodes adients. Tant la detecció
com la promoció es basen en principis teòrics i dades empíriques, esperant que d’aquesta manera el
qüestionari i la teoria puguin contribuir a la millora de l’aprenentatge dels subjectes de tots els nivells
educatius. Ulteriors suggeriments per a la comprensió de les estratègies i dels processos detectats pel QPA es
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poden trobar en la descripció de les sis categories d’aprenentatge esmentades en aquest manual. Fent
referència a la figura 1, el resultat de cada estudiant pot ser relacionat amb la descripció esquemàtica de la
relativa categoria d’aprenentatge, en la qual hi ha una simplificació dels processos interessats. En aquest
exemple, a més de l’esquematització ordenada i articulada dels coneixements, hi ha la classificació de
processos cognitius amb clares indicacions sobre les conductes per a adoptar, aplicables a totes les
assignatures escolars. Els projectes d’intervenció en favor d’estudiants amb dificultats d’aprenentatge podran
ser enriquits de manera oportuna. En conclusió, cal rectificar allò afirmat abans: és a dir que els subjectes
amb puntuació alta (igual a 7 i més alta) en les quatre primeres escales no tenen necessitat de cap intervenció
i poden seguir utilitzant els seus mètodes d’estudi. De fet, és possible estimular ulteriorment també els seus
processos de nivell superior, per exemple utilitzant la transferència propera i llunyana per a realitzar els
processos cognitius difícils de la categoria més alta, és a dir Crear.
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Interpretació de la puntuació
Per a convertir la puntuació bruta en qualificació estanina es procedeix d’aquesta manera: per a cada escala
(per exemple: MI) identificar a la línia relativa la banda on es col·loca la puntuació bruta obtinguda per
l’alumne; y després, identificar a la primera línia de dalt, la qualificació estanina corresponent en la mateixa
columna (per exemple: si la puntuació bruta és = 56, la qualificació estanina és 6).

Taula 9a
QPA-B: taula de transformació de la puntuació bruta en estanina (N = 649)

________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
_________________________________________________________________________
Índex gen. ≤152
153-167 168-183 184-199 200-214 215-230 231-246 247-261 ≥262
MI
≤37
38-41
42-46
47-51
52-55
56-60
61-65
67-70
≥71
MA
≤42
43-46
47-50
51-54
55-59
60-63
64-67
68-71
≥72
EA
≤31
32-35
36-40
41-44 45-49
50-54
55-58
59-63
≥64
CA
≤31
32-36
37-40
41-45
46-50
51-54
55-59
60-64
≥65
SA
≤20
21-25
26-31
32-36
37-41
42-46
47-51
52-56
≥57
_________________________________________________________________________________
Llegenda. MI – Motivació intrínseca en l‘aprenentatge; MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregulat; EA – Estratègies
d‘aprenentatge; CA – Consolidació de l‘ aprenentatge; AS – Aprenentatge superficial.

Taula 9b
QPA-C: àrea clàssica-humanística (n = 685)
Taula de transformació de la puntuació bruta en estanina

________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
_________________________________________________________________________
Índex gen.≤193
194-211 216-236 237-257 258-279 280-300 301-321 322-342 ≥343
MI
≤45
46-51
52-58
59-65
66-72
73-79
80-85
86-92
≥93
MA
≤53
54-59
60-64
65-70
71-75
76-80
81-86
87-91
≥92
EA
≤42
43-48
49-54
55-60 61-66
67-73
74-76
80-85
≥86
CA
≤37
38-44
45-51
52-58
59-65
66-71
72-78
79-85
≥86
SA
≤21
22-27
28-33
39-44
39-44
45-50
51-56
57-61
≥62
_________________________________________________________________________________
Llegenda. MI – Motivació intrínseca en l‘aprenentatge; MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregulat; EA – Estratègies
d‘aprenentatge; CA – Consolidació de l‘ aprenentatge; AS – Aprenentatge superficial.

Taula 9c
QPA-C: àrea científica (n = 618)
Taula de transformació de la puntuació bruta en estanina

________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
_________________________________________________________________________
Índex gen.≤195
196-214 215-234 235-253 254-273 274-292 293-312 313-331 ≥332
MI
≤44
45-51
52-57
58-64
65-70
71-76
77-83
84-89
≥90
MA
≤55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-84
85-89
≥90
EA
≤38
39-44
45-51
52-57 58-63
64-70
71-76
77-82
≥83
CA
≤39
40-46
47-52
53-58
59-64
65-70
71-76
77-82
≥83
SA
≤22
23-27
28-32
33-37
38-42
43-48
49-53
54-58
≥59
_________________________________________________________________________________
Llegenda. MI – Motivació intrínseca en l‘aprenentatge; MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregulat; EA – Estratègies
d‘aprenentatge; CA – Consolidació de l‘ aprenentatge; AS – Aprenentatge superficial.
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Taula 9d
QPA-C: àrea tècnica-tecnològica (n = 1105)
Taula de transformació de la puntuació bruta en estanina

________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
_________________________________________________________________________
Índex gen.≤189
190-209 210-229 230-248 249-268 269-288 289-308 309-328 ≥329
MI
≤44
45-50
51-57
58-63
64-69
70-75
76-82
83-88
≥89
MA
≤51
52-56
57-61
62-67
68-72
73-77
78-83
84-88
≥89
EA
≤40
41-46
47-51
52-57 58-63
64-68
69-74
75-80
≥81
CA
≤39
40-45
46-51
52-57
58-63
64-69
70-75
76-81
≥82
SA
≤25
26-31
23-37
38-43
44-49
50-55
56-61
62-67
≥68
_________________________________________________________________________________
Llegenda. MI – Motivació intrínseca en l‘aprenentatge; MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregulat; EA – Estratègies
d‘aprenentatge; CA – Consolidació de l‘ aprenentatge; AS – Aprenentatge superficial.

Taula 9e
QPA-D: taula de transformació de la puntuació bruta en estanina (N = 295)

________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
_________________________________________________________________________
Índex gen.≤214
215-229 230-243 244-258 259-273 274-288 289-303 304-318 ≥319
MI
≤52
53-56
57-60
61-64
65-68
69-72
73-76
77-80
≥81
MA
≤54
55-58
59-62
63-66
67-70
71-74
75-78
79-81
≥82
EA
≤50
51-55
56-59
60-64 65-69
70-74
75-78
79-83
≥84
CA
≤46
47-51
52-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
≥81
SA
≤26
27-29
30-33
34-37
38-40
41-44
45-48
49-52
≥53
_________________________________________________________________________________
Llegenda. MI – Motivació intrínseca en l‘aprenentatge; MA – Metaconeixement i aprenentatge autoregulat; EA – Estratègies
d‘aprenentatge; CA – Consolidació de l‘ aprenentatge; AS – Aprenentatge superficial.

Puntuació bruta i qualificació estanina s’han de transcriure en el full del perfil (la primera a l’espai relatiu, la
segona marcant amb una creu la casella corresponent al diagrama). Després de repetir aquesta operació per a
cada escala, s’han de relacionar les creus que indiquen la qualificació estanina de les quatre primeres escales
per a obtenir el perfil, és a dir una representació gràfica de les seves qualitats i mancances.

MI

34

MA

37

EA

21

CA

25

X
X
X
X
mediocre

deficient

p. p.bruta
b ruta
AS

escaso

pobre

discreto

discret

bu eno

bo

óptimo

òptim
classificació

12

clasificacion es
ineficiente

Ineficaç

escaso

pobre

acep table

aceptable

inad ecuad o

adequat

ex cesivo

abundant

La qualificació estanina de l’escala AS mesura el nivell d’aprenentatge superficial de l’alumne (des de
“ineficaç” a “abundant”). L’ índex general s’obté sumant la puntuació bruta de les escales MI, MA, EA i CA
i traient la relativa qualificació estanina, com per a les altres escales.
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