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Mapes conceptuals
per aprendre a pensar 
Elisenda Terré, Marta Utset

La proposta pretén ajudar l’alumnat a avançar en un aprenentatge dels mapes conceptuals de manera que
se’ls puguin anar apropiant per fer un ús reflexiu i regulador de la creació de coneixement. Al present article,
es planteja un treball dels mapes de manera infusionada amb la resta de continguts (al voltant de les
colònies), des de la idea que, mentre aprenem a confeccionar mapes, també aprenem sobre el que sabem
en referència als temes que aquests tracten.
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Presentació i justificació

Els mapes conceptuals els utilitzem
amb finalitats reguladores i avaluado-
res, bé a l’inici de processos, bé al final.

En aquest cas, però, ens en volem ser-
vir com a bastida de l’organització i
l’estructuració del coneixement que es
va construint en processos que involu-
cren tant el que creiem que sabem,

com les nostres emocions, el desig de
comunicar i la necessitat de donar res-
posta a demandes de documentació,
representació i comunicació del que sa-
bem. Els mapes conceptuals els podem
usar des d’infantil i durant tota la primà-
ria, en aquest cas, ens centrem en el
cicle mitjà.E
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COMPETÈNCIES BÀSIQUESOBJECTIUS

Competència comunicativa,
lingüística i audiovisual.
Autonomia i iniciativa perso-
nal.
Competència d’aprendre a
aprendre.

Competència matemàtica.
Competència comunicativa,
lingüística i audiovisual.
Competència digital i tracta-
ment de la informació.
Competència en el coneixe-
ment i en la interacció amb el
món natural.

Competència matemàtica.
Competència digital i tracta-
ment de la informació.

Competència d’aprendre a
aprendre.
Autonomia i iniciativa perso-
nal.

Competència comunicativa,
lingüística i audiovisual.

Competència comunicativa,
lingüística i audiovisual.
Competència d’aprendre a
aprendre.

Competència social i ciuta-
dana.
Competència d’aprendre a
aprendre.

Planificar la feina en equip, organitzar-se i posar-se d’acord amb els membres del grup sent res-
ponsable davant les tasques i mostrar un esperit crític davant del que cal fer. 

Utilitzar maneres diferents de classificar conceptes i coneixements.
Representar aquesta classificació en forma de mapa conceptual, de manera entenedora per al
grup i per a la resta de companys i companyes de l’aula. 

Analitzar i interpretar dades, nombres, xifres i percentatges de la informació que l’alumnat busca
per tal de poder realitzar els seus textos i els mapes conceptuals.

Ser capaç d’autoavaluar-se a partir de les eines que s’han dissenyat a l’aula per tal que siguin
conscients dels seus propis aprenentatges, individualment i en grup.

Escriure un text expositiu coneixent-lo i relacionant-lo amb el tema que hem triat.

Ser capaç de convertir un text expositiu en un mapa conceptual i, a l’inrevés, utilitzant les eines
adients per fer-ho.

Reflexionar plegats respecte a la feina que realitzem tot compartint idees, discutint i/o debatent
sobre qualsevol dels aspectes que estiguem treballant.

Descarrega’t tot 
el material a:
http://guix.grao.com

Taules resum de la programació
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA ORGANITZACIÓ RECURSOS 
TEMPORIT-

ZACIÓ

Conversa: Què són les colònies per a nosaltres?

Text expositiu: Què signifiquen les colònies per a no-
saltres, com a classe?

Acords sobre el text expositiu.

Mapa conceptual i visual de les colònies.

Posada en comú dels mapes.

Selecció de temàtiques de colònies. 

Explicació mitjançant un text expositiu.

Revisió dels textos entre els grups.

Proposta de mapa conceptual sobre la temàtica tre-
ballada en el grup.

Posada en comú dels mapes individuals.

Revisió i autoavaluació dels mapes.

Coavaluació dels mapes.

Revisió dels textos expositius sobre les temàtiques.

Anàlisi i reflexió de categories gramaticals als mapes.

Preparació i assaig de l’exposició per a les famílies.

Valoració de l’exposició.

Construcció del metamapa conceptual i posada en
comú.

Col·lectiva.

Individual.

Col·lectiu.

Petit grup.

Col·lectiu.

Col·lectiu.

Petit grup.

Petit grup.

Individual.

Petit grup.

Petit grup.

Petit grup. Rotatiu.

Petit grup.

Col·lectiva.

Col·lectiva.

Col·lectiva.

Individual.

Pissarra o paper d’embalar.

Materials habituals.

Pissarra.

Fotografies de colònies.
Pissarra o paper d’embalar.

Documentació recopilada du-
rant les colònies.

Materials habituals i fonts
d’informació diverses.

Materials habituals.

Materials habituals.

Pauta d’autoavaluació.

Pauta de coavaluació.

Materials habituals.

Pissarra.

Materials de l’exposició: tex-
tos i mapes.

CmapTools.

Diversos.

1h 30 minuts

1h 30 minuts

1h 30 minuts

3 hores

1h 30 minuts

1h 30 minuts

1h 30 minuts

1h 30 minuts

1h 30 minuts

1h 30 minuts

1h 30 minuts
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Descarrega’t tot 
el material a:
http://guix.grao.com

1

PROPOSTES DE TREBALL PER A L’ALUMNAT
Maques conceptuals per aprendre a pensar

Fase 1. Abans d’anar de colònies

Guix Dos 412 | Febrer 2015 | Mapes conceptuals per aprendre a pensar | Elisenda Terré, Marta Utset

1. Per començar el treball de preparació de les colònies, generem una conversa col·lectiva, a fi que, mentre la realitzem,

sorgeixin les paraules que ens semblin importants sobre les experiències prèvies que cadascú tingui de les colònies.

Aquestes paraules constituiran la llista de conceptes clau que, escrits en petites cartolines, anirem ubicant al damunt

d’un paper d’embalar. Un cop organitzats, definim plegats la pregunta d’enfocament per veure si el que anem fent dóna

resposta al que necessitem esbrinar: què són per nosaltres les colònies? A mesura que anem llegint les paraules, aniran

sorgint frases més o menys extenses, simples o compostes, que ens serviran per capturar alguns mots d’enllaç o con-

nectors i destacar-ne la importància. Els anirem pactant i escrivint provisionalment al paper per enllaçar els conceptes.

També veurem que podem respondre a la gran pregunta començant per diferents segments del mapa i que fins i tot po-

drem establir relacions noves entre els conceptes, algunes de les quals ja podem anar assenyalant al gran full. Les diver-

ses relectures ens serviran per reubicar conceptes, acabar-los de jerarquitzar i afinar-los en els connectors. Finalment,

obtindrem plegats la versió final del mapa, que facilitarem a tothom o que tothom copiarà (vegeu Full 1). 

2. Ara ja podem proposar que cadascú el refaci en forma d’escrit, per validar-ne la utilitat a l’hora d’ajudar-nos a fer un text sobre

què signifiquen per a nosaltres, com a classe, les colònies. Aquest escrit de cadascú es revisarà a l’aula per extreure’n acords

sobre les característiques del text expositiu (vegeu Full 2). 

1. Mapa visual amb fotografies de les colònies. En tornar de les colònies, seleccionem, entre tots, unes vint fotografies que ens

semblin més rellevants de tot el que hi hem viscut i que seran els conceptes clau que, en grups, organitzaran en forma de mapa

conceptual. Caldrà convertir cada imatge en un mot, organitzar-la en l’espai en relació amb les altres i identificar els enllaços

que les poden vincular i anotar-los. Caldrà aprofundir en el treball de cerca de mots de connexió entre imatges (vegeu Full 3).

Cada grup pot confeccionar el seu mapa visual amb les fotografies i, després, refer-lo amb paraules al full corresponent.

Posarem en comú els mapes de cada grup i compartiren els diversos relats de la vivència compartida. Aprofitarem per analitzar

les diferents maneres d’organitzar, jerarquitzar i relacionar els mateixos conceptes o paraules clau que ha fet servir cada grup.

2. Proposem compartir el que hem viscut i après amb les famílies de l’aula en forma d’exposició. Aprofitem els diferents segments

en què s’han organitzat els mapes anteriors per establir les temàtiques que ens repartirem en grups de treball. Per exemple: l’al-

berg, les activitats de nit, la descoberta de la localitat i les diferents activitats de dia. Cada grup s’encarrega d’escriure, en forma

de text expositiu, el contingut que li correspon, a partir del que recorda, de la documentació que s’haurà portat de les colònies

(dossiers, apunts, etc.) i d’altres fonts d’informació en funció de cada temàtica (mapes, llibres de coneixement, webs, museus

visitats, etc.). Aquests escrits expositius es revisen entre els grups atenent els acords presos en l’elaboració del primer text (ve-

geu Full 4).

Fase 2. En tornar de les colònies

http://guix.grao.com
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Full 4

Nom de les persones del grup: ................................................................................................................................................  

Data: ........................................

Guió orientatiu per redactar el que explicareu a les famílies sobre el tema que heu treballat

Per escriure aquest text, tingueu en compte les orientacions següents:
1. Hauria de tenir una extensió mínima de dues cares i màxima de cinc.
2. Hi heu d’anotar les fonts documentals: llibres, pàgines web, persones, etc.
3. Us pot anar bé confeccionar-vos un guió previ dels aspectes que vulgueu explicar sobre el tema que heu treballat.

Aquests apartats us poden ajudar a organitzar el vostre text.
4. Penseu que explicareu un tema que vosaltres heu viscut i que heu après a persones que potser no el coneixen. Val la

pena fer l’esforç d’explicar-se amb claredat, posant-ne exemples o servint-se d’il·lustracions sempre que us sembli
oportú.

5. Tingueu en compte que esteu escrivint un text expositiu. Consulteu els acords que vau prendre a classe sobre aquesta
tipologia textual.

http://guix.grao.com
Triarem les imatges de les colònies que
ens siguin més rellevants i cada petit
grup les representarà en forma de mapa
conceptual. Quan els posem en comú,
compartim relats de la mateixa expe-
riència i incidim en la construcció dels
mapes.

Proposem comunicar a les famílies el
que hem viscut i el que hem après a les
colònies fent una exposició. Cada grup
s’encarrega de desenvolupar una part te-
màtica que explica en un text expositiu. 

Haurem de verificar i completar les infor-
macions recorrent a les fonts documen-
tals que calgui.

Es confeccionaran mapes sobre cada te-
màtica que serviran de guió de les expo-
sicions orals a les famílies que vindran a
veure l’exposició. 

L’elaboració d’aquests mapes tindrà el
suport de pautes de revisió i la relectura i
reescriptura dels textos expositius cor -
responents.

Acabarem aquesta fase reflexionant
sobre l’ús de les categories gramati-
cals que habitualment usem per fer
mapes.

Fase 3: L’exposició

Fase 2: En tornar de colònies

Amb tot a punt, caldrà preparar i assajar
bé l’exposició per a les famílies.

Per valorar-la (tant el procés de prepara-
ció com el moment de la visita de les fa-
mílies), es confeccionarà un mapa
conceptual amb una nova eina: CmapTo-
ols.1

I acabarem la seqüència amb una elabo-
ració individual d’un metamapa: «Què
són, per a què serveixen i com es poden
fer els mapes conceptuals?». En acabar,
els posarem en comú i valorarem tot el
que hem après.

Fase 4: Cloenda del procés

Descripció de les activitats

Per iniciar el treball de preparació de co-
lònies, generem una conversa sobre què
són les colònies per a nosaltres, que ani-
rem documentant en forma de mapa
conceptual compartit, a partir de les
aportacions de tothom i la interacció de
les diferents idees.

Amb el mapa elaborat, cadascú refarà el
relat en forma de text expositiu i, quan
els posarem en comú, podrem extreure
les característiques principals d’aquesta
tipologia textual.

Fase 1: Abans de marxar de colònies
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Orientacions per a la intervenció
pedagògica

Començar per una àrea de coneixe-
ment o per un domini molt familiar que
creï un context del mapa que ajudi a
determinar-ne l’estructura jeràrquica. 
Partir d’una pregunta d’enfocament
que especifiqui el problema o la qües-
tió que el mapa haurà de resoldre i
que ens permeti regular la pertinença
del que anem elaborant amb la seva fi-
nalitat. 
Identificar els conceptes clau que es
relacionen amb el domini en qüestió i
que ens poden ajudar a resoldre la
pregunta. Aquests conceptes, confor-

mats en una llista més o menys orde-
nada (del més general al més especí-
fic, per exemple, o per agrupaments
semàntics o d’idees), s’aniran incorpo-
rant al mapa a mesura que aquest es
va construint, i podrem prescindir d’al-
guns d’aquests conceptes o bé afegir-
n’hi de nous en funció de les
discussions que l’elaboració del mapa
vagi generant en relació amb el contin-
gut que treballem. 
IIniciar la construcció del mapa, ubi-
cant, a l’espai físic donat, els con-
ceptes en funció de l’organització i la
classificació de què els dotem, creant
segments formats per conceptes i
per les relacions que establim entre
ells.
Els mots d’enllaç que relacionen dos
conceptes o més són aspectes clau a
l’hora de pensar el coneixement i de
mostrar-lo. És una de les dificultats
principals a l’hora d’elaborar els ma-
pes i, a la vegada, una bona evidèn-
cia de la comprensió conceptual en
context.
Cercar enllaços creuats que mostrin la
relació entre conceptes ubicats en di-
ferents segments. És important ser
conscient de la multiplicitat d’interrela-
cions entre conceptes, per bé que això
generi una certa frustració. Aquí, cal-
drà prioritzar aquelles relacions es-
sencials per a la finalitat del mapa que
elaborem i concretar-les en enllaços
creuats.

Guix Dos 412 | Febrer 2015 | Mapes conceptuals per aprendre a pensar | Elisenda Terré, Marta Utset10

GUIX DOS

Full 7

Nom de les persones del grup: ................................................................................................................................................  

Data: ........................................

Autoavaluació del nostre mapa conceptual

1. En grup, valoreu el mapa que heu fet (4 és molt/sempre; 1 és gens/mai).
2. Penseu i decidiu si en voleu modificar quelcom i per què.

Observacions:

Decisions:

TEMA 4 3 2 1

Oralment, s’entén l’explicació del mapa

Visualment, és un mapa comprensible

Hi apareixen les idees importants del text 

Les paraules clau són noms i/o adjectius

Quan cal, hi ha connectors

Els connectors són verbs i/o preposicions

Hi ha fletxes que indiquen la direcció

http://guix.grao.com
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Full 8

Nom de les persones del grup: ................................................................................................................................................  

Data: ........................................

Coavaluació dels mapes conceptuals dels altres grups

1. Llegiu el text que ha escrit el grup. 
2. Llegiu el mapa que ha confeccionat el grup.
3. Fixeu-vos si la informació més important que apareix al text també s’inclou al mapa, i a l’inrevés.
4. Fixeu-vos en la manera com està construït el mapa. 
5. Feu-ne una valoració (4 és molt/sempre; 1 és gens/mai):

Observacions per al grup que rebrà la vostra valoració:

TEMA 4 3 2 1

Oralment, s’entén l’explicació del mapa

Visualment, és un mapa comprensible

Hi apareixen les idees importants del text 

Les paraules clau són noms i/o adjectius

Quan cal, hi ha connectors

Els connectors són verbs i/o preposicions

Hi ha fletxes que indiquen la direcció

http://guix.grao.com
Competències per
aprendre a aprendre
CM

Descarrega’t tot 
el material a:
http://guix.grao.com
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Un mapa conceptual no està mai aca-
bat. Els bons mapes requereixen tres
revisions o més. Es poden aportar ei-
nes o instruments per fer aquestes re-
visions que focalitzin alguns dels
aspectes rellevants en l’elaboració dels
mapes en funció de la pregunta d’enfo-
cament i la finalitat que persegueix. 
Tant la creació com la revisió de ma-
pes es poden realitzar de manera in-
dividual, en petit grup o amb tota
l ’aula conjuntament. Recórrer  a
aquestes possibilitats diferents per-
met aprofitar les potencialitats de la
col·laboració entre iguals com a lec-
tors revisors intermedis de la creació
de mapes.
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GUIX DOS Orientacions per a l’avaluació 

1. Eina amb àmplia difusió entre la comunitat
educativa que està disponible per ser descar -
regada gratuïtament a  http://cmap.ihmc.us

CASTELLÓ, M. (2008a): «Aprender a escribir,
escribir para aprender». Aula de Innovación
Educativa, núm. 175, p. 7-9.
— (2008b): «Escribir para aprender: estrate-
gias para transformar el conocimiento». Aula
de Innovación Educativa, núm. 175, p. 15-21.
MIRAS, M. (2000): «La escritura reflexiva.
Aprender a escribir y aprender acerca de lo
que se escribe». Infancia y Aprendizaje, núm.
89, p. 65-80. 
MONEREO, C.; POZO, J.I.; CASTELLÓ, M.
(2001): «La enseñanza de estrategias de
aprendizaje en el contexto escolar», en
COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (co-
ords.): Psicología de la educación escolar.
Madrid. Alianza Editorial, p. 211-258.
NOVAK, J.D.; CAÑAS, A.J. (2006): La teoría
subyacente a los mapas conceptuales y a
cómo construirlos [en línia]. Pensacola. Insti-
tute for Human and Machine Cognition.
<http://cmap.ihmc.us/publications/Research-
Papers/TeoriaCmaps/TeoriaSubyacenteMa-
pasConceptuales.html>. [Consulta: gener
2015]
SANMARTÍ, N. (2007): 10 ideas clave: eva-
luar para aprender. Barcelona. Graó.
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Descarrega’t tot 
el material a:
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INDICADORS D’ACOMPLIMENTCOMPETÈNCIES BÀSIQUES

Participa en les converses d’aula i en segueix el fil.
És capaç de treballar en equip tot aportant idees
i respectant les de la resta del grup.
Utilitza els mapes conceptuals com a recurs per
ordenar els pensaments i les idees.
Reté les idees i els acords que el grup ha decidit
per escriure un text expositiu.

Busca, amb la resta de companys i companyes,
definicions i termes per arribar a acords com a
grup classe.
Mostra una bona capacitat envers el treball en
equip.
És capaç d’avaluar-se respecte a la feina feta i
demanar ajuda quan li cal.

Sap utilitzar diferents eines per classificar con-
ceptes i és capaç de representar-ho.

És responsable davant les tasques, tant quan
són de caire més individual com de caire més
col·lectiu.

Reflexiona sobre la feina feta amb la resta de
companys i companyes i, si és necessari, crea de-
bat sobre qualsevol dels aspectes que es treballin.

És capaç d’ordenar les idees en forma de mapa
conceptual tot utilitzant el programari recomanat
(CmapTools).

Competència comunicativa, 
lingüística i audiovisual.

Competència d’aprendre 
a aprendre.

Competència matemàtica.

Competència d’autonomia 
i iniciativa personal.

Competència social i ciutadana.

Competència digital i tractament
de la informació.


