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Introducció 

 

La idea que un estudiant té de les matemàtiques a l'acabar el batxillerat prové, essencialment, 
de dos factors: els seus professors i els seus llibres de text. Tot i l'abundància de material en 
xarxa, avui per avui la immensa majoria d'estudiants aprenen les matemàtiques a través de les 
explicacions dels seus professors i mitjançant textos en paper, principalment dels llibres de text 
que el centre ha decidit seguir. 

A més, el professor sovint està condicionat pel llibre escollit i, poc o molt, s'hi ha d'adaptar. La 
influència del llibre de text en l'aprenentatge de les matemàtiques dels estudiants és, doncs, 
enorme. Per això ens ha semblat interessant fer una anàlisi d'aquests llibres des de diferents 
punts de vista. 

Primer, valorarem la qualitat matemàtica i rigor que presenten els llibres de text. És de vital 
importància que el material educatiu exposi continguts sense errors conceptuals i es presenti 
de manera clara i ordenada. L’estudi d’aquest aspecte ens permetrà identificar errors de fet i 
aspectes millorables. 

Segon, observarem com és el format dels llibres: com s’estructura el seu contingut i com es 
presenta visualment. És important conèixer quina informació arriba als alumnes i també com els 
hi arriba. 

Tercer, analitzarem diferents aspectes propis dels llibres de text: la filosofia pel que fa a la 
construcció del coneixement ( és a dir, com s’arriba a aquest coneixement), les activitats i els 
problemes, la funció motivadora que exerceixen i l’aportació d’elements extracurriculars. També 
analitzarem altres elements com: l’ús del llenguatge matemàtic, l’existència o no de diferències 
entre els llibres de primer i segons curs i la unitat global del llibre. 

Quart, estudiarem el context legal que envolta aquest material i d’aquesta manera podrem 
valorar l’adequació dels llibres de text als aspectes que regula el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. 

Finalment i, a partir de les observacions realitzades, haurem aconseguit una visió global de 
l’estat actual dels llibres de text. Aquesta situació ens permetrà d’una banda, establir un criteri 
que assessori en l’elecció d’aquest tipus de material per part del personal docent i de l’altra, 
identificar aspectes millorables per aconseguir un material millor.  La introducció d’aquestes 
millores afavoriria al procés d’ensenyament i aprenentatge, és a dir, comportaria canvis positius 
tant per als alumnes com per al professor. 

 

Aquest treball té una estructura diferent de la indicada a la normativa del treball final de màster 
per adaptar-se millor als objectius presentats a la proposta. 
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Exposició del cas 

 

Donat que els llibres de text són un instrument freqüent a les aules, aquests es converteixen en 
objecte d’interès per als qui, d’una manera o altra, ens trobem vinculats al món educatiu. 

És interessant, doncs, conèixer la filosofia global del llibre, així com les maneres d’afrontar 
diferents aspectes. És important conèixer la qualitat matemàtica que es desprèn dels seus 
textos i activitats i , també la forma amb la qual aquesta es presenta a l’alumnat. 

Aquest estudi pretén identificar els aspectes positius que aporten els llibres de text així com 
detectar aspectes millorables d’aquests. 

 

Descripció del material 

 

Per tal de desenvolupar un estudi sobre el cas que hem exposat he considerat els llibres, de la 
modalitat de científica, següents: 

 De l’editorial Barcanova 

o 1r  Batxillerat, editat l’any 2008 

o 2n  Batxillerat, editat l’any 2009 

 De l’editorial Santillana 

o 1r Batxillerat, editat l’any 2009 

o 2n Batxillerat, editat l’any 2009 

 De l’editorial Edebé 

o 1r Batxillerat, editat l’any 2008 

o 2n Batxillerat, editat l’any 2009 

 De l’editorial Vicens Vives 

o Límits, editat l’any 1998 

o Límits 2, editat l’any 1999 

o Sigma, editat l’any 2003 

o Sigma 2, editat l’any 2004 

Aquests llibres són d’editorials prou conegudes i de forta implantació a les aules, són emprats 
per una quantitat considerable professors com a per a que tinguin interès per ells mateixos així 
com també, interès com a mostra per a conèixer la situació actual dels llibres de text de 
matemàtiques al batxillerat científic. 
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Errors de fet i aspectes millorables. 

 

Després d’un estudi dels llibres de text considerats, he detectat diversos aspectes millorables 
de caire matemàtic que són freqüents en totes les editorials en diferent grau. Aquests els 
podem agrupar en quatre blocs, coherència i estructura matemàtica, mancances, errades de 
contingut i missatge implícit.  

A continuació, es detalla quins casos agrupa cada bloc així com es mostren exemples que 
reflecteixen cada situació. 

 

Coherència i estructura matemàtica 

 

Aquest bloc agrupa errades que afecten la configuració del coneixement matemàtic. Inclou 
errades referents a context matemàtic, pèrdua del fil conductor matemàtic i errades de forma i 
estructura. 

Les errades que afecten al context matemàtic són aquelles que durant el desenvolupament 
d’un tema impedeixen una visió general. El programa educatiu pauta un ensenyament 
matemàtic esglaonat i, per tant, els continguts es presenten de manera esglaonada en 
consonància al programa. Durant el desenvolupament del contingut podríem citar alguns 
aspectes que permetin esbossar una visió més global del tema que es treballa.  

En el desenvolupament de la unitat també trobem que sovint no es coneix quin és el fil 
conductor d’aquesta. Cal que quedi clar quin és l’eix que vertebra la unitat. D’aquesta manera 
es dota d’una coherència al capítol alhora que permet fixar uns objectius i també connexions 
entre conceptes.  

Un altre tipus d’error és el que es deu a un mal plantejament estructural. Hi ha certes 
estructures que no afavoreixen el pensament lògic i poden arribar, fins i tot, a contradir-lo. 

A continuació es presenten diversos exemples que mostren alguns aspectes millorables pel 
que fa a aquestes qüestions. 

Respecte a la classificació dels nombres, caldria exposar que hi ha diferents tipus de nombres. 
Quan es presenten els nombres reals cal comentar que aquests estan inclosos dintre d’un altre 
tipus de nombres. D’aquesta manera, a més, es dóna peu a (en unitats posteriors) introduir 
correctament els nombres complexos. [2, pàg 1] [4, pàg 12] [ 5, pàg 15] [10, pàg 11] 

En referència a les successions, en els llibres de text s’estudien les progressions aritmètiques i 
geomètriques, les quals representen un percentatge molt petit en el global de les successions, 
mencionar aquest fet ajuda a comprendre a l’alumnat la quantitat de coneixement matemàtic 
adquirit respecte a les successions. Dominar perfectament les progressions no vol dir que es  
dominin totes les successions. [4, pàg 39] [8, pàg 50] [10, pàg 175]  

En els llibres de text es resolen equacions polinòmiques de primer i segon grau i també 
equacions biquadrades. No es menciona res pel que fa a la resolució d’equacions d’altres 
graus. Seria adient mencionar que existeixen algorismes i, per tant, fórmules per a equacions 
de tercer i quart grau, però que en canvi no es disposa d’un procediment per a resoldre totes 
les equacions de grau més gran que cinc. [4, pàg 64] [8, pàg 69] 

Pel que fa a la resolució de sistemes d’equacions lineals, no es menciona quin lloc ocupen les 
equacions lineals en el món de les equacions i perquè són objecte d’estudi. [2, pàg 1] [4, pàg 
62] [6, pàg 180] [7, pàg 10] 

En el tema de funcions reals, se’ns presenta el recorregut, la monotonia, la curvatura... com a 
contingut de la unitat. Una manera de presentar aquests conceptes és plantejar la necessitat de 
representar gràficament una funció. D’aquesta manera establim un fil conductor entre els 
conceptes alhora que fixem un objectiu. [4, pàg 193] [5, pàg 149] [8, pàg 225] 

Es treballa l’estadística tant unidimensional com bidimensional, i hauríem de citar que encara 
que no són objecte d’estudi a batxillerat podem estudiar estadística amb més variables (altres 
dimensions). [4, pàg 350] [5, pàg 228] [8, pàg 310] [10, pàg 270]  
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Pel que fa a les distribucions discretes i contínues seria encertat citar que hi ha diverses 
distribucions, entre elles la binomial per al cas discret i la normal per al cas continu, que 
responen a un gran nombre de casos i que són les que s’estudiaran en la unitat. [4, pàg 352] 
[5, pàg 253] 

Pel que fa a la representació de funcions sempre es treballen les d’una variable. Seria 
convenient dir que també podem estudiar funcions amb més variables. [2, pàg 97] [4, pàg 192] 
[5, pàg 145] [8, pàg 224] [10, pàg 186]  

Pel que fa a integrals i derivades, ens trobem en un cas similar a l’anterior. Hem de 
desenvolupar el càlcul d’aquestes respecte una variable, podem comentar que, de fet, es 
poden derivar i integrar funcions amb més variables. [2, pàg 166] [3, pàg 215] [4, pàg 274] [6, 
pàg 49, 76] [7, pàg 306] [8, pàg 286] [9, pàg 312 ] [10, pàg 254] [11, pàg 212]  

Els llibres de text presenten activitats i definicions sempre ambientades en dues o tres 
dimensions. Encara que no és motiu d’estudi, es pot fer un incís que les matemàtiques 
permeten treballar amb més dimensions. Es pot reflexionar sobre aquest aspecte en diferents 
punts del temari, per exemple, amb matrius, vectors o aspectes geomètrics, però és fàcilment 
introduïble en la unitat de matrius ja que podem exemplificar aquest fet introduint una situació 
amb més de 3 incògnites i 3 equacions. Els alumnes han de conèixer que es pot treballar amb 
més dimensions malgrat no hagin de desenvolupar activitats d’aquests tipus. 

En el cas de nombres complexos, es presenta l’expressió de nombre complex oposat i nombre 
complex conjugat donat un nombre complex qualsevol expressat en forma cartesiana. Una 
bona manera d’afrontar aquest aspecte, seria incidint en el concepte de nombre oposat, és a 
dir, citar que l’oposat d’un nombre complex és el nombre que satisfà que amb la suma s’obté 
l’element neutre d’aquesta operació. D’una manera semblant es pot procedir amb el concepte 
de nombre complex conjugat. Amb aquest tipus d’explicació s’aconsegueix establir una 
connexió entre diferents conceptes i dotar de naturalitat aquestes definicions, ja que deixen de 
ser definicions aïllades per a ser respostes a preguntes naturals. [4, pàg 117] 

Un cop acabat l’estudi de les funcions derivades és natural preguntar-se quina funció té com a 
derivada una de concreta i, per tant, ens està motivant l’estudi d’integrals. D’aquesta manera 
amb preguntes senzilles establim un nexe entre unitats. [3, pàg 208] [6, pàg 76] [9, pàg 312] 

Pel que fa a trigonometria es presenten les raons trigonomètriques associades a un angle agut. 
Quan les raons s’estenen a qualsevol angle és convenient establir una analogia de manera 
gràfica ja que aquesta representació ajuda al lector. [4, pàg 92]  

Un tema de llibre de text és el de successions. Quan s’estructura el tema caldria introduir les 
progressions com un cas particular de les successions, és a dir, introduir-les com un subtema 
de les successions. [4, pàg 39] [10, pàg175]  

Pel que fa al cas de les còniques, ens trobem que es tracten les circumferències i les el·lipses 
com a casos diferents quan, de fet, les circumferències són un cas particular d’el·lipses. 
L’estructura per nivells de la unitat ho hauria de reflectir. [4, pàg 168,175] [5, pàg 121, 126] [8, 
pàg 190,198] [10, pàg 142, 146]  

Pel que fa a la unitat que estudia els determinants, trobem un cas que s’anomena Determinant 
d’una matriu quadrada i està estructurada de la manera següent:  

1. Determinants d’ordre 2 

2. Determinants d’ordre 3 

3. Propietats dels determinants 

4. Desenvolupament d’un determinant per una línia 

Cal notar que les propietats dels determinants són vàlides per a qualsevol ordre i, per tant, 
haurien de presentar-se després de la generalització del determinant de matrius quadrades de 
qualsevol ordre. [3, pàg 47] [6, pàg 142] [7, pàg 60] [9, pàg 37]  
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Els exemples citats mostren un aspecte millorable i a considerar en els llibres de text. Malgrat 
que no suposen una errada matemàtica, en quant al contingut pròpiament, són aspectes 
importants que doten de coherència i estructura matemàtica la unitat. 

Donat que el raonament matemàtic segueix un ordre pautat i lògic és coherent que aquest 
coneixement es presenti seguint un criteri similar. Cal estructurar les unitats de manera que no 
es contradiguin amb el que exposen. Cal evitar presentar en igualtat de condicions el tot i les 
seves parts ja que contradiu la visió esquemàtica de la mateixa unitat.  

A banda de l’estructura pròpia de cada unitat, cal dotar a aquesta, així com a tot el llibre, d’un fil 
conductor. Sovint, la presentació de nous conceptes respon a preguntes naturals. Quan 
aquestes preguntes naturals s’exposen, es mostra una naturalitat que caracteritza les 
matemàtiques i, al mateix temps, es manifesta el procés de construcció de coneixement 
matemàtic. Altres casos de presentació de nous conceptes responen a estudiar casos 
particulars, és a dir, amb una forma concreta o bé unes característiques especials, és coherent 
presentar aquesta associació. 

El fet de mostrar el procés de construcció i les preguntes naturals a partir de les quals es 
desenvolupa el contingut fa que augmenti la proximitat de la matèria a l’alumnat, i estableix un 
nexe entre conceptes, evitant d’aquesta manera, que cada unitat sigui un llistat de conceptes 
nous i inconnexos. En certa manera, aquest tipus de presentació afavoreix un estudi de la 
matèria no basat en la memòria i afavoreix també a l’ensenyament d’una actitud crítica, base 
de les actituds científiques. 

Com ha quedat clar en l’exposició dels exemples, un aspecte freqüent és que ens trobem 
limitats als espais d’una, dues, o tres dimensions segons el que especifiqui el currículum. 
Malgrat que no hem d’explicar com afrontar casos que no venen detallats en el programa de la 
matèria, és molt oportú comentar que existeixen aquestes situacions i que es poden afrontar 
amb processos anàlegs o no, als que hem estudiat a classe per a dimensions més reduïdes. 
Així, es presenta una vessant generalista de les matemàtiques i es permet, a més, fer un dibuix 
del panorama dels aspectes matemàtics que de manera natural segueixen, ja que són una 
extensió dels casos estudiats fins al moment. 

Una bona manera de tancar una unitat és presentar alguns aspectes que amb el que s’ha 
treballat a la unitat no podem afrontar. D’aquesta manera podem situar el coneixement adquirit 
en un context alhora que motivem a l’alumnat amb noves qüestions que poden despertar la 
seva curiositat. 

L’estructura matemàtica, en ella mateixa, respon en molts casos de la curiositat. Aquesta 
curiositat fa que ens preguntem sobre alguns aspectes. Són qüestions aparentment innocents 
que motiven l’estudi amb l’afany de controlar quants més aspectes. Per aquest motiu acabar 
una unitat amb una pinzellada del que caldrà estudiar en unitats o cursos posteriors pot ser 
molt útil de cara als alumnes. 

 

Mancances 

 

Aquest bloc recull diferents tipus de mancances. Als llibres trobem que hi ha falta de 
justificacions, que manquen avisos de demostracions obviades i també demostracions 
constructives. 

La importància de resoldre aquests aspectes es basa en què els alumnes han de ser 
conscients de la coherència matemàtica. Quan es presenten aspectes i no són justificats o 
demostrats és convenient avisar als lectors, ja que no fer-ho els pot causar desorientacions. Un 
alumne es pot plantejar si l’aspecte no justificat és de justificació trivial i, per tant, aquesta 
mancança esdevé un problema per al lector. 

També cal considerar la presentació d’algunes demostracions sobretot les que puguin afavorir 
als alumnes pel que fa a la comprensió. 

Aquestes mancances, si es resolen, poden ajudar a l’alumnat en l’adquisició de coneixement.  
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A continuació es presenten alguns exemples de les situacions que es recullen en aquest 
apartat. 

Pel que fa a nombres reals, cal tractar el cas de tenir una arrel negativa i fer un incís sobre 
aquesta situació. Convé fer un comentari al respecte convidant a l’alumnat a resoldre aquesta 
situació en el tema de nombres complexos. Cal evitar dir que no existeix quan més endavant 
veurem que sí. [2, pàg 139] [4, pàg 11] [5, pàg 9] [10, pàg 19] 

En el cas de les funcions inverses, cal precisar sobre la seva existència ja que ha de quedar 
clar sota quines condicions existeixen. Podem exemplificar aquest fet amb les funcions 
trigonomètriques. [2, pàg 138] [4, pàg 201] 

En el cas de la trigonometria, en la majoria de llibres quan es tracten les fórmules d’addició 
d’angles no es menciona que són demostrables. Per tant apareixen un gruix de fórmules sense 
demostració ni cap avís sobre l’omissió de la demostració. [4, pàg 95]  

Pel que fa a derivació, també és usual presentar un llistat de derivades del qual no es 
menciona la procedència. [4, pàg 275] [8, pàg 287] [10, pàg 254]  

Podem afegir una petita nota després de la presentació d’algunes derivades fent referència a 
l’omissió i així el lector s’adona que el contingut del tema està basat en una demostració que no 
cal que sàpiga però que existeix. 

El comentari pot ser de l’estil:  

Per continuar treballant amb comoditat, donem mitjançant una taula, i sense demostració, les 
derivades següents. [5, pàg 168]. 

Un altre comentari adient en el mateix sentit que trobem en la mateixa unitat és: 

Admetem sense demostració, de moment, que la derivada d’un polinomi compleix les regles 
següents […] [5, pàg 168]. 

Durant el temari de batxillerat es tracten diverses proposicions i teoremes, com per exemple la 
regla de la cadena, teorema de Bolzano, Weierstrass... en tots els caos es mostra l’enunciat i 
no hi ha cap comentari pel que fa a la demostració. Malgrat que aquesta no s’ha d’ensenyar als 
alumnes és convenient citar que hi ha demostració. Aquest tipus de comentari dota de cohesió 
les matemàtiques. 

En el desenvolupament del bloc de geometria a segon curs es tracta el cas de la distància d’un 
punt a un pla. En alguns llibres s’associa a aquest aspecte la fórmula que permet calcular 
aquesta distància sense cap tipus de demostració. 

El procediment seguit per arribar a aquesta fórmula és totalment constructiu i pot ajudar al 
lector a comprendre millor els conceptes de distància, perpendicularitat, vectors directors i 
vectors normals. A més, aquest procediment pot ajudar a l’alumnat oferint un recurs genèric per 
afrontar diversos problemes del mateix estil. [3, pàg 277] [7, pàg 170]  

Un cas similar a l’anterior és el de l’expressió de la recta tangent a una funció en un punt, 
mostrar el procediment d’obtenció d’aquesta expressió reforça el concepte de tangència, alhora 
que l’alumnat pot aprendre tècniques per resoldre altres situacions de rectes que passen per 
punts determinat. [4, pàg 229] [7, pàg 260]  

 

Els alumnes han de trobar suport en els llibres de text i, per aquest motiu, cal evitar mancances 
que els puguin desorientar.  

A cada nivell de l’etapa educativa li correspon un grau de dificultat i una profunditat 
determinada. En els casos que no cal aprofundir, és bo de cara al lector avisar dels passos 
obviats o del fet que no es presenten demostracions, ja que d’aquesta manera no es preocupa 
al lector que pateix per no arribar, per ell sol, al resultat exposat.  

A més, el fet de comentar que existeixen demostracions però que no s’exposen dota a les 
matemàtiques de rigor. No suposa cap problema per a l’alumnat, tot al contrari, el pot arribar a 
motivar a descobrir altres aspectes matemàtics. 

Sovint molts alumnes pregunten perquè, si bé és cert que no els correspon entendre totes les 
demostracions de teoremes, saber que existeixen els pot tranquil·litzar i racionalitzar les seves 
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inquietuds. Encara que no les presentem podem donar indicacions intuïtives de com fer-ho, per 
exemple, en el cas del teorema de Bolzano. 

Pel que fa l’estudi d’alguns casos en concret, on el criteri d’elecció del cas està associat al 
nivell de l’alumne, podem afegir un comentari avisant que els altres casos s’estudiaran més 
endavant. D’aquesta manera s’evita donar una imatge aleatòria i desordenada de les 
matemàtiques. 

També és important mostrar demostracions que puguin ajudar al procés d’aprenentatge, 
malgrat que no són un material obligatori segons el decret que especifica els continguts, la 
incorporació de demostracions constructives és útil per als alumnes. Sobretot en el casos en 
els que es relacionen conceptes ja que es mostren els nexes existents entre els diferents 
àmbits de les matemàtiques.  

 

Errades de contingut 

 

Aquest bloc es basa en les errades matemàtiques. Aquests errors són conceptuals i afecten al 
contingut de les unitats. 

A continuació es detallen alguns exemples d’errades de contingut matemàtic. 

Pel que fa al tema de derivació és usual acabar amb un llistat d’aplicacions de la derivada. Una 
d’aquestes és l’estudi de la monotonia d’una funció.  

En alguns casos s’afirma que una funció és creixent (decreixent) en un punt si la derivada de la 
funció en aquest punt és positiva (negativa), aquesta afirmació no fa referència a les funcions 
no derivables. [2, pàg 200] [4, pàg 280] [9, pàg 254].  

Segons aquestes definicions, les funcions  ( )    i  ( )        definides als racionals 
(veure Funció 1 i Funció 2) no poden ser creixents ni decreixents, ja que no són funcions 
derivables.  

 

 

 Funció 1:   és una funció creixent         Funció 2:   és una funció decreixent 

Abans de relacionar els conceptes de derivada i monotonia, cal haver definit que és una funció 
creixent i decreixent en un interval i en un punt per a tot tipus de funcions. Un cop definits 
aquests aspectes es pot relacionar la monotonia i la derivada per a funcions derivables. 

Pel que fa a la curvatura d’una funció es defineix a partir de la segona derivada. Tal com passa 
en el cas anterior no podem estudiar la curvatura de funcions no derivables. [2, pàg 206] [4, 
pàg 281] [6, pàg 59] [9, pàg 257] [11, pàg 236] 

Per a definir funció còncava (convexa) en un interval, cal dir que el segment que uneix dos 
punts qualssevol d’aquest interval ha d’estar per sota (sobre) de la gràfica de la funció, tal com 
es veu a les Funcions 3 i 4. 
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 Funció 3: funció còncava    Funció 4: funció convexa 

Un cop definits correctament aquests conceptes (funció derivable, monotonia i curvatura), 
podem estudiar que passa amb la recta tangent en un punt (veure Funcions 5 i 6), d'aquesta 
manera podrem concloure quina és la relació entre els conceptes. 

 

 

        Funció 3: funció creixent en P i còncava  Funció 4: funció creixent en Q convexa 

En alguns llibres, a més, es presenta el concepte de funció convexa amb el nom de funció 
còncava i viceversa. [6, pàg 59] [7, pàg 264]  

En el tema de successions és freqüent definir una successió a partir dels primers termes [4, 
pàg 38] [8, pàg 44 ] [10, pàg 167]  

Així doncs, si tenim la successió següent 1,3, 5, 7, 9,11,... s’espera que els alumnes determinin 
el seu terme general i obtinguin        .  

Observem la successió definida a continuació: 

   

{
  
 

  
 

         
          
        
         
        
         

                                    

 

Els termes d’aquesta successió són 1,3, 5, 7, 9,11,10395, 108056025, ...  

S’observa que   i    tenen els primers sis termes iguals però són successions totalment 
diferents, per tant, cal que els alumnes aprenguin que els primers termes d’una successió no la 
determinen. 

 

No és tolerable que els llibres de text presentin errors de contingut. Una eina educativa no pot 
presentar errades, ja que amb aquest tipus d’error s’estan formant generacions futures que 
arrossegaran aquestes mancances. Molts dels alumnes que continuïn estudiant matemàtiques 
després de l’etapa del batxillerat es podran trobar en la situació següent: consultaran un 



 

Anàlisi crítica dels llibres de text de matemàtiques de batxillerat. 10 

material nou i el contingut d’aquest entrarà en contradicció amb el seu coneixement, això és 
degut a les mancances del material que els ha format en etapes anteriors. 

Aquest fet és inacceptable i cal evitar aquestes situacions en honor a la veritat i a la 
matemàtica. 

 

Missatge implícit 

 

Aquest bloc recull diferents situacions que afavoreixen la creació d’una idea errònia. 

A continuació es mostren alguns exemples que reflecteixen aquest fet: 

En les activitats i exemples de factorització de polinomis, trobem que la majoria descompon en 
factors de grau u i, sovint, les arrels són enteres. Aquests dos aspectes indueixen als alumnes 
a les creences errònies següents: els polinomis de coeficients reals descomponen totalment en 
els reals (en factors de grau u) i, a més, les arrels són enteres. Aquesta situació, fa pensar als 
estudiants que poden trobar totes les arrels de qualsevol polinomi amb el mètode de Ruffini 
quan, de fet, en la majoria de casos cal recórrer a l’ús dels mètodes numèrics. Els llibres de text 
han de potenciar les activitats de polinomis amb arrels no enteres i que mostrin que aquests 
polinomis no descomponen totalment en els nombres reals (ho fan en factors de grau u i dos). 

Pel que fa a la resolució d’equacions trigonomètriques, sempre es plantegen casos on les 

solucions són múltiples de 
 

 
  i 

 

 
. Però la resolució d’equacions transcendents és més 

complicada, cal utilitzar tècniques numèriques i les solucions no són, en general, de la forma 
descrita. 

Pel que fa a la resolució de sistemes d’equacions no es presenten exemples sense solució fins 
que es realitza la interpretació geomètrica dels sistemes, on s’interpreten les equacions com a 
rectes o plans que no es poden tallar. 

En el desenvolupament de la unitat d’integració totes les funcions que es treballen tenen 
primitiva. Els alumnes acaben la unitat desconeixent la dificultat que suposa, en general, 
resoldre càlculs amb integrals i que la matemàtica ha desenvolupat la integració numèrica per 
afrontar aquest tipus de problemes. 

Pel que fa a la unitat de determinants, com ja hem vist, es presenten les propietats dels 
determinants associades a matrius quadrades d’ordre dos i tres. Aquestes propietats s’estenen 
a matrius quadrades generalitzant les propietats ja enunciades. Aquest procés de 
generalització no és un procés trivial i, per tant, els llibres ho haurien de reflectir. 

 

Malgrat que no és un error de contingut pròpiament sí que cal controlar els missatges implícits 
que es desprenen de la lectura i del treball del llibre. Encara que no hi hagi intencionalitat, els 
alumnes observen una situació i extreuen conclusions globals, les quals poden no ser certes. 
Cal ser molt curós amb els exemples que s’exposen i cal forçar una gran varietat de resultats. 
D’aquesta manera s’eviten falses deduccions. 

De la mateixa manera que cal controlar els exemples per evitar generalitzacions errònies, cal 
evitar demostracions de casos particulars per a demostrar el total. Ja que al generalitzar 
informació a partir d’un cas concret estem desenvolupant generalitzacions sense fonament. 
Són simples prediccions o conjectures. El que sí es pot fer és citar que aquests resultats es 
poden provar i que es poden estendre, sempre a partir d’una demostració, a casos més 
generals.  

  



 

Anàlisi crítica dels llibres de text de matemàtiques de batxillerat. 11 

Aspectes de format 

 

En aquest apartat recollim les observacions referents als aspectes de format, és a dir, 
d’estructura, de presentació i de coherència.  

 

Tot seguit es presenta un exemple de l’estructura de primer curs: [8] 

 

I) ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 

1. Nombres reals i nombres complexos 

2. Successions 

3. Àlgebra 

II) TRIGONOMETRIA 

4. Resolució de triangles 

5. Funcions i fórmules trigonomètriques 

III) GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA 

6. Vectors 

7. Geometria analítica. Problemes afins i mètrics 

8. Llocs geomètrics. Còniques 

IV) ANÀLISI 

9. Funcions elementals 

10. Límits de funcions. Continuïtat i branques infinites 

11. Iniciació al càlcul de derivades. Aplicacions 

V) ESTADÍSTICA I PROBABILITAT 

12. Distribucions bidimensionals 

13. Càlcul de probabilitats 

14. Distribucions de probabilitat 

 

Pel que fa segon curs tenim l’estructura següent: [7] 

 

I) ÀLGEBRA 

1. Sistemes d’equacions. Mètode de Gauss 

2. Àlgebra de matrius 

3. Determinants 

4. Resolució de sistemes mitjançant determinants 

II) GEOMETRIA 

5. Vectors en l’espai 

6. Punts, rectes i plans en l’espai 

7. Problemes mètrics 

III) ANÀLISI 

8. Límits de funcions. Continuïtat 
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9. Derivació. Tècniques de derivació 

10. Aplicacions de les derivades 

11. Representació de funcions 

12. Càlcul de primitives 

13. La integral definida. Aplicacions 

 

L’estructura de les unitats és repetitiva i metòdica, fet que afavoreix una seqüenciació en 
l’aprenentatge de manera ordenada i lògica, si aquesta estructuració és la natural.  

Tot els llibres tenen un aspecte i una estructura molt similar. El contingut està basat en el que 
demana el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les diferències entre 
editorials es troben en el aspectes complementaris que desenvoluparem més endavant. 

Els llibres són grans i tots superen les 300 pàgines. Presenten marges grans amb anotacions 
laterals i hi domina una forta presència de colors. L’excés de color dificulta les distincions en 
contra del seu propòsit. 

A l’inici dels llibres de text hi ha una presentació del llibre. En aquestes pàgines inicials 
s’exposa l’estructura dels llibres i de les seves unitats. A més, es presenten unes indicacions 
per a què el lector pugui aprofitar al màxim el llibre. Aquestes indicacions fan referència a 
diferents aspectes com poden ser simbologia associada al nivell de dificultat de les activitats, 
localització d’esquemes o graelles resum. 

També podem dir que als llibres els falta una mica de cohesió, relacionar les unitats és 
relacionar coneixement i per tant seria apropiat que es mostrés aquest aspecte. Els llibres de 
text han de ser coherents amb ells mateixos. Cal presentar el llibre com un text comú, no com 
una recopilació de capítols independents. 

  



 

Anàlisi crítica dels llibres de text de matemàtiques de batxillerat. 13 

Altres aspectes 

 

En aquesta secció es presentaran diversos aspectes a observar i a valorar dels diferents llibres 
de text.  

Els aspectes que es presenten a continuació suposen elements diferenciadors entre els 
diferents llibres de text.  

 

Presentació del contingut 

 

Cal valorar com s’introdueix el contingut ja que la manera en què es presenta és diferent 
segons la filosofia docent. D’una banda, hi ha els qui defensen que el contingut ha de 
desenvolupar-se a partir de l’observació i la pràctica, i de l’altre hi ha els qui creuen que cal 
presentar el concepte i posteriorment estudiar exemples. 

 

Formalitat i nomenclatura 

 

Cal observar quin ús es fa del llenguatge matemàtic. Cal valorar el llenguatge matemàtic tant 
pel que fa a l’ús de vocabulari adient com pel que fa a l’ús de la notació pertinent. 

 

Activitats i problemes 

 

Cal valorar quina és la tipologia d’activitats i problemes que treballa el llibre de text, així com 
també la seva qualitat. També podem observar si els llibres desenvolupen els problemes o 
presenten les seves solucions. 

En els llibres es troben diferents tipus d’activitats tant pel que fa a estils com pel que fa a 
dificultats. En alguns casos es troben activitats que es limiten a ser còpies de casos resolts 
prèviament i en d’altres es troben col·leccions de problemes molts completes.  

La quantitat d’exercicis per unitat és considerable i acostumen a presentar-se agrupats per 
contingut. 

Com el batxillerat és una etapa prèvia a les Proves d’Accés a la Universitat, alguns llibres 
presenten activitats pensades per aquestes proves o bé presenten una recopilació d’activitats 
dels darrers anys. 

 

Funció extracurricular i motivadora. Referències. 

 

Cada llibre aporta uns continguts extracurriculars que fomenten la motivació i el gust per la 
matèria. 

En alguns casos, les unitats dels llibres comencen amb lectures que procuren mostrar 
fragments relacionats amb el món de la matemàtica. Aquestes lectures serveixen per a motivar 
l’estudi de la unitat, o bé, per a mostrar algun aspecte de la cultura matemàtica. 

Alguns llibres aposten clarament per a mostrar el context històric. Per a fer front a la vessant 
històrica de les matemàtiques s’usen diferents recursos com els resums biogràfics i resums del 
desenvolupament matemàtic d’un aspecte concret. 

Alguns llibres aposten per la incorporació de recursos electrònics o bé CD.  
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Diferències entre primer i segon de batxillerat 

 

Es perceben diferències entre els llibres de primer i segon curs de batxillerat 

S’observa que l’estructuració de contingut dels llibres de segon curs és pràcticament idèntica a 
totes les editorials, malgrat que en unes optin per començar per un bloc enlloc d’un altre. 
Aquest fet és degut, sense cap mena de dubte, a què a final de curs els usuaris d’aquests 
llibres de text s’examinen de les Proves d’Accés a la Universitat per part de la Generalitat de 
Catalunya. Cal recordar que les proves són corregides per professors externs a les escoles. 
Les estructures dels llibres de primers curs presenten més diferències. 

Cal notar que el rigor dels llibres de segon curs és considerablement major als de primer. 
També el grau de formalitat alhora de defensar certs aspectes és més alt. En alguns casos, l’ús 
de notació matemàtica augmenta. 

 

Unitat global 

 

És important que en els llibres de diferents autors, hi hagi una revisió global del tarannà del 
llibre de text. Es perceben uns lleugers tocs personals en certs aspectes. Cada autor té una 
manera de fer i d’expressar-se que es transmet en les seves obres. Es pot dir que hi ha una 
manca d’unitat global en el text del llibre. 

 

 

Cada editorial i conjunt d’autors, defensa una postura docent en funció d’un criteri propi.  

Les diferents maneres d’afrontar els aspectes citats anteriorment enriqueixen l’oferta de llibres 
de text de matemàtiques per al batxillerat. La varietat respon al fet que el Departament 
d’Ensenyament no regula els aspectes citats i cada editorial té llibertat en aquest sentit. 
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Descripció dels exemplars 

 

A continuació es descriuen breument els exemplars considerats a estudi. Es mostrarà els 
aspectes no determinats curricularment que han estat descrit en les dues seccions anteriors. 

 

Barcanova  

 

Els llibres d’aquesta editorial [7, 8] venen acompanyats, en les primeres pàgines, d’un manual 
on s’explica quina és la seva estructura i diferents aspectes que poden ajudar a conèixer i a 
utilitzar el llibre de manera més eficient. 

Els llibres estan dividits en blocs i, a l’inici de cada bloc es presenta un eix cronològic relacionat 
amb el bloc que es desenvolupa.  

Cada bloc inclou diverses unitats i cadascuna d’elles es presenta amb una introducció que 
eminentment és de caràcter històric. A més, s’hi adjunten unes activitats de caràcter motivador i 
es presenta un esbós dels conceptes que es tractaran en aquesta unitat 

Durant el desenvolupament de la unitat trobem els diferents apartats i subapartats en què es 
tracten els diferents conceptes, que quan es defineixen formalment apareixen emmarcats i 
ressaltats en color. Paral·lelament es presenten exercicis que tracten els conceptes acabats de 
treballar.  

Els marges de la unitat s’usen per a fer comentaris clarificadors, com poden ser sobre notació 
que el llibre denota amb llenguatge matemàtic o bé per a comprovar alguna propietat, es 
denominarà comprova. També hi ha ocasions on el marges s’aprofiten per a notes històriques o 
per alguna observació important que vindrà indicada amb la paraula atenció. En els marges 
també podem trobar apartats de reflexionar, i també alguna presentació visual que acompanya 
encertadament el text. El llibre de segon curs inclou l’estil matemàtic el qual engloba diferents 
demostracions, notacions i comentaris al respecte tal com es pot veure a la Imatge 1. 

A més de presentar exercicis proposats, el llibre també disposa d’exercicis resolts durant tota la 
unitat. En acabar el capítol, es troba un apartat que s’anomena exercicis i problemes resolts 
(s’incorporen els problemes a les activitats). Tot seguit es presenta una llista d’activitats 
anomenada exercicis i problemes proposats que no està resolta. És una llista molt completa, 
d’entrada trobem les activitats agrupades per apartats i després es presenten sense diferenciar 
el subapartat al qual pertanyen.  

Un cop acabades les unitats que integren cada bloc i per a tancar-lo, s’observen dues 
tendències. A primer curs es presenta un cas pràctic i real en el qual s’apliquen alguns dels 
coneixements defensats en el bloc. Com per exemple, en el bloc d’aritmètica i àlgebra es 
tracten els vots i els escons, o en el bloc d’estadística i probabilitat es tracten les coincidències 
d’aniversaris, que a banda de l’explicació pertinent aquests casos venen acompanyats 
d’activitats a resoldre per part de l’alumnat. A segon curs es presenta un esquema de 
coneixements i un resum sobre aquests i, a més, hi ha consells útils i també una prova 
d’autoavaluació. 

Al final del llibre es troba un darrer apartat que duu el nom de resolució de problemes, en el 
qual és mostren diferents maneres d’afrontar un problema (a nivell teòric) i es presenten 
diferents problemes amb l’estratègia associada. Aquestes explicacions venen acompanyades 
de més problemes per a practicar aquestes estratègies. 

Els llibres d’aquesta editorial venen acompanyats d’un CD, en el qual podem trobar diferents 
aspectes com adreces electròniques de planes web relacionades amb les matemàtiques, 
biografies, solucions de les activitats, material per a fer autoavaluacions, material per a ampliar 
o repassar continguts del llibre, i material en programes com derive o fulls de càlcul entre altres. 

Pel que fa a com es presenten els continguts i conceptes, el llibre aposta per a presentar les 
definicions pertinents i després observar diferents casos que ho exemplifiquen. 
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En general és prou acurat en l’ús del llenguatge matemàtic i també fa ús de la notació pròpia de 
la matèria. Aquest ús s’incrementa a mesura que avancem en l’etapa i per tant en els llibres. 

Visualment és un llibre que aprofita molt bé els espais i disposa de gran quantitat de colors, per 
títols, subtítols... i per a emmarcar diferents aspectes, exercicis, exercicis resolts, conceptes, 
observacions... tal com es pot veure a la Imatge 2. 

Cal dir que els llibres d’aquesta editorial són grans en comparació amb la resta d’exemplars. 

 

   

Imatge 1: Detall de l’estil matemàtic  Imatge 2: Aspecte general de format 

 

Edebé  

 

Els llibres d’Edebé [10, 11] disposen d’una secció a l’inici on es comenta com està distribuït el 
llibre per a què el seu ús sigui més fructífer.  

Els llibres d’aquesta editorial també estan dividits en blocs, i cadascun es presenta amb una 
introducció històrica, on es fa referència tant al desenvolupament matemàtic històric com als 
científics que van liderar aquest desenvolupament. 

Cada unitat es presenta amb unes pàgines inicials on apareix una imatge real i quotidiana en la 
que el seu peu de foto relaciona aquesta amb diferents aspectes matemàtics. A continuació es 
mostren les competències i els continguts a treballar en la unitat. A més, hi ha un apartat, 
anomenat preparació de la unitat, on es recorden definicions o es presenten activitats i 
exemples que són necessaris per al desenvolupament de la unitat. 

Quan es presenten els diferents conceptes i continguts agrupats per apartats, els marges del 
llibre s’usen per aportar més informació: hi ha referències a matemàtics il·lustres, es fa esment 
a diferents aspectes que cal recordar i a d’altres que mereixen una observació més detallada, 
es presenta algun element visual que facilita la comprensió del text, hi ha petites demostracions 
i diferents curiositats matemàtiques. Cal destacar que incorpora informació tecnològica, 
diferents enllaços a planes web i comentaris sobre com usar la calculadora. 

A mesura que es van desenvolupant els continguts, es remarquen les definicions formals i es 
presenten exemples. A continuació hi ha activitats de l’estil dels exemples treballats. 

En acabar la presentació de continguts, es troba un apartat de resolució d’exercicis i 
problemes, en la qual es resolen, aproximadament, uns quatre problemes. Aquesta resolució 
es basa en els passos següents: comprensió de l’enunciat, planificació, execució i resposta. 
Seguidament es presenta un llistat d’exercicis i problemes sense solució. D’aquestes activitats 
algunes estan pensades per a aprofundir en certs aspectes mitjançant el treball amb ordinador. 
Hi ha activitats pensades per a treballar amb un software matemàtic concret i d’altres per cercar 
informació a internet. Aquestes activitats venen simbolitzades de manera diferent a les altres. 
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Al final del llibre es presenta un recull d’estratègies de resolució de problemes, com poden ser 
la resolució gràfica, l’assaig-error, el raonament invers... En aquestes estratègies es detalla el 
procés a seguir: la comprensió de l’enunciat, planificació, execució i resposta, tal com es pot 
veure a la Imatge 3. I, en el llibre de segon curs, es presenta una secció dedicada a la 
introducció a la lògica matemàtica. 

També es presenta una proposta d’avaluació, es tracta de diferents exercicis i problemes 
agrupats per unitats que han de permetre a l’alumnat reconèixer el grau de coneixement 
adquirit. 

Finalment es presenta un índex alfabètic de conceptes matemàtics. 

Pel que fa a la presentació de contingut, aquest llibre pretén en la mesura del possible partir 
d’una situació real per arribar al concepte pròpiament i, quan convé, es tracten diferents 
exemples abans d’arribar a la definició formal. 

Per a defensar el contingut, el llibre fa ús del llenguatge matemàtic de manera habitual. 

Visualment és un llibre força complet i que usa colors, requadres i altres recursos tipogràfics en 
abundància tal com es pot veure a la Imatge 4.  La mida d’aquests exemplars és més petita 
que la resta d’exemplars considerats a estudi. 

 

                          

  Imatge 3: Detall d’estratègies resolució de problemes Imatge 3: Aspecte general de format  

 

Santillana 

 

A les pàgines inicials els llibres [4, 9] disposen d’unes recomanacions sobre com utilitzar-los. 

A l’estructura dels llibres no venen detallats els blocs en què es divideix el temari del curs, ara 
bé, l’estructura del llibre els porta implícits encara que no es mencionen. 

Pel que fa al llibre de segons curs, al final de cada bloc (que no apareix definit enlloc, però que 
tal com hem dit queda implícit) hi ha un apartat especial dedicat a la preparació de la 
selectivitat, que consta d’una selecció molt extensa d’enunciats del tipus d’aquestes proves. 

Cada unitat està estructurada de la mateixa manera. Es comença amb una lectura amb 
rerefons matemàtic, a partir de la qual es pretén presentar algun dels aspectes a desenvolupar 
durant al unitat, tal com es pot veure a la Imatge 9. Seguidament, es dediquen dues pàgines a 
recordar diferents aspectes tant a nivell teòric com pràctic. S’acompanyen d’exercicis bàsics. 

A continuació es desenvolupen els diferents conceptes a treballar en la unitat, aquests estan 
agrupats en apartats. Al final de cada pàgina es troben activitats relacionades. Els conceptes 
venen remarcats i també ho estan els exemples desenvolupats. 
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Els marges acostumen a tenir alguna informació, recordatori, observació o bé informació sobre 
l’ús de la calculadora. Es fa un ús regular però espaiat. 

Quan acaba el desenvolupament del contingut, es troben les diferents activitats. Primer, trobem 
quatre pàgines d’exercicis resolts desenvolupats pas a pas. Tot seguit es troba un llistat 
important (pel que fa a quantitat) d’activitats no resoltes agrupades per tipus. En el cas del llibre 
de primer, les activitats es troben acompanyades d’una simbologia que indica el grau de 
dificultat, en canvi pel llibre de segon curs, aquesta distinció no existeix però pels enunciats 
extrets de proves reals de selectivitat hi ha un avís que així ho indica. 

Per acabar la unitat, a primer curs, trobem diferents activitats per a reflexionar més, tant pel que 
fa a aspectes teòrics, com pel que fa a aspectes de resolució de problemes, i per a l’exemplar 
de segon curs, la unitat acaba amb una breu preparació de les Proves d’Accés a la Universitat, 
es presenta la resolució d’algun problema de manera detallada i també, un qüestionari per a 
posar-se a prova. 

El llibre de primer curs acaba amb la inclusió de les taules de distribució binomial i normal les 
quals són objecte d’estudi en aquest curs. 

Pel que fa a la presentació de contingut, aquests exemplars presenten primer la definició del 

concepte a treballar i posteriorment desenvolupen els exemples. 

El llibre aposta per una implantació del llenguatge matemàtic segons la unitat en la que es 

troba, així en algunes es troba abundant notació i en d’altres aquesta és pràcticament 

inexistent. 

Malgrat que usen considerablement els marges, aquests no resulten atapeïts i resulta un llibre 

còmode de llegir, disposa de molts recursos visuals com colors, requadres i tipologies de lletra 

tal com es pot veure a la Imatge 10. Els exemplars d’aquesta editorial són els més grans. 

 

   

Imatge 4: Detall de la lectura inicial  Imatge 5: Aspecte general de format 

 

Vicens Vives: Límits 

 

A l’inici dels llibres [2, 3] hi ha un advertiment on es comenta una llegenda que permet distingir 
el nivell de dificultat de les activitats. 

Aquests llibres venen agrupats en tres blocs, d’aquesta manera cada bloc correspon a un 
trimestre escolar. 
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Cada unitat està dividida en apartats diferents. Les definicions formals venen remarcades i 
també es desenvolupen exemples. Quan l’exemple que es defensa és d’un grau d’elaboració 
significatiu es denota com a exemple resolt i disposa d’una marca visual per reconèixer-lo amb 
facilitat. 

De nou, s’usen els marges dels quals disposa el llibre, però en menor mesura que en els casos 
anteriors, ja que els comentaris pel que fa a continguts venen desenvolupats en el propi text. 
Els marges només s’usen per a presentar petits exercicis o per, puntualment, alguna 
observació o nota que indica alguna relació amb activitats ja treballades. 

Quan acaba la unitat, es troba una proposta de diferents activitats agrupades per apartats. 

Puntualment, algunes unitats incorporen un apartat d’ampliació en el qual es detalla algun 
procediment o demostració tal com es pot veure a la Imatge 5. 

Pel que fa a la presentació del contingut, aquest llibre aposta per a començar sempre que és 
possible amb un exemple, una situació o bé, alguna observació i a partir d’aquests es 
desenvolupen els conceptes. 

En quant al vocabulari del llibre cal dir que és força específic i el seu ús és habitual, malgrat 
això, l’ús de la notació matemàtica queda reduït a aspectes molt puntuals. 

Visualment és un llibre que disposa de molts espais i de moltes representacions gràfiques, a la 
Imatge 6 podem veure com és l’aspecte d’aquest llibre. Pel que fa a la mida és lleugerament 
més petit que la majoria dels altres llibres usats. 

 

    

Imatge 6: Detall de la secció d’Ampliació  Imatge 7: Aspecte general de format 

 

Vicens Vives: Sigma 

 

A les pàgines inicials d’aquests exemplars [5, 6] es disposa d’un advertiment que introdueix una 
simbologia per distingir el grau de dificultat de les activitats. A més, també hi ha un petit manual 
de presentació on es detalla com està estructurat i com funciona el llibre. 

Pel que fa l’estructura cal notar que està dividida en tres blocs, que és la manera natural de 
dividir un curs escolar.  

Cada unitat es presenta amb una imatge, que acompanyada del seu peu de foto, relaciona 
aspectes matemàtics amb la vida quotidiana. En aquesta pàgina inicial, a més, es pot veure 
desglossada l’estructura del capítol. 

Tot seguit es presenten dues pàgines, titulades per començar, en les quals es repassen 
conceptes i també es presenten situacions, les quals mostren i permeten l’estudi d’aquests 
conceptes. 
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La unitat com és habitual es divideix en apartats i subapartats, els quals finalitzen amb un 
seguit d’activitats. Els conceptes, propietats i teoremes venen remarcats visualment. Els 
marges d’aquest llibre són utilitzats de manera regular però no totalment, presenten 
observacions, activitats, gràfiques, taules o bé referències de matemàtics. 

Al final de cada tema, es presenten un seguit d’exercicis i problemes resolts, que venen seguits 
d’altres no resolts agrupats per temàtica. 

Per acabar la unitat es presenta la revista, que és un apartat on hi ha diferents informacions del 
tipus històric, quotidià o curiositats tal com es pot veure a la Imatge 7. 

Al final del llibre es troba un breu resum de tot el temari desenvolupat en l’exemplar 
corresponent. 

Al contingut s’hi arriba a partir de definicions, que més tard s’exemplifiquen. 

Aquest llibre no destaca per un ús habitual de la notació matemàtica ni tampoc per una aposta 
clara per la implantació del llenguatge matemàtic. 

Pel que fa l’aspecte visual és un llibre distès gens carregat, que usa diferents colors però sense 
abusar-ne tal com es pot veure a la Imatge 8. 

 

   

               Imatge 8: Detall de la secció  Imatge 9: Revista Aspecte general de format 

 

 

Queda clar a partir de la breu descripció feta anteriorment de tots els exemplars estudiats, que 
malgrat es pot reconèixer un estil general comú, cada llibre aporta i defensa una manera 
d’entendre l’educació. Aquests trets són els que essencialment diferencien uns llibres dels 
altres. 

.  
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Context legal 

 

El decret [1] està dedicat al currículum de batxillerat, es recullen diferents aspectes i indicacions 
de cara a la impartició de la matèria de matemàtiques. 

El decret recorda que el batxillerat correspon al primer període de l’ensenyament postobligatori 
i també que, l’ensenyament de la matemàtica al batxillerat a més de promoure l’assoliment 
d’uns objectius i unes competències fixades per aquest mateix decret, ha de vetllar perquè 
l’alumnat adopti com a seus aspectes estructurals i els interrelacioni.  

Pel que fa a la resolució de problemes i les diferents estratègies, el decret menciona que 
s’espera que els alumnes adquireixin un pensament crític i creatiu, ja que aquestes habilitats 
els seran útils també, per al desenvolupament de les seves vides, ja que de l’enfrontament amb 
els problemes, els alumnes extrauran patrons generals que més endavant configuraran un 
hàbit estratègic.  

En aquest mateix decret es postula que l’ensenyament de la matemàtica afavoreix un context 
d’aprenentatge en el qual es desenvolupa un treball mental en el qual hi juguen un paper 
determinant l’anàlisi, la decisió, el descobriment i la creació, i aquests són els aspectes que han 
de perdurar en el saber fer dels alumnes, ja que aquesta actitud els serà favorable en el futur. 

 

A continuació es detallen algunes consideracions que cita aquest mateix decret. 

 

És molt interessant que els alumnes observin, contrastin i discuteixin al respecte. El fet 
d’elaborar conjectures i rebutjar-les si convé, afavoreix el raonament i enforteix l’esperit crític 
que pretenem que adquireixin els nostres alumnes. 

En el desenvolupament de les matemàtiques durant el batxillerat, pretenem que els alumnes 
siguin competents en aquesta matèria. Per ser competent en aquest àmbit caldrà considerar 
els objectius següents: 

1. Resoldre problemes matemàtics 
2. Comunicar-se matemàticament 
3. Raonar matemàticament 
4. Valorar la matemàtica i la seva construcció 
5. Tenir confiança en la pròpia capacitat matemàtica 

Per a fer front a aquests objectius, caldrà fer èmfasi en diferents aspectes, com són: la 
competència matemàtica, la competència en modelització matemàtica, la competència en 
contextualització i la competència en experimentació. 

La competència matemàtica és l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic 
amb la finalitat de resoldre problemes en situacions diverses. És la combinació de 
coneixements, capacitats i actituds adequades al context que presenten diverses dimensions 
que sovint s’entrellacen. 

Caldrà l’assoliment gradual de la capacitat i la voluntat per pensar en la recta, el pla i l’espai 
(establint analogies), cercar arguments que aportin solidesa als patrons descoberts, 
representar construccions, gràfics o diagrames, construir, interpretar i emprar adequadament 
fórmules. 

La competència en modelització matemàtica s’entén com el procés pel qual s’interpreta 
matemàticament una determinada situació per tal de conèixer el seu comportament i controlar-
la. 

Per a treballar aquest aspecte, cal considerar que la matemàtica facilita la creació de models 
simplificats del món real que permeten una interpretació acotada d’aquest i que esdevinguin 
problemes adequats al moment educatiu. 

La competència en contextualització es deu a què la contextualització de les situacions-
problema participa en la motivació de l’estudiant i alhora és un instrument que permet validar el 
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coneixement après. També facilita la interpretació de la realitat física i social a partir del 
coneixement matemàtic propi, ajudant a entendre i explicar aquestes realitats. 

Cal que l’ensenyament al batxillerat no caigui en una simplificació empírica de la matemàtica i 
del seu ensenyament. De manera progressiva i sota entorns d’aprenentatge que parteixen de 
situacions-problema contextualitzades, l’alumnat obtindrà coneixement matemàtic més general 
que li facilita donar resposta a situacions que van més enllà de cada model concret i 
contextualitzat emprat. Els models matemàtics desenvolupats durant l’etapa, hauran de ser 
vàlids en els contextos i també fora d’ells, per tant la contextualització és necessària però no 
suficient. 

La competència en l’experimentació es resumeix en una premissa: si l’alumnat no crea, no 
genera coneixement. Els alumnes poden assimilar continguts però aquest procés no ha 
d’implicar, necessàriament, evolució intel·lectual que és un dels objectius de l’educació. 

A banda de les competències directament relacionades amb la matemàtica, aquesta matèria 
permet el treball i el desenvolupament en la competència comunicativa, la competència de 
gestió i tractament de la informació, la competència digital i la competència en el coneixement i 
interacció amb el món. 

Es pretén l’assoliment de la competència comunicativa, a partir de la defensa i raonament de 
diferents aspectes, tant oralment com de manera escrita, per fer-ho caldrà dotar el discurs del 
rigor necessari. Cal doncs, esperar que assoleixin un grau de formalitat adient que els permeti 
afrontar aquesta discussió amb el rigor que hem citat. Recordant que la formalització és un dels 
objectius de l’etapa i no és, en cap moment, el punt d’inici d’aquesta. 

La competència en gestió i tractament de la informació, ve liderada per la cerca i 
estructuració de la informació, que ha d’anar lligada a l’ús de les TIC fomentant així la 
competència digital.  

La competència en el coneixement i interacció amb el món ve determinada per la resolució 
de problemes que configuren entorns de coneixement, els quals permeten establir analogies i, 
per tant, permet traduir i generalitzar problemes a diferents situacions reals. A més, de 
reconèixer conceptes i models matemàtics en diferents aspectes i contextos del món real. 

 

De la lectura d’aquest decret queda molt clar que l’eix vertebrador de la matemàtica al 
batxillerat ha de ser la resolució de problemes i que la matemàtica, consta de tres vessants 
essencials. La matemàtica és formativa per ella mateixa, aplicable en contextos reals i 
instrumental per a altres matèries. 

A més, per a desenvolupar el currículum s’especifica que: 

 Cal fomentar que l’estudiant primer descobreixi on vol arribar i després raoni fins a 
consolidar els resultats prèviament conjecturats. Cal incidir en la vessant més 
experimental de la matemàtica i en diferents aspectes històrics, fent participar als 
alumnes dels rols desenvolupats per diferents matemàtics il·lustres. 

 La construcció del coneixement ha de traslladar la transparència del procediment 
matemàtic fomentant la comprensió per part de l’alumnat. 

 A l’aula s’ha de fomentar la participació de l’alumnat en el descobriment, així com la 
reflexió i la posada en comú, fent de la defensa oral i escrita una pràctica habitual. 

Finalment el decret cita que s’espera que els estudiants siguin capaços de comptar amb les 
capacitats necessàries per aplicar els principis i els processos matemàtics bàsics en situacions 
quotidianes de la vida privada i professional, així com per comprendre i avaluar cadenes 
argumentals. Els estudiants han de ser capaços de raonar, comprendre una demostració 
matemàtica i comunicar-se mitjançant el llenguatge matemàtic, així com emprar els recursos 
més adequats. Una actitud positiva en les matemàtiques es basa en el respecte a la veritat i en 
la voluntat de trobar arguments i avaluar-ne la validesa. 

 

A banda dels continguts matemàtics, pròpiament, són objecte d’interès les connexions amb 
altres matèries així com les aproximacions històriques relacionades amb el contingut del curs.  



 

Anàlisi crítica dels llibres de text de matemàtiques de batxillerat. 23 

Adequació del material 

 

Els llibres de text són un material freqüent a moltes aules catalanes. Aquest material serveix 

d’acompanyament en l’aprenentatge per part dels alumnes i també d’acompanyament en 

l’ensenyament per part dels professors. A Catalunya, el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat regula i estipula els diferents tipus d’ensenyament i, de manera particular, l’etapa de 

batxillerat, la qual és la que motiva aquest treball. Pel que fa al currículum a impartir en aquesta 

etapa, exposa a més de continguts matemàtics i els objectius pertinents, indicacions i 

recomanacions sobre com cal plantejar aquest tipus d’ensenyament, tal com ha quedat palès 

anteriorment. 

Si suposem que el grup-classe que disposa d’aquest material com a suport educatiu, el té per 

fer un ús total seria desitjable que els diferents llibres de text del panorama educatiu català 

responguessin a aquestes premisses en consonància al decret desenvolupat pel màxim òrgan 

educatiu del nostre país. D’aquesta manera el llibre és un material idoni per a impartir i 

estructurar les lliçons per part del professor i també una bona eina de treball per a l’alumnat. 

A continuació exposaré l’existència de vincles o no, entre el currículum oficial de la Generalitat 

de Catalunya de matemàtiques amb les diferents editorials del panorama educatiu català en 

aquest àmbit. 

D’entrada cal destacar que la totalitat de les editorials responen al contingut (conceptes i 

procediments) matemàtic exposat en aquest decret. Les diferències entre editorials rauen en el 

detall i l’amplitud d’oferir aquests aspectes: hi ha llibres de text que a banda de detallar els 

aspectes pròpiament citats n’amplien els continguts i d’altres no. Entenent que el decret és un 

decret de mínims i no de màxims. 

Així doncs, es pot dir que els llibres satisfan el decret de mínims i que el complementen segons 

la filosofia dels diferents autors i editorials. 

Ara bé, pel que fa a la relació que s’esmenta reiteradament en el decret de la Generalitat, de 

les matemàtiques i els diferents contextos històrics de l’àmbit d’aquesta, no tots els llibres la 

reflecteixen. 

D’una banda, hi ha llibres que directament no hi fan referència i de l’altra, entre els que hi fan 

referència trobem diferències. Per exemple, es pot presentar la història des de l’àmbit de les 

biografies, les quals no estableixen una relació directa amb les matemàtiques, o bé, es pot fer 

referència en textos elaborats que presentin discussions o narracions detallades respecte la 

importància i els aspectes assolits per diferents matemàtics. 

Alguns llibres disposen de lectures, esquemes o imatges, les quals afronten la història o bé es 

dediquen a mostrar la relació de la matèria amb d’altres, i aquesta relació també està 

mencionada com a objecte d’especial interès en el mencionat decret. 

Una altra manera d’afrontar la connexió amb d’altres matèries és a partir dels enunciats dels 

diferents problemes. Els enunciats, adaptats a casos físics, químics, biològics o a aspectes 

socials, mostren la relació existent de les matemàtiques amb aquestes matèries. 

Aquests tipus de problemes no són abundants, però sí que existeixen i sovint estan reservats a 

seccions d’ampliació dintre dels apartats de problemes. La seva presència és enriquidora per a 

l’alumnat i per tant seria recomanable un augment d’aquestes activitats. 

De manera global, es pretén que les matemàtiques estiguin centrades en la resolució de 

problemes i, segons la meva opinió, és recomanable que la presentació de nous continguts i 

conceptes vingui exigida per la proposta de diferents problemes que ho requereixin. En aquest 

sentit hi ha força equilibri entre els llibres que opten per aquesta dinàmica i els que no ho fan. 
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Amb aquest tipus de plantejament s’aconsegueix que les competències específiques de 

contextualització, de modelització i d’experimentació, es treballin conjuntament i de forma 

paral·lela a la competència matemàtica per donar resposta a un problema. És poc recomanable 

pensar en situacions on es pugui desenvolupar exclusivament una d’aquestes competències, ja 

que és interessant afrontar un problema amb la continuïtat natural que requereix l’ús complet 

d’aquests aspectes. 

Malgrat això, en diferents exemplars en els quals no es parteix d’una situació de sortida, el 

procediment per a treballar aquestes competències és totalment diferent, quan primerament es 

presenten els continguts es sol continuar amb la pràctica rutinària d’activitats per finalment 

donar pas a problemes. El desenvolupament competencial en aquest cas és més complicat. 

El decret fa especial menció al tractament de la competència comunicativa, la competència de 

gestió i tractament de la informació, la competència digital i la competència en el coneixement i 

interacció amb el món.  

Vegem doncs en quin grau els llibres responen al desenvolupament de les diferents 

competències: 

Respecte a la competència comunicativa, cal destacar que són pocs els llibres que fomenten 

activitats de diàleg entre companys. És una activitat reservada únicament als llibres que 

disposen de lectures on, a més de contemplar aquesta possibilitat, creen un ambient idoni per 

fer-ho. Una altra manera d’avançar en aquesta competència és mostrar als alumnes com cal 

argumentar en la resolució de problemes. Aquest aspecte està més estès, ja que la majoria 

d’exemplars considerats disposen de diferents problemes resolts. El vocabulari i el grau de 

formalitat però, difereix molt en funció de la col·lecció a la qual pertanyin, alguns llibres usen 

notació matemàtica compacta i d’altres redacten les situacions. 

Pel que fa a la competència digital, tal com hem pogut veure, hi ha llibres que incorporen CD 

amb software matemàtic i també referències a internet per a complementar diferents aspectes. 

En canvi, d’altres no fan ni tan sols menció dels diferents recursos digitals que envolten les 

matemàtiques i que són una eina útil en la resolució de problemes, eix de l’ensenyament de les 

matemàtiques. El desenvolupament de la competència de gestió i tractament de la informació 

depèn essencialment de l’ús d’aquests tipus de recursos i, per tant està considerablement 

afectada i poc estesa. 

Vers la competència del coneixement i interacció amb el món, cal observar que està 

estretament lligada amb la relació amb altres matèries, la manera idònia de desenvolupar 

aquesta competència és a partir de diferents enunciats de problemes. Cal presentar problemes 

on sigui aplicable directament el model matemàtic que estem estudiant i també cal mostrar 

problemes en els quals puguem simplificar el seu estudi a partir d’un model matemàtic. Aquest 

darrer aspecte no es troba reflectit als llibres de text, si algun problema respon a aquestes 

característiques el podem classificar com a problema anecdòtic. 

  



 

Anàlisi crítica dels llibres de text de matemàtiques de batxillerat. 25 

Criteri d’elecció d’un llibre de text 

 

Tots els membres de la comunitat educativa tenen la possibilitat d’impartir les seves classes 
d’acord amb la seva filosofia docent, la qual pot ser partidària o no, d’utilitzar com a material de 
suport els llibres de text. 

En el cas que un professor sigui partidari de l’ús d’aquest material disposa d’una gran oferta 
d’editorials per a triar els llibres de text. És evident que aquesta varietat planteja el repte 
d’escollir els llibres que més afavoreixin al procés d’ensenyament i aprenentatge de les 
matemàtiques durant l’etapa de batxillerat. 

El criteri principal en la tria del material ha de ser la qualitat científica i el rigor. Els alumnes han 
de disposar d’un material verídic i ben formulat per a desenvolupar correctament el seu 
aprenentatge. Els llibres de text constitueixen una font de coneixement i, per tant, la qualitat del 
contingut és l’aspecte més important. 

Un cop valorada la qualitat científica i el rigor dels llibres candidats, cal que cada professor es 
plantegi quina és la manera adient per a formar als seus alumnes. Els docents han de trobar-se 
còmodes amb el material que disposaran per a desenvolupar amb naturalitat les seves hores 
de classe. 

Alguns aspectes a reflexionar en funció de la nostra identitat són els següents: 

 

i ) Presentació del contingut 

ii ) Qualitat i tipus de problemes 

iii ) Format competencial 

iv ) Aspectes diferencials propis i referències 

v ) Forma i aspecte 

 

Tal com hem pogut veure hi ha dues opcions per a presentar el contingut: observar i estudiar 
alguns exemples o casos i després arribar a conceptes nous, o bé, definir i exposar els 
conceptes i després treballar diferents exemples. Aquestes dues tendències responen a dues 
visions d’entendre l’ensenyament, per tant, és important que el llibre que escollim estigui en 
consonància amb la dinàmica de classe. 

Un altre aspecte a considerar en l’elecció dels llibres és la qualitat i varietat de problemes que 
presenten. Ha quedat clar que es pretén que la resolució de problemes sigui l’eix de 
l’aprenentatge de les matemàtiques i, per aquest motiu, és necessari que els llibres incorporin 
una col·lecció de problemes de qualitat que fomenti el desenvolupament intel·lectual dels 
alumnes quan els resolguin. Les activitats haurien de reflectir situacions en diferents contextos 
reals. És important que es fomenti l’ús de les tecnologies mostrant així, que són un recurs 
important en la resolució de problemes.  

Els professors de matemàtiques haurien d’esperar que els seus alumnes fossin competents 

desenvolupant i aplicant el raonament matemàtic en la resolució de problemes i, també que 

interpretessin matemàticament situacions diferents. Es pretén que els alumnes assoleixin la 

competència comunicativa que els permeti raonar i defensar diferents aspectes un cop 

finalitzada l’etapa . 

Per a aconseguir que l’alumne assoleixi els diferents objectius fixats és recomanable que el 

llibre presenti un format competencial que afavoreixi el seu assoliment. 

Quan un docent aconsegueix reduir l’oferta de llibres de text de matemàtiques als que satisfan 

els aspectes citats, pot valorar-ne d’altres. 
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Cada editorial potencia algun tret diferencial que permet al professor identificar-se amb la 

filosofia dels llibres. Aquests elements no estan regulats pel decret 142/2008 i recullen una gran 

varietat d’opcions: lectures, reflexions i debats, ús de tecnologies i programes informàtics… 

Finalment, cada professor pot valorar l’aspecte visual i de format dels llibres escollint els que 

més afavoreixin als seus alumnes i els siguin còmodes per al seu treball. 

 

Aquestes indicacions pretenen ser una guia per a un professor de matemàtiques que hagi 

d’escollir l’exemplar que utilitzarà a les seves classes durant el batxillerat.  
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Conclusions 

 

Després de l’estudi dels diferents exemplars és el moment de reflexionar sobre la situació 
global dels llibres de text.  

Aquest treball ha procurat mostrar quin és el panorama actual dels llibres de text basant-se en 
l’estudi dels exemplars de diferents editorials. La situació és molt diversa i tots els llibres tenen 
aspectes millorables, en major o menor mesura, tal com hem pogut veure. Tots els materials 
estan regulats pel mateix decret i, tot i així, les diferències entre llibres són importants. Cada 
llibre té caràcter propi. 

 

A continuació presento les qüestions que cal considerar per a la millora dels llibres de text a 
batxillerat. 

Les modificacions dels llibres de text han de basar-se, essencialment, en la millora de la 
qualitat matemàtica i el rigor. Els conceptes han de presentar-se de forma clara, ben formulats 
i, evidentment, sense errors. Els llibres són un material per a l’estudi de la matemàtica i per 
tant, els seu contingut ha de satisfer aquests aspectes. 

Cal fomentar el fort caràcter de la matemàtica a partir de les demostracions, quan aquestes 
siguin útils per als alumnes, i dels avisos que indiquen que existeix una demostració que no es 
mostra en el llibre. Cal oferir textos plenament justificats amb explicacions, demostracions, 
avisos o propostes per a descobrir certs aspectes més endavant. 

Els llibres han de procurar evitar mostrar als seus lectors les matemàtiques des d’un punt de 
vista molt concret. Cal fixar el grau de coneixement matemàtic assumible per part dels 
estudiants i desenvolupar-lo sense perdre de vista el panorama global. En aquest sentit cal 
cuidar molt els exemples i activitats que es desenvolupen en el llibre. 

Cal dotar les unitats d’un eix vertebrador que relacioni els continguts que s’hi desenvolupen i 
manifestar-lo de tal manera que pugui guiar als estudiants a descobrir per ells mateixos quins 
continguts i conceptes seran necessaris per a la unitat.  

Els llibres de text han de millorar també, en les relacions entre unitats. Cal fer èmfasi en aquells 
problemes que requereixen de conceptes i tècniques adquirides en diferents blocs del temari. 

Un cop aconseguit que els llibres defensin amb qualitat i rigor les matemàtiques, aquests han 

de vetllar per presentar-les amb un format que potenciï les competències que cal assolir a partir 

del treball amb aquesta matèria. 

L’estudi de les matemàtiques ha de basar-se en la resolució de problemes, per tant, aquests 

han d’ocupar un lloc més destacat i constant en les unitats dels llibres de text. Cal evitar les 

col·leccions de problemes separades del contingut i presentar les activitats en paral·lel als 

conceptes i tècniques que es treballen. Han d’augmentar els problemes que relacionen unitats i 

també els que es basen en situacions reals de diferents àmbits. 

Els llibres de text han de procurar fomentar el gust per la matèria i transmetre aspectes 
extracurriculars del món de la matemàtica.  

Seria molt recomanable que les diferents editorials incorporessin, en major grau, les indicacions 
establertes pel decret 142/2008. Aquestes indicacions estan destinades a formar persones 
competents, amb un pensament crític basat en el raonament, la comprensió i amb una habilitat 
comunicativa que permeti expressar correctament els pilars i fonaments dels pensaments dels 
alumnes. 

 

Del contacte amb els diferents exemplars estudiats, aquest treball ha presentat indicacions que 
pretenen establir un criteri per a assessorar als docents en l’elecció dels llibres que utilitzaran a 
les seves aules.  
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Abans d’acabar el treball cal valorar el rol del llibre a les aules catalanes. El nombre de centres 
que desenvolupen el batxillerat amb aquest tipus de material és molt alt. Ara bé, el nombre de 
centres que aprofiten al màxim les qualitats del seu llibre de text és menor. 

Per aquest motiu em plantejo si, en un futur proper, els professors de matemàtiques utilitzaran 
els llibres de text com a material de suport o bé usaran un material diferent. 

Potser aquest nou material estigui basat en un quadern d’activitats que disposi d’un petit 
glossari a mode de resum i consulta o, potser, la implantació de les tecnologies haurà acabat 
amb els llibres en format paper i, per tant, els problemes i continguts del batxillerat es trobin en 
format electrònic.  

El tipus de material necessari per al desenvolupament de les matemàtiques a l’aula haurà de 
ser vàlid durant l’etapa de batxillerat i també per a possibles consultes fora de l’àmbit educatiu 
del batxillerat.  

Sigui quina sigui la situació, caldrà que el material de suport a les aules estigui basat, com a 
pilar fonamental, en la qualitat i el rigor. Els requeriments que s’han estudiat en aquest treball 
seran vàlids per a qualsevol material, ja que els aspectes descrits són i han de ser el motor del 
procés d’ensenyament-aprenentatge, independentment del format del material que els defensi.  

 

Pel que fa a mi, el treball m’ha aportat un gran coneixement del material considerat a estudi, a 

més, m’ha permès conèixer diferents opcions per afrontar un mateix aspecte, fet que enriqueix 

tant a la meva persona com a la meva futura tasca docent. 

Professionalment aquest treball em servirà, d’una banda, per a saber escollir un bon material 

per al desenvolupament de l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques i, per l’altra, 

per a desenvolupar diferents materials per als meus alumnes.  

Tant la valoració dels diferents aspectes dels llibres de text com la identificació dels elements 

millorables en aquest material em donen una idea sobre com afrontar el repte de la creació de 

material propi per als meus alumnes. 
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