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RELACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LES ÀREES AMB EL TIPUS DE PENSAMENT 

 

Nivell/cicle/etapa:  Àrea: 

 

Models de 
pensament 

Caracterís-
tiques 

Continguts 
Exemples d’activitats  

des de l’àrea o àrees que impartixes 

Reflexiu Personalitza Idees 
 

Analític Quadricula Dades 
 

Lògic Ordena Regles/ 

Normes 
 

Crític Qüestiona Criteris 
 

Sistèmic Relaciona Conceptes 
/dades  

Analògic Compara Conceptes 
 

Creatiu Crea Idees/Projectes 
 

Deliberatiu Decidix Opcions 
 

Pràctic Actua Accions 
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QUADRE 4: LES DIFERENTS MANERES DE PENSAR I LA RELACIÓ QUE TENEN AMB DIVERSOS TIPUS DE CONTINGUTS I ACTIVITATS 

MANERES DE PENSAR EXPRESSIONS 
CULTURALS  

ACTIVITATS  
PERSONATGE 

El pensament reflexiu és la manera de pensar que ens permet prendre consciència de les nostres idees. Pensar 
reflexivament ens permet prendre consciència del nostre “estil de pensament”, així com de la nostra 
“mentalitat”, reconeixent-la i valorant-la. 

Concepcions  
(mapes 
mentals)  

Revisar l’estil de 
pensament.  WOODY ALLEN 

El pensament analític ens ajuda a “enquadrar”, o “quadricular” la realitat per a poder arribar a pensar-la millor. 
Així doncs, el pensador analític crea una forma de representació de la realitat basada en “caselles” clarament 
diferenciades i homogènies. Es basa en l’abstracció per a generar dades que, al seu torn, permeten establir 
semblances i diferències entre diferents aspectes de la realitat. 

Dades i fets  Busca de dades.  

ABEIA MAYA 

El pensament lògic és, abans que res, una manera ordenada d’expressar les nostres idees i és esta expressió, 
precisament, la que pot portar-nos al convenciment que tenim raó. Pensar lògicament és, abans que res, 
obtindre noves idees, a partir d’idees existents, seguint unes regles precises. Açò és: raonar, argumentar. 

Conceptes i 
regles  

Conceptuar la 
realitat.  MARGE 

SIMPSON 

El pensament crític s’interessa pels fonaments en què s’assenten les nostres idees, les nostres accions, les 
nostres valoracions, o els nostres juís. Ens enfronta, com si d’un joc d’espills es tractara, a la realitat en totes les 
seues dimensions: la realitat com diem que és, la realitat com volem que siga, etc. És el pensament dels 
interrogants.  

Raons i 
interessos  

Reconéixer els 
condicionants.  

LISA SIMPSON 

El pensament creatiu pot ser concebut com un pensament de la possibilitat. El pensament creatiu, entés com 
l’ús conscient de la capacitat autorganizativa del nostre cervell, pot ser aprés.  

Disseny  Crear noves 
realitats: inventar, 
innovar 

FERRAN 
 ADRIÀ 

El pensament sistèmic és la via per la qual accedim a les realitats complexes, irreductibles a les seues parts, és 
a dir, que desapareixen quan les fragmentem. El pensador sistèmic, definix relacions i les presenta en forma de 
sistemes.   

Models i 
teories  

Representar la 
realitat: mapes 
temàtics 

CARL SAGAN 

El pensament analògic busca permanentment similituds entre coses i situacions que aparentment són 
diferents i busca diferències entre coses o situacions que aparentment són semblants. Establix connexions 
entre els mons visibles i invisibles traçant ponts que ens mostren les seues semblances.  

Metàfores i 
models  

Buscant similituds 
que ens ajuden a 
comprendre.  

SHELDON 
COOPER 

El pensament deliberatiu és la manera de pensar que convé desenrotllar en l’adopció de decisions. Ens 
conduïx fins que adoptem una decisió, però ho fa, habitualment no amb la forma d’un “càlcul lògic” o d’un 
algoritme, sinó amb la forma d’un “càlcul de criteris i/o de valors”. 

Criteris i 
normes  

Fixant condicions 
prèvies per a decidir 
correctament.  

JORDI EVOLE 

El pensament pràctic ajuda a superar totes aquelles situacions en què pareix necessari desenrotllar alguna 
acció, ja siga per a resoldre un problema, introduir una millora, o evitar que la situació empitjore. Perseguix la 
creació de “rutines útils”, és a dir l’encadenament d’accions els resultats finals de les quals són desitjables.  

Tècniques i 
programes  

Desenrotllant 
accions i 
interaccions 
ordenadament.  

GUIDO 
OREFICE  (PARE 
DE LA VIDA ÉS 

BELLA) 

 


