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INTRODUCCIÓ 
 

Aquest treball fi de màster té com objectiu reforçar la base matemàtica dels alumnes de 

Formació Professional de Grau Mitjà.  

Tant com a resultat de la meva experiència al pràcticum com a arrel de la meva incorporació 

com a professora del cicle de Grau Mitjà de Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, he pogut 

constatar la dèbil base matemàtica que tenen la majoria d’alumnes d’ESO i Cicles Formatius. 

Aquest fet, moltes vegades constitueix un fort impediment en l’assoliment dels coneixements 

propis de l’etapa, sobretot en alumnes que volen orientar la seva carrera cap a ensenyaments 

tècnics. 

Per intentar que els alumnes adquireixin els coneixements bàsics per poder cursar amb certa 

facilitat les matèries dels diferents mòduls del CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 

he optat per la creació d’una assignatura online en entorn moodle. El moodle és un entorn que 

els alumnes utilitzen de forma habitual i que per tant coneixen i saben usar. A més, la 

plataforma moodle està basada en el seu disseny en les idees del constructivisme, que afirmen 

que el coneixement es construeix al cap de l’estudiant, fent possible l’aprenentatge 

col·laboratiu. 

L’assignatura en entorn moodle està pensada per poder realitzar-la online des del campus 

virtual de l’institut, ja que d’aquesta manera, cada alumne pot aprofundir en les matèries en que 

tingui més mancances i alhora se’l fa conscient del seu propi aprenentatge. Cada tema s’ha 

estructurat en tres parts: teoria, exercicis resolts i un qüestionari d’autoavaluació que podran 

resoldre per prendre consciència del grau d’assoliment dels diferents temes. A més, al principi 

de l’assignatura s’ha plantejat un qüestionari global per fer conscient a l’alumne del nivell 

adquirit de matemàtiques bàsiques. A partir del resultat d’aquest test se li recomanarà o no 

cursar la totalitat o part del curs. 

En quant a continguts, el curs s’ha estructurat en dues parts: matemàtiques bàsiques i 

trigonometria i geometria. Els continguts s’han triat en funció dels requeriments matemàtics que 

necessitaran els alumnes del Grau Mitjà de Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques per 

completar el cicle satisfactòriament. No obstant, l’assignatura s’ha realitzat de forma modular de 

manera que es pugui adaptar a diferents especialitats o inclús als cursos de PQPI (Programa 

de Qualificació Professional Inicial). 
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DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

 
Les matemàtiques són per molts alumnes una matèria temuda i que afronten amb por i amb el 

convenciment de no ser capaços. Aquesta afirmació la faig després d’una llarga experiència 

com a professora particular de matemàtiques i havent passat com a docent per diferents etapes 

educatives (Cicles Formatius, ESO, batxillerat i l’antiga FP). 

Enguany he començat a donar classes de Cicles Formatius de Grau Mig d’Instal·lacions 

Elèctriques i Automàtiques, i em segueixo trobant amb alumnes amb una base matemàtica molt 

pobra i que per tant tindran dificultats per completar amb èxit els estudis. 

Aquesta pobra base matemàtica no crec que sigui un problema només dels Cicles Formatius, ja 

que en el meu pas pel pràcticum, he pogut constatar que també és habitual en alumnes d’ESO 

i inclús de batxillerat. 

Per poder quantificar i donar dades objectives sobre les afirmacions anteriors he elaborat un 

senzill test de matemàtiques (Annex I). Els continguts del test són els necessaris per poder 

abordar amb garanties el Cicle Formatiu de Grau Mig d’Instal·lacions Elèctriques i 

Automàtiques. No obstant, la majoria de temes són de matemàtiques bàsiques, que s’haurien 

d’haver assolit a l’Educació Secundària Obligatòria i per tant el test pot ser una bona eina de 

diagnosi per tenir una avaluació inicial del nivell de matemàtiques dels nostres alumnes en 

qualsevol etapa post-obligatòria. 

Els continguts els he extret bàsicament segons les necessitats matemàtiques de dues 

assignatures, que són les que més càrrega matemàtica necessiten per poder ser cursades amb 

normalitat. Aquestes matèries són Electrònica i Electrotècnia. 

Com a material he fet servir els textos que utilitzen al centre on imparteixo les classes, de 

l’editorial Marcombo-Altamar (1) i (2). No tindria sentit utilitzar altres textos, ja que aquest 

projecte és eminentment pràctic i pretén solucionar un problema concret del CFGM on 

imparteixo les classes. 

Així doncs, els continguts que seleccionats tenint en compte les necessitats pràctiques del cicle 

són els següents (entre parèntesi apareix el pes, sobre 10, de cada contingut): 

1. Aïllar incògnites (1) 

2. Regla de 3 / Proporcionalitat (1) 

3. Canvi d’unitats / Factors de conversió (1) 

4. Fraccions (1) 
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5. Ús de la calculadora (1) 

6. Trigonometria (3) 

7. Geometria (1) 

8. Complexos (1) 

D’aquest llistat de continguts, he considerat que es podrien fer tres blocs:  

 BLOC 1: Matemàtiques bàsiques (punts 1-5) 

 BLOC 2: Geometria i trigonometria (punts 6 i 7) 

 BLOC 3: Números complexos (punt 8) 

Excepte el bloc 3 (números complexos) que pertany al currículum de primer de batxillerat (3), la 

resta de continguts s’haurien d’haver adquirit durant l’educació obligatòria (4). 

Per tant, si es vol utilitzar aquest test com a eina per avaluar la competència matemàtica dels 

alumnes de Cicles Formatius de Grau Mig, es podria fer obviant el resultat de la darrera 

pregunta. 

A continuació analitzarem el test tant en continguts com en resultats. 
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Figura 1: Bloc I (matemàtiques bàsiques) del test per l’avaluació inicial de coneixements 

matemàtics (en vermell les solucions). 
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Figura 2: Bloc 2 (trigonometria i geometria) del test per l’avaluació inicial de coneixements 

matemàtics (en vermell les solucions). 
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Figura 3: Bloc 3 (números complexos) del test per l’avaluació inicial de coneixements 

matemàtics (en vermell les solucions). 

 

BLOC 1: Matemàtiques Bàsiques 
 

Com es desprèn de la figura 1. El bloc 1 de matemàtiques bàsiques és el bloc central del test, 

amb un pes de 5 sobre 10 (50% del total del test). Els coneixements d’aquest bloc s’han hagut 

d’haver adquirit durant l’etapa de primària i secundària i corresponen a: 

1. Aïllar incògnites (1) 

2. Regla de 3 / Proporcionalitat (1) 

3. Canvi d’unitats / Factors de conversió (1) 

4. Fraccions (1) 

5. Ús de la calculadora (1) 

Aquests coneixements es necessitaran en la globalitat de les unitats formatives de totes les 

assignatures amb contingut matemàtic. 
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CONTINGUTS PES (sobre 10) PREGUNTA BLOC 

Aïllar incògnita equació primer grau 0,75 1a , 1b 1 

Propietats potències /arrel quadrada 0,25 1b 1 

Regla de 3 / Proporcionalitat 1,25 2a, 2b, 3 1 

Comprensió lectora i matemàtica 0,25 2a 1 

Coneixement de diferents unitats 0,5 3 1 

Ús de la calculadora (exp) 1 4 1 

Suma de fraccions 0,5 5a 1 

Multiplicació de fraccions 0,5 5b 1 
  

 

Taula 1: Continguts desglossats per pes i pregunta del bloc 1 (matemàtiques bàsiques). 

BLOC 2: Geometria i Trigonometria 
 

Aquest bloc 2 de Geometria i Trigonometria (veure figura 2) és el segon en importància del test, 

amb un pes de 4 sobre 10 (40% del total del test). No obstant, per poder respondre 

correctament a les preguntes d’aquest bloc, també s’hauran de tenir coneixements del bloc 1. 

Tanmateix, els coneixements d’aquest bloc també s’han hagut d’haver adquirit durant l’etapa de 

primària i secundària i corresponen a: 

6. Trigonometria (3) 

7. Geometria (1) 

Aquests coneixements no es necessitaran en la globalitat de les unitats formatives, però sí que 

seran importants en la matèria d’Electrotècnia. En especial en les unitats formatives de corrent 

altern. 

 

CONTINGUTS 

 

PES (sobre 10) 

 

PREGUNTA 

 

BLOC 

Passar de graus a radians 0,5 6 2 

Regla de 3 / Proporcionalitat 0,5 6 1 

Conèixer àrees i perímetres 0,75 7 2 

Conèixer unitats 0,25 7 1 

Conceptes sin, cos, tg 1 8 2 

Teorema Pitàgores 0,5 9a 2 

Concepte cos 0,5 9b 2 
 

Taula 2: Continguts desglosats per pes i pregunta del bloc 2 (geometria i trigonometria). 
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BLOC 3: Números Complexos 
 

Aquest bloc 3 de Números Complexos (veure figura 3) és el tercer en importància del test, amb 

un pes de 1 sobre 10 (10% del total del test). No obstant, per poder respondre correctament a 

les preguntes d’aquest bloc, també s’hauran de tenir coneixements dels blocs 1 i 2. 

Contrariament als blocs 1 i 2, els coneixements d’aquest bloc pertanyen al currículum de primer 

de batxillerat.  

Aquests coneixements no es necessitaran en la globalitat de les unitats formatives, però sí que 

seran importants en la matèria d’Electrotècnia. En especial en les unitats formatives de corrent 

altern. 

 

CONTINGUTS 

 

 

PES (sobre 

10) 

 

PREGUNTA 

 

BLOC 

Concepte i operacions amb números 

complexos 

0,75 10a, 10b 3 

Ús calculadora (arctg) 0,15 10b 1 

Trigonometria (pas a polar) 0,2 10b 2 
 

Taula 3: Continguts desglosats per pes i pregunta del bloc 3 (números complexos). 

Així doncs, finalment el pes del bloc 1 és major del 50%, ja que per resoldre correctament 

alguns dels exercicis dels blocs 2 i 3 calen coneixements de matemàtiques bàsiques. 

 

Per tant, segons les ponderacions de les taules 1, 2 i 3 el pes dels diferents blocs quedaria 

reflexat a la taula 4. 

 

 

BLOC 

 

PES ( % ) 

 

1 Matemàtiques Bàsiques 

 

58,7 

 

2 Geometria i Trigonometria 

 

33,8 

 

3 Números Complexos 

 

7,5 
 

Taula 4: Ponderació final dels diferents blocs en el test de matemàtiques bàsiques. 
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Resultats del test: 
 

El test s’ha passat a un total de tres grups diferents tal i els resultats es mostren a la taula 5. La 

totalitat dels examens es poden consultar a l’annex IV i els resultats a l’annex II. 

 

GRUP 

 

Número 

d’alumnes (n) 

 

NOTA 

MITJANA 

TEST 

 

% 

APROVATS 

 

NOTA 

MÀXIMA 

 

NOTA 

MÍNIMA 

CFGM 

Instal·lacions 

Elèctriques i 

Automàtiques 

12 3,5  33% 5,7 1,6 

 

CFGM 

d’Administració 

6 1,3 0% 2,2 0,8 

 

CFGS Serveis al 

Consumidor 

18 3,2 17% 7,2 0,5 

 
TOTAL 

 
36 3,0 20% 7,2 0,5 

 

Taula 5: Resultats del test pels diferents grups. 

 

Malauradament, es compleix el que s’esperava i els resultats del test donen una mitjana per 

sota de 4 en qualsevol dels grups. És particularment dolent el resultat del grup de CFGM 

d’Administració, en el que la nota mitjana és de 1,33 i la màxima de 2,15. 

Analitzem ara més en detall els resultats del test. Si ara desglossem el test en el resultat dels 

diferents blocs (taula 6) veiem que almenys en el bloc de matemàtiques bàsiques pugem una 

mica els resultats encara que els totals no arribin en cap cas al 5. 
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 Notes Mitjanes 

 

BLOC 

CFGM 

Instal·lacions 

Elèctriques i 

Automàtiques 

 

CFGM 

Administració 

 

CFGS Serveis al 

Consumidor 

 
Totals 

1 Matemàtiques 

Bàsiques 
5,76 1,8 5,2 4,8 

2 Geometria i 

Trigonometria 
1,46 1,1 1,3 1,3 

3 Números 

Complexos 
0,42 0 1,1 0,7 

  

Taula 6: Notes mitjanes dels diferents blocs pels diferents grups que han fet el test. 

Per tant, inclús desglossant per temes (taula 6), veiem que en mitjana, els estudiants no arriben 

a tenir un nivell suficient de matemàtiques bàsiques i si ens fixem en el blocs 2 i 3 els resultats 

es poden considerar dramàtics.  

Si filem més prim i anem als resultats de cada pregunta veurem en quins punts els estudiants 

han tingut més dificultat per respondre correctament. 

PREGUNTA 1: Aïllar incògnites 

 

Figura 4: Text i resultats de la pregunta 1. 

Veiem que la majoria (53%) sabrien aïllar una incògnita en una equació senzilla, però aquesta 

xifra baixa al 31% quan introduïm la incògnita al quadrat. 

PREGUNTA 2: Regla de 3 / Proporcionalitat 

Com es veiem a la figura 5, la majoria d’alumnes (55% a l’apartat a i 53% a l’apartat b) no 

saben calcular una regla de tres o bé no entenen que la pregunta es resol amb una regla de 

tres. Això vol dir que no saben aplicar un descompte, calcular la nota d’un examen, etc... 

53%  

 47%  

 

31%  

 69%  
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Figura 5: Text i resultats de la pregunta 2 (Regla de 3 / Proporcionalitat). 

 

PREGUNTA 3: Canvi d’unitats 

Figura 6: Text i resultats de la pregunta 3 (Canvi d’unitats). 

Aquesta pregunta presenta resultats molt dispars. Mentre gairebé tothom (81%) sap passar de 

centímetres a metres , la meitat domina el canvi de segons a hores (49%) i de tonelades a 

grams (56%). En canvi, molt pocs estan familiaritzats amb el prefixe micro (µ) (22%). 

PREGUNTA 4: Operar amb calculadora 

 

Figura 7: Text i resultats de la pregunta 4 (Operar amb calculadora). 

 

45%  

 55%  

 

49%  51%  

 

47%  53%  

 

22%  78%  

 81%  19%  

 56%  44%  

 

29%  71%  

 

44%  56%  
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Com reflexen els resultats de la pregunta 4 (figura 7), els alumnes en la seva majoria no saben 

operar amb la calculadora quan es tracta d’introduir números en notació científica (29% i 44% 

d’encerts). 

PREGUNTA 5: Fraccions 

 

Figura 8: Text i resultats de la pregunta 5 (Fraccions). 

 

Aquesta és la única pregunta superada en la seva totalitat per més de la meitat dels alumnes 

(61% i 67%). 

PREGUNTA 6: Trigonometria (graus i radians) 

 

 

Figura 9: Text i resultats de la pregunta 6 (Trigonometria: graus i radians). 

A partir del bloc 2, que comença amb aquesta pregunta, els resultats són sempre en mitjana 

per sota de l’aprovat. En aquesta pregunta només un 19% i 14% donarien amb la solució 

correcta. 

 

 

 

61%  39%   

 

67%  33%   

 

19%  81%   

 

14%  86%   
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PREGUNTA 7: Geometria 

 

 

 

Figura 10: Text i resultats de la pregunta 7 (Geometria). 

Amb aquesta pregunta de geometria bàsica es veu que els alumnes en una àmplia majoria no 

recorden les fòrmules de perímetres i àrees (70% i 71% d’error respectivament). 

 

PREGUNTA 8: Trigonometria (sin, cos, tg) 

 

Figura 11: Text i resultats de la pregunta 8 (Trigonometria: sin, cos, tg). 

 

Pràcticament ningú (4%) és capaç de situar les raons trigonomètriques gràficament i per tant es 

demostra que no entenen el significat de sin, cos i tg. 

 

 

30%  70%   

 

29%  71%   

 

4%  96%   
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PREGUNTA 9: Trigonometria (triangles) 

 

Figura 12: Text i resultats de la pregunta 9 (Trigonometria: triangles). 

Similarment al que passava amb la pregunta anterior són molt pocs (6%) o ningú (0%) els que 

saben calcular mitjançant Pitàgores o el cos els costats dels triangles rectangles que es 

demanen. 

PREGUNTA 10: Números Complexos 

Figura 13: Text i resultats de la pregunta 10 (Números complexos). 

Si bé el resultat d’aquesta pregunta és molt pobre, no em preocupa tant, ja que són continguts 

de batxillerat i al ser força específics es poden introduir abans de les unitats didàctiques que es 

necessitin. 

En conjunt el resultat és d’un nivell molt baix i per tant aquests alumnes tindran molt complicat 

poder seguir amb normalitat les diferents matèries dels mòduls. 

  

6%  94%   

 

0%  100%   

 

14%  86%   

 

0%  100%   
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DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 

Per solucionar el problema plantejat en l’apartat anterior, plantejo un curs online en la 

plataforma moodle de matemàtiques bàsiques per CFGM. 

El plantejament és molt pragmàtic: l’objectiu no és que aquests alumnes aprenguin les 

matemàtiques que no han après quan tocava (ESO i primària) sinó que tinguin les eines 

matemàtiques necessàries (únicament les necessàries) per afrontar amb èxit les matèries del 

cicle. Òbviament seria bo que els alumnes de qualsevol etapa tinguessin un bon nivell de 

matemàtiques generals, però aquest no és l’objectiu d’aquest treball. 

 

Metodologia 

  

Aquest curs s’ha pensat per cursar-lo en línia en la seva totalitat. Això és així perquè la 

programació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques no 

contempla una assignatura de matemàtiques, ja que es considera que aquests coneixements 

haurien d’haver estats adquirits durant l’etapa educativa obligatòria. 

Per tant, el curs haurà de ser forçosament online i es recomanarà que el segueixin tots aquells 

alumnes que no ha assolit un 60% de qualificació en l’examen d’avaluació inicial.  

En quant a filosofia, el curs està basat en el que s’anomena pedagogia constructivista social. 

Aquesta filosofia radica en la cooperació en grup i en la idea de que el coneixement es pot 

crear o construir (6). Amb altres paraules, el coneixement es crea a partir del que ja se sap. Si 

aquest concepte s’extrapola al món de l’educació, és quan diem que l’alumne ha de ser part 

activa i conscient del seu propi aprenentatge. 

En aquest punt, el professor deixa de ser el personatge central i passa a ser un mediador o 

proveïdor de continguts i per tant l’alumne ha de fer un autoaprenentatge. 

És així com s’ha plantejat aquest curs. El professor decideix quins són els continguts, l’ordre 

dels mateixos i òbviament es mostrarà receptiu als dubtes o problemes que puguin tenir els 

alumnes en el seguiment del curs, però correspon a aquests fer l’esforç d’aprendre. 

Segons les tesis del constructivisme, els coneixements s’interioritzen proporcionalment a la 

seva utilització. Per tant, serà bo que sincronitzem els continguts del curs de matemàtiques 

amb els continguts de les matèries pròpies del cicle on s’aplicaran els coneixements adquirits 

en aquest curs. 
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Per què Moodle? 
 

Segon la definició de la Viquipèdia: “Moodle és un programari de codi lliure que crea entorns 

virtuals d'ensenyament i aprenentatge” (7).  

La plataforma Moodle (figura 14) (8) és àmpliament utilitzada en el món educatiu i en concret 

està implantada en el centre on treballo i els alumnes la utilitzen diàriament com a eina en el 

seu aprenentatge. Per tant, la utilització del Moodle per crear un curs no suposa cap entrebanc 

pels estudiants, al contrari, estan absolutament familiaritzats amb l’entorn i saben moure’s hi 

bé. 

El disseny i desenvolupament de Moodle es basen en la idea de la pedagogia 

constructivista social, que és forma part de la metodologia escollida per desenvolupar aquest 

curs. 

Com a curiositat, cal fer menció que Moodle és la primera comunitat Open Source (figura 15) 

no formada íntegrament per informàtics, sinó que també participen pedagogs i altra gent 

relacionada amb l'ensenyament. Open Source (codi obert en català) és el terme amb el que es 

coneix el programari distribuït i desenvolupat lliurement. Està enfocat a obtenir beneficis 

pràctics de compartir el codi i es diferenciaria del software o programari lliure en que aquest 

darrer comparteix el codi per raons ideològiques o morals. 

 

 

Figura 14: Logotip de Moodle.                          

Font: http://moodle.org  

Figura 15: Logotip d’Open Source (Codi 

Obert). Font: Wikipedia 

 

De cara al docent, Moodle és una eina molt potent, ja que permet penjar tota mena d’informació 

(arxius de text, animacions, fotografies, pel·lícules, etc...) i alhora degut a la filosofia de 

construcció del coneixement basat en el diàleg entre els participants, permet interactuar a 

través de fòrums, missatges, wikis, xats, etc... Una altra característica positiva del Moodle és 

que accepta altres tipus d’activitats didàctiques més tradicionals com qüestionaris, lliçons i 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_lliure�
http://moodle.org/�
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tasques. Com comentava a l’apartat anterior, degut a constriccions de temari i horaris, el curs 

de matemàtiques no pot ser inserit dins la programació del curs. Per tant, l’única solució és fer-

lo online. La plataforma Moodle permet dissenyar cursos que puguin ser impartits 100% de 

forma online. 

Així doncs, de les característiques principals de Moodle que es detallen a la taula 7, per complir 

l’objectiu d’aquest curs destacaria principalment les tres següents: 

• Es poden fer les classes 100% en línia. 

• Promou la pedagogia constructivista social. 

• Té una interfície senzilla, lleugera i molt intuïtiva i per tant de fàcil ús. 

 

 

Característiques principals de la plataforma Moodle 

 

 Promou la pedagogia constructivista social. 

 Es poden fer les classes 100% en línia. 

 Té una interfície senzilla, lleugera i molt intuïtiva. 

 Instal·lable en qualsevol plataforma que suporti PHP (només requereix 

l'existència d'una base de dades). 

 Ofereix un llistat dels cursos amb descripcions i la possibilitat d'entrar-hi com a 

usuari convidat. 

 Seguretat ben sòlida, els formularis es revisen, les cookies s'encripten. 

 El tema de la interfície és altament personalitzable. 

 Els paquets d'idioma permeten localitzar a qualsevol idioma per complet (75 

idiomes). 

 Inclou diversos mòduls per a tallers, fòrums, consultes, xats, etc. 

 Alta Disponibilitat. 

 Escalabilitat. 

 Fàcil ús. 

 Interoperable. 

 Estable. 

 Segur 
 

Taula 7: Característiques principals del Moodle (font Viquipèdia). 
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Afegiria com avantatge que els alumnes ja la coneixen i dominen i per tant no suposarà cap 

entrebanc fer ús d’aquesta plataforma. 

A més, de cara al docent, Moodle no requereix cap mena de coneixements previs de 

programació ni adquisició de llicències, per tant, és una eina de molt fàcil ús tant pels 

requeriments de formació dels professors com de  cost d’instal·lació. 

Continguts del curs 
Els continguts del curs són en essència els mateixos que els continguts del test, ja que 

l’objectiu és que els alumnes de CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques siguin 

capaços d’adquirir la base matemàtica necessària per afrontar amb èxit les diferents matèries 

del mòdul.  

Per escollir els continguts m’he basat en els textos mencionats anteriorment (1) i (2) i en el 

Reial  Decret 177/2008 (5) pel qual s’estableix el títol de el títol de Tècnic en Instal·lacions 

Elèctriques i Automàtiques i es fixen els ensenyaments mínims.  

Encara que alguna pregunta del test hagi estat superada per la majoria dels alumnes, s’ha 

optat per cobrir totes les necessitats matemàtiques bàsiques, ja que en el millor dels casos, 

com per exemple en la pregunta relativa a fraccions, encara tenim un 40% aproximadament 

d’estudiants, que no tindrien els coneixements necessaris per superar la pregunta. 

En tot cas, es pot avaluar en cada cas concret si es recomana cursar la totalitat dels temes o 

bé, només aquells en que es trobin pitjors resultats. 

En concret s’han contemplat nou temes de dificultat creixent: 

1 OPERACIONS AMB NOMBRES NEGATIUS 

2 POTÈNCIES / ARREL QUADRADA 

3 FRACCIONS 

4 REGLA DE TRES / PROPORCIONS 

5 CANVI D’UNITATS 

6 AÏLLAR INCÒGNITES 

7 GEOMETRIA 

8 TRIGONOMETRIA 

9 NÚMEROS COMPLEXOS 
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D’aquests nous temes, els coneixements que necessitaran per poder cursar el cicle amb 

normalitat (en el que a matemàtiques respecta) són els recollits a la taula 8. 

TEMES CONEIXEMENTS A ADQUIRIR 

1 OPERACIONS AMB 

NOMBRES NEGATIUS 

Quan acabi aquest tema l’alumne haurà de ser capaç d’operar 

(suma, resta, multiplicació i divisió) amb nombres reals. 

2 POTÈNCIES / 

ARREL QUADRADA 

Quan acabi aquest tema l’alumne haurà de ser capaç de conèixer la 

nomenclatura (base, exponent) i fer operacions amb potències i 

arrels quadrades (multiplicació i divisió de potències d’igual base, 

potència de potència i potència d’un producte). 

3 FRACCIONS Quan acabi aquest tema l’alumne haurà de ser capaç de conèixer la 

nomenclatura (numerador, denominador), dominar el concepte de 

fracció i saber operar amb fraccions (suma, resta, multiplicació i 

divisió). 

4 REGLA DE TRES / 

PROPORCIONS 

Quan acabi aquest tema l’alumne haurà de ser capaç de reconèixer 

un problema a resoldre mitjançant regla de tres i saber resoldre una 

regla de 3 (mètode tradicional o amb fraccions). 

5 CANVI D’UNITATS Quan acabi aquest tema l’alumne haurà de ser capaç de conèixer els 

diferents prefixos d’unitat (nano, micro, etc...) i realitzar el canvi 

d’unitats (mitjançant proporcionalitat o factors de conversió). 

6 AÏLLAR 

INCÒGNITES 

Quan acabi aquest tema l’alumne haurà de ser capaç d’aïllar 

incògnites en una equació de primer grau i també aplicant els 

coneixements del tema 2 si surten potències o arrels quadrades. 

7 GEOMETRIA Quan acabi aquest tema l’alumne haurà de ser capaç de calcular 

perímetres (polígons, cercle), àrees (circumferència, rectangle, 

triangle) i volums (cub, cilindre) així com saber quines són les unitats 

corresponents. 

8 TRIGONOMETRIA Quan acabi aquest tema l’alumne haurà de ser capaç de conèixer el 

concepte de sin, cos i tg, el teorema de Pitàgores i aplicar aquests 

coneixements per calcular angles o costats d’un triangle rectangle. 

També sabran aïllar incògnites tipus sinx, cosx i tgx amb les 

corresponents (arcsin, arccos i arctg). 

9 NÚMEROS 

COMPLEXOS 

Quan acabi aquest tema l’alumne haurà de ser capaç de conèixer el 

concepte de número complex, representar-lo gràficament i saber 

operar (suma, resta, producte i divisió). Per tant coneixerà la forma 

binòmica i polar i sabrà quan cal una o altra per les diferents 

operacions. 

Taula 8: Continguts detallats dels temes que conformen el curs. 
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A mode d’exemple, incloc a la taula 9, algunes relacions entre matèries pròpies del cicle i els 

coneixements matemàtics necessaris. 

Matèria Unitats didàctiques Coneixements matemàtics 

Instal·lacions Elèctriques 

d’Interior 

1 Instal·lacions elèctriques 

d’interior 

Llei Ohm (aïllar V, R, I) 

Potència P=V2/R 

Aïllar incògnites (primer grau i 

potències) 

 

3 Instruments de mesura 

elèctrica 

Error relatiu (%) 

Percentatges, regles de 3 

 

4 Luminotècnia  

h, min, segons (vida mitjana) 

Canvi unitats 

 

9 Instal·lacions interior 

d’habitatges 

Volums (banyera) 

m-cm 

Conversió unitats 

Càlcul volums (geometria) 

Electrotècnia 

1 Principis i magnituds 

elèctriques 

Llei Ohm, Coulomb, etc 

Secció conductor (àrea) 

Aïllar incògnites 

Càlcul àrees (geometria) 

 

3 Circuits corrent continu 

Càlcul R equivalent  

Fraccions 

 

4 Corrent altern monofàsic 

Fasors 

Graus i radians 

Números complexos 

Trigonometria 
 

Taula 9: Relació entre matèries pròpies del cicle i continguts matemàtics necessaris 
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RESULTATS 

 
Un cop identificat el problema i la solució, el següent pas ha estat fer realitat el curs. El primer 

pas per implementar-lo ha estat instal·lar la plataforma Moodle. 

Instal·lació de la plataforma Moodle 
 

Per la instal·lació del Moodle he optat pel paquet portable versió 0.2 que ofereix el centre de 

recursos digitals per docents Estoig Digital (9).  

 

Figura 16: Portal d’Estoig Digital des d’on es pot descarregar la versió de Moodle portable 0.2. 

Aquesta versió incorpora els mòduls estàndar de Moodle i també els següents mòduls: 

• Jclic: Activitats educatives multimèdia (10) 
• Quaderns virtuals 
• Geogebra: Editor d’activitats matemàtiques 
• Jmol : Visor de molècules en 3D 
• LaTex : Editor de formules i símbols  matemàtics 

http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=1128&filter=1�
http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=1130&filter=1�
http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=88&filter=1�
http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=337&filter=1�
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• LightBox Galeria d’imatges 
 

En aquest curs he optat per no utilitzar cap d’aquests mòduls apostant per la senzillesa i facilitat 

d’ús, ja que en cap cas es voldria que fos l’eina la que dificultés el treball dels alumnes. No 

obstant, es podria considerar introduir alguns d’aquests mòduls en versions futures sempre i 

quan es mantingui la senzillesa i facilitat d’ús. 

Poder tenir instal·lat el Moodle en un dispositiu USB m’ha facilitat la feina, ja que no he 

necessitat estar connectada per poder muntar el curs. 

Apart del propi Moodle, per estar operatiu es necessita un servidor web php i un sistema de 

gestió de bases de dades tipus MySQL, que ja estan integrats en el paquet que proporciona 

gratuïtament Estoig Digital i que com Moodle són de programari lliure. 

  

Figura 17: Logotip de MySQL.                          

Font: Wikipedia 

Figura 18: Logotip de Php (Hipetex 

Preprocessor). Font: Wikipedia 

 

Un cop instal·lat el Moodle en el dispositu USB, per fer-lo servir només cal, cada vegada que 

comencem, executar la comanda “arrencar_moodle”. Quan acabem la sessió s’haurà de fer el 

mateix amb la comanda “parar_moodle” (figura 19). Aquestes ordres engeguen o paren el 

servidor Apache i MySQL, i també es poden controlar mitjançant una petita interface 

anomenada xampp-control (figura 20). 

 

http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&rid=1021&filter=1�
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Figura 19: Executables “arrencar_moodle” i “parar_moodle” al dispositiu USB. 

 

 

Figura 20: Control d’arrencada i aturada del servidor Apache i MySQL. 

 

Si bé el curs es pot configurar i enllestir des del dispositiu USB, perquè estigui accessible als 

estudiants s’haurà de copiar al servidor del centre on estigui instal·lat el Moodle. Per fer-ho 

només caldrà copiar el directori Moodle (amb un altre nom, per exemple Moodle_matesCFGM) 

dins el directori htdocs. 
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Figura 21: Directori que caldrà copiar al servidor del centre dins el directori htdocs. 

 

Un cop finalitzada la instal·lació, es va passar a configurar el curs en continguts, estructura 

(figura 23) i aparença (figura 22). 

 

Estructura del curs 
 

Un curs Moodle té vàries opcions a l’hora d’establir la seva estructura (figura 23). En aquest 

curs s’ha optat pel format en temes, ja que és la manera més habitual en la que es presenten 

els cursos als estudiants. En tot el curs es seguirà la directriu de facilitar les coses als 

estudiants i no introduir canvis si no són absolutament necessaris. Es tracta de posar les coses 

fàcils per tal de que no trobin impediments que els facin tirar-se enrere i no prendre part del 

curs abandonant abans d’hora. 

Els nou temes seleccionats són absolutament modulars i per tant es pot optar per suprimir, 

actualitzar o crear nous temes segons les necessitats dels estudiants. 

Cal remarcar que gràcies a la modularitat que presenta Moodle, és possible i recomanable, ja 

que no es tracta d’afegir més feina gratuïtament a la càrrega lectiva dels estudiants, fer només 

els temes en que cada alumne trobi que té més mancances. 

A l’inici del curs es recomana realitzar un test online per avaluar si l’alumne ha de cursar la 

totalitat, una part del curs o pel contrari té coneixements matemàtics suficients per afrontar el 

mòdul amb garanties. 
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Figura 22: Aspecte del curs Moodle “Matemàtiques Bàsiques per CFGM”. 

 

Dins de cada tema també s’ha optat per seguir la mateixa estructura: 

1. Arxiu resum de teoria: en aquest arxiu es vol condensar tota la teoria que 

l’alumne ha de saber sobre el tema però de la manera més esquemàtica i 

resumida possible. Per cada concepte es mostra un exemple resolt. L’extensió 

màxima d’aquest arxiu és de dues pàgines encara que es preferible que només 

n’ocupi una. (Figura 24). 

2. Arxiu d’exercicis sobre el tema. Cada tema tindrà un arxiu d’exercicis. Al final 

apareixen les solucions perquè l’alumne en tot moment pugui saber en quin 

grau de maduresa té els coneixements del tema. (Figura 25). 

3. Finalment s’ha inclòs un qüestionari de 10 preguntes tipus test per avaluar 

l’estudiant un cop ha estudiat la teoria i ha fet els exercicis. Aquest qüestionari 

es pot repetir tantes vegades com faci falta. (Figura 26). 
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Figura 23: Configuració dels paràmetres generals del curs. 
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Figura 24: Exemple de fitxer de teoria (tema 3). 
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Figura 25: Exemple de fitxer d’exercis amb solució (tema 1). 
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Figura 26: Detall del qüestionari que apareix al final de cada tema. 
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CONCLUSIONS 

 
Aquest projecte comença a prendre forma quan em vaig apercebent del pobre nivell matemàtic 

que tenen els alumnes tant de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior a l’IES on treballo 

actualment com de l’ESO i batxillerat durant el pràcticum.  

El que comença sent una percepció intento que quedi reflectit en dades mitjançant la realització 

d’un test de matemàtiques bàsiques. Per configurar aquest test faig un repàs de les necessitats 

matemàtiques del CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. Un cop fet el test, queda 

constància del baix nivell de matemàtiques que tenen els alumnes que l’han realitzat. Aquests 

mals resultats es fan extensius a tots els blocs en que subdivideixo els coneixements 

(matemàtiques bàsica, geometria i trigonometria i finalment números complexos). 

D’aquests blocs tots corresponen a coneixents que haurien hagut d’adquirir durant l’educació 

obligatòria excepte el relatiu a números complexos. Tant si parlem de matemàtiques bàsiques 

com si parlem de temes una mica més avançats, els resultats són dolents i en la majoria dels 

casos no arriben a l’aprovat. Aquest fet farà que aquests alumnes tinguin moltes dificultats per 

assolir els coneixements necessaris del cicle. 

Per intentar solucionar aquest problema, plantejo una assignatura online de matemàtiques 

bàsiques en la plataforma Moodle. La plataforma moodle és una eina potent que els alumnes ja 

coneixen i per tant estan habituats a utilitzar. D’altra banda, permet que l’alumne pugui anar al 

seu propi ritme i posant més esforç en els temes en els que té més mancances. 

A l’inici de curs plantejo un test inicial per saber si es necessita fer el curs o per el contrari ja es 

tenen coneixements matemàtics suficients per començar el mòdul amb garanties. El curs l’he 

estructurat en 9 temes de dificultat creixent. A cada tema trobem dos arxius en format pdf i un 

qüestionari. El primer arxiu correspon a un resum de teoria on es detallen els coneixements 

teòrics amb exemples. S’ha intentat que aquest arxiu no ocupi més de dues pàgines ja que 

està pensat com una síntesi del que s’ha de saber. El segon arxiu el componen una sèrie 

d’exercicis solucionats perquè l’alumne pugui veure si sap fer o no els problemes que es 

plantegen. Finalment, disposa d’un qüestionari de preguntes test online que podrà realitzar 

tantes vegades com l’alumne necessiti. 

Tot i que el curs Moodle de Matemàtiques Bàsiques per CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i 

Automàtiques està acabat i operatiu, degut al calendari escolar no ha pogut ser provat pels 

alumnes i per tant, a l’hora d’escriure aquesta memòria no tinc resultats reals de l’èxit o fracàs 
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del mateix. Com a avaluació proposo que es torni a passar a final del curs un test similar a 

l’inicial. Un test final serviria per dues coses: 

• Donar inputs al docent sobre quins temes s’han entès millor i pitjor i per tant quins 

s’han de revisar i modificar i quins no. 

 

• Donaria a l’alumne una visió global del seu aprenentatge. 

 

Pel proper curs, les recomanacions que proposo són les de suggerir a tots els alumnes que 

facin el test inicial i recomanar el curs a tots aquells que no arribin al 60% d’encerts. A més, 

s’hauria d’estudiar la manera d’introduir eines de col·laboració entre els estudiants com ara 

fòrums, equips virtuals etc... que no s’han introduït en aquesta primera versió tant per manca de 

temps com per la voluntat de sintetitzar al màxim els continguts. 

Finalment dir que tot i que aquest curs ha esta pensat per alumnes del CFGM d’Instal·lacions 

Elèctriques i Automàtiques, és fàcilment convertible per altres Cicles Formatius afegint o 

eliminant temes o inclús per PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial). 
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ANNEXES 
 

Annex I: Test avaluació inicial de matemàtiques 

Annex II: Notes test avaluació inicial de matemàtiques 

Annex III: Curs de moodle “Matemàtiques bàsiques per CFGM” 

Annex IV: Tests avaluació inicial scannejats (36 tests) 

 

AGRAÏMENTS 
 

Agrair a tots els alumnes que han pres part en el test inicial i el suport dels professors dels 
centres. 
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