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1.INTRODUCCIÓ. PLANTEJAMENT I ESTRUCTURA DEL TREBALL

Mentre era estudiant de grau vaig tenir la possibilitat de participar al programa Erasmus i vaig poder estudiar  
durant dos semestres a la Universitat de Viena. Aquest fet va ser una experiència molt enriquidora en molts  
aspectes que em va permetre aprendre molt, tant de tot allò que m'envoltava com de mi mateix.

Durant aquesta estada vaig tenir la possibilitat de conèixer gent molt interessant provinent d'altres països i  
cultures. Tots érem diferents i proveníem de llocs llunyans i diferents, però tots teníem la voluntat comuna 
d'aprendre i de viure l'experiència.

Entre tot allò que vaig poder aprendre, es troben certs elements sobre la formació i la vida prèvia d'aquelles 
persones.  D'aquest un em va cridar molt particularment l'atenció, el referent al coneixement de llengües 
estrangeres.

Em va sorprendre com persones de la mateixa edat que jo o encara més joves tenien un domini lingüístic  
tant profund i divers, i a més, sent persones senzilles provinent de famílies normals. La diferència es trobava 
clarament en el sistema educatiu d'on provenien, molt diferent al nostre.

Per tal d'adquirir un coneixement lingüístic elevat d'una llengua estrangera són necessaris una activitat i 
esforç continus. Jo mateix he hagut de comprendre que aprendre una llengua no es limita a una sèrie de  
normes gramaticals i a un vocabulari, car en el rerefons hi ha una visió del món modelada i interpretada a 
partir d'aquesta llengua. 

Ja sigui com a conseqüència d'una manca d'hores destinades a l'aprenentatge de llengües estrangeres, per 
una metodologia errònia o per una manca d'interès per part de l'alumnat, la veritat és que un cop acabat 
l'ensenyament secundari, el nivell no és comparable al dels altres països de la UE. Això canvia només si  
l'alumnat prové de famílies que poden permetre's classes d'anglès o viatges d'estudis a l'estranger. La versió 
més elitista serien però els centres educatius estrangers.

Amb aquesta  última  opció,  en  centres  on  les  matèries  del  currículum  són  impartides  en  una  llengua 
estrangera, es on van estudiar alguns dels companys i amics que vaig conèixer.  La diferència que he 
comentat  però  sobre  el  sistema  educatiu  es  deu  al  fet  que  van  estudiar  a  l'ensenyament  públic.  
Concretament a centres de secundària on l'alumnat podia cursar els seus estudis, a més de en búlgar o en 
eslovac, en anglès, en alemany, en francès o inclús algun en espanyol. Un cop acabat podien presentar-se 
a la selectivitat del país de la llengua en qüestió, i estudiar-hi allà el que desitgessin. 

Sense  ser  tan  ambiciós,  ja  que  sóc  plenament  conscient  de  la  situació  en  la  que  ens  trobem  amb 
l'aprenentatge  de  l'anglès,  la  llengua  internacional  del  nostre  temps,  m'agradaria  poder  introduir,  molt 
breument, l'alemany com a llengua de treball a l'assignatura de matemàtiques.

Són vàries les raons que m'han portat a decantar-me per l'alemany i no per l'anglès, tot i que sigui conscient  
de que té més rellevància i acceptació per part de la societat. Tot i això, jo mateix he hagut d'aprendre que  
l'anglès és molt pràctic, però no ens porta a tot arreu. No tothom el parla a un nivell suficient com per poder  
viure el dia a dia, i a més, tenim la qüestió de l'adaptació a l'indret, “When in Rome, do as the Romans do”. 

La matemàtica és una ciència vertebradora imprescindible per l'aprenentatge i coneixement de molts altres 
camps o ciències, ja siguin socials o naturals. Es tracta per tant d'una assignatura de les considerades com 
a instrumentals que tot l'alumnat ha de cursar obligatòriament fins al batxillerat, descomptant l'alumnat que  
es decanta per l'opció humanística o artística. 

Per a tot aquest alumnat de ciències, tant els qui es decantin per les ciències pures o aplicades, com els qui  
hi ho fan cap a les enginyeries, el mercat europeu els hi ofereix oportunitats laborals i acadèmiques molt  
interessants. Ja sigui en investigació biomèdica, en farmàcia, en química, en enginyeria o en altres ciències  
pures o aplicades, les oportunitats d'estudi, investigació o feines al món de l'empresa són molt interessants. 

Tant Alemanya, especialment al sud a Bayern i a Baden-Württenberg, com Àustria, com la part germanòfona 
de Suïssa,  es caracteritzen per  l'elevat  grau de desenvolupament  de la  ciència  i  la  tècnica,  amb gran 
quantitat de centres d'investigació, d'empreses de prestigi i projecció internacional, com de petites empreses 
o la possibilitat de crear start-ups gràcies a un ambient empresarial molt favorable.
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Totes aquestes regions tenen a més en comú la llengua de Goethe. Per tant, crec que ja sigui per estudiar,  
per investigar, per treballar, o simplement per potenciar els vincles científics i empresarials1, val la pena 
conèixer  aquest  idioma.  Entre  altres  coses,  perquè  si  hom vol  viure  allà,  tot  i  que  probablement  els 
companys parlaran un anglès molt correcte, per la vida diària ens serà imprescindible.

Jo vaig tenir a més la possibilitat de treballar com a voluntari a una escola a Alemanya, fet que em va 
permetre conèixer una mica el funcionament del sistema educatiu alemany i les diferències amb el català. 

Per  aquestes  aquestes  raons  que  he  esmentat,  pretenc  primerament  analitzar  el  Pla  Experimental  de 
Llengües  Estrangeres  a  Catalunya,  el  seu  impacte  i  nivell  d'aplicació,  incloent  el  centre  on  he  fet  el  
Pràcticum.  A més,  considero  interessant  poder  conèixer  breument  qui  és  el  currículum  en  l'àrea  de 
matemàtiques  a  Alemanya  i  les  diferents  proves  avaluadores  que  es  dues  a  terme  per  analitzar  la  
competència matemàtica de l'alumnat.

Finalment, s'hi inclouria la programació d'una assignatura de caire optatiu per a primer curs de Batxillerat,  
comuna  per  a  l'estudiantat  de  ciències  i  tecnologia  i  de  ciències  socials,  on  es  pogués  aprendre 
matemàtiques utilitzant l'alemany com a llengua vehicular. 

De cara a mostrar els continguts i la metodologia d'aquesta matèria, es presentaran una programació de  
l'assignatura i una unitat didàctica. A més, es dissenyarà un dossier on es trobaran continguts teòrics relatius 
a una unitat didàctica amb algunes activitats que es podran dur a terme a l'aula.

Amb tot això pretenem que l'alumnat aprengui i reforci el seu coneixement matemàtic, i a més a més, es  
trobi més a prop d'Europa i de les oportunitats que representa. 

PLANTEJAMENT i ESTRUCTURA DEL TREBALL

Tal i com s'ha fet referència al resum i a la introducció, l'objectiu del treball es basa en la introducció d'una  
llengua estrangera com a llengua de treball dins de l'àrea de matemàtiques.

Degut a les característiques del treball, de caire bibliogràfic, no es possible presentar-lo segons l'estructura  
fixada:  una situació inicial,  amb una definició  i  context  del  problema;  una descripció  de la solució;  uns 
resultats; i finalment unes conclusions.

Tot i que es presenti una situació de partida, com podria ser la necessitat de potenciar l'aprenentatge de 
llengües estrangeres combinant-les amb elements no lingüístics,  el  fet  no no haver pogut  realitzar  una 
aplicació pràctica degut a que al centre de pràctiques no s'ensenyava l'alemany, no permet arribar a uns 
resultats o conclusions.

Per tant, s'han intentat analitzar diferents elements que podrien condicionar la confecció d'una matèria a 
nivell de batxillerat, incloent els continguts marcats per la normativa i introduint-hi elements d'un sistema 
d'ensenyament estranger, en aquest cas l'alemany però que podria ser traslladable a altres situacions o  
llengües; per tal d'assolir, a més de la competència matemàtica, car no s'ha d'oblidar que són matemàtiques 
el que s'aprèn, elements de competència lingüística en una llengua estrangera. 

El treball s'estructuraria per tant en un bloc teòric necessari per al desenvolupament de la matèria, que  
constituiria  el  cos  de  la  memòria;  i  en  un  bloc  més  pràctic,  situat  als  annexos,  on  s'introduirien  una 
programació, una unitat didàctica, i un possible dossier amb una sèrie de materials teòrics i pràctiques sobre 
una unitat docent. A més, s'hi inclourien als annexos elements relacionats amb les proves d'avaluació de la  
competència  matemàtica  a  Alemanya,  concretament  les  PISA i  lproves  es  que  tenen  lloc  a  l'Estat  de  
Thüringen.

1 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Secretaría de Estado de Comercio Exterior. Oficinas Comerciales: Alemania
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2. EL PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES

2.1. QUÈ ES EL PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES?

El Pla Experimental de Llengües Estrangeres23 es un projecte que s'inicià al 2005-2006 basant-se en un 
document elaborat pel Consell d'Europa l'any 2001durant la celebració de l'Any Europeu de Llengües, el  
“Marc Europeu Comú de Referència per a l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües” , que 
establí una sèrie d'objectius:

◦ Protegir i defensar el patrimoni lingüístic i cultural europeu.
◦ Permetre i/o facilitar les relacions entre els ciutadans dels diferents estats membres a partir de 

l'aprenentatge de les diferents llengües de la Unió Europea.
◦ Promoure la col·laboració entre els diferents estats membres en l'ensenyament i l'aprenentatge 

de llengües estrangeres, amb la introducció i potenciació de llengües estrangeres dins del marc  
dels currículums escolars dels diferents estats. 

Per tal de permetre la consecució d'aquests objectius, es pretén potenciar:
◦ L'aprenentatge de llengües estrangeres a l'ensenyament primari i secundari.
◦ Potenciar l'aprenentatge continu (Lifelong Learning  Program) d'una llengua estrangera, tan a 

nivell formal com informal. 
◦ Potenciar el multilingüisme de la ciutadania de la Unió Europea. 

2.2. QUINS OBJECTIUS TÉ?

L'objectiu principal és potenciar l'aprenentatge de llengües estrangeres a partir d'una sèrie de processos i  
metodologies que permetin arribar a assolir una competència lingüística tal que hom pugui emprar l'idioma 
en qüestió en tots tipus de contextos, més enllà de la classe de llengua estrangera.

Altres objectius a assolir:

◦ Assolir l'objectiu de que l'alumnat a Catalunya sigui plenament competent en tres llengües un 
cop finalitzi l'ensenyament secundari.

◦ Augmentar el contacte de l'alumnat amb una llengua de tal manera que es puguin aprendre 
molts  elements,  en  ocasions  no  lingüístics,  però  que  permeten  millorar  el  coneixement  i  
competència en l'idioma en qüestió. Aquest poden fer referència a elements socials o culturals 
del país, que condicionen o determinen les característiques i elements definitoris de la llengua. 

◦ Apropar a l'alumnat a altres cultures i realitats socials. 
◦ Millorar  les  possibilitats  acadèmiques,  professionals  i  personals  dels  ciutadans  a  partir  del 

coneixement actiu d'una llengua estrangera.
◦ Es  tracta  d'una  eina  que  permet  a  tothom  tenir  la  oportunitat  d'assolir  una  competència 

lingüística en un idioma estranger, amb independència dels context sociocultural o familiar. Es 
tracta per tant d'una mesura amb una vessant pràctica, però amb un rerefons social.

◦ Permet poder emprar la nova llengua com a una eina per tal d'aconseguir nous aprenentatges.
◦ Permet poder adquirir nous aprenentatges a partir de la utilització de la llengua estrangera. 

2.3. QUINS REQUISITS TÉ EL PROJECTE?

1. Els projectes s'han d’emmarcar en el projecte lingüístic del centre. La introducció de l'aprenentatge 
intensiu d'una llengua estrangera dins del context del centre, no es pot dur a terme sense la col·laboració  
amb la resta departaments, especialment el de llengües estrangeres. A més, és necessari que tingui una 
estreta  vinculació  amb  el  departament  de  llengües  i  amb  el  professorat  que  exerceixi  la  tutoria.  
L'aprenentatge  d'altres  llengües  estrangeres  ha  de  tenir  lloc  considerant  la  realitat  del  centre  i  la  de 
l'alumnat, atenent la diversitat. En el cas de l'alumnat nouvingut, l'aprenentatge de llengües estrangeres no 
hauria de ser un impediment per a l'aprenentatge intensiu del català i del castellà, per tal de garantir la seva 

2 Servei de Llengües Estrangeres del Departament d'Ensenyament
3 Catàleg de Recursos Virtuals XTEC MERLÍ
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correcta adaptació al context educatiu i social català.

2. Per tal de permetre engegar el projecte és necessària la seva aprovació per part del claustre de 
professors i del consell escolar del centre. A més, és necessària la garantia d'un compromís explícit  de  
continuïtat, per un període de 3 anys. Com a conseqüència, cal de la implicació per part de professorat amb 
plaça fixa al centre o amb la voluntat de restar-hi durant la durada del projecte.

3. El  projecte  ha  d'ésser  desenvolupat  durant  tres  cursos,  període  pel  qual  el  centre  rebrà  un 
finançament addicional per tal de poder assolir  l'adquisició de material  o de permetre una formació del  
professorat per tal de garantir l'èxit de la iniciativa.  

4. És necessari fer una avaluació del projecte, complimentant una memòria i uns informes, on es faci  
referència a les millores i als resultats aconseguits gràcies a la introducció del PELE al centre. 

2.4. QUÈ SUPOSA PER LA PARTICIPACIÓ DEL CENTRE AL PROJECTE?

Els centres que participen al PELE disposen d'una sèrie de mitjans addicionals per part del Departament 
d'Ensenyament per tal de garantir el seu funcionament i correcte aplicació: 

◦ Increment de la dotació pressupostària per a material, tal que el centre disposi de recursos per  
a la realització de les sessions.

◦ Formació per al professorat participant, a nivell lingüístic i metodològic.
◦ Prioritat de cara a la sol·licitud d'auxiliars de conversa a partir del segon any de participació en 

el projecte.
◦ Prioritat per al professorat implicat pel que fa a la seva participació en cursos a les Escoles 

Oficials d'Idiomes, cursos d'estius, seminaris o altres activitats de caire formatiu. 

2.5. MODALITATS DEL PROJECTE

El Pla Experimental de Llengües Estrangeres es divideix en 3 modalitats, que representen un diferent grau  
pel que fa a la introducció o metodologia de l'idioma estranger a l'aula. A més, té lloc una diferenciació en 
funció si té lloc a l'ensenyament infantil o primari o al secundari.

Educació infantil i primària
• Modalitat  A:  introducció  de  la  llengua  estrangera  a  educació  infantil  amb  l'objectiu  d'iniciar 

l'aprenentatge d'una tercera llengua, avançant-se a la primària. 
• Modalitat B: impartició de la llengua estrangera a l’educació primària amb l'objectiu de reforçar la 

llengua oral, bàsicament l'anglès.   
• Modalitat  C:  ensenyament  i  l’aprenentatge  de  continguts  d’àrees  no  lingüístiques  en  llengua 

estrangera, com ara les ciències naturals o les ciències socials. 
• Modalitat D: introducció de la segona llengua estrangera en el cicle superior de l’educació primària, 

que equivaldria a 5è i a 6è de primària. 

Educació secundària
• Modalitat A: es basa en l'ensenyament i en l’aprenentatge d'una part o del total dels continguts 

d’una àrea no lingüística del currículum en llengua estrangera. Permet assolir  una millora en el 
coneixement i en la competència lingüística, car no implica només aprendre-la sinó saber emprar-la 
quan sigui necessari i en diferents contextos. 

• Modalitat B: consisteix en que l'alumnat ha de treballar per projectes dins del marc de la matèria de 
llengües estrangeres. D'aquesta manera, l'alumnat adquireix una sèrie de coneixements sobre la  
matèria o tema amb que es treballi, però emprant una altra llengua de treball, pel que s'aconsegueix  
millorar la competència lingüística a través d'un context específic i no lingüístic. 

• Modalitat C: consisteix en potenciar la competència comunicativa de l’alumnat a partir de la millora 
de les habilitats orals i de comunicació. No es tracta només d'aprendre unes estructures gramaticals 
o  una sèrie  de vocabulari,  sinó  de poder  emprar  la  llengua de manera autònoma en diferents 
contextos propers a la realitat. 
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Per  al  curs  2010-20114,  han  hagut  un  total  de  1345  centres  participants,  sent  la  gran  majoria  de 
l'ensenyament infantil i primari: 

Nivell Centres Seleccionats
Educació Infantil i Primària 1002

Educació secundària 343

Total 1345
                                                       Font: Departament d'Ensenyament. Centres PELE

Cal destacar que dels centres participants de secundària, 6 han introduït l'ensenyament i l'aprenentatge de 
continguts curriculars i matèries no lingüístiques en llengua estrangera a partir d’un pla de Qualitat o Millora. 

La distribució a Catalunya varia en funció de les diferents regions. Concretament, si analitzem les dades 
referents als 10 serveis territorials existents a Catalunya en relació a la seva participació al Pla Experimental 
de Llengües Estrangeres, podem destacar el cas de Barcelona Comarques i el del Baix Llobregat, pel sobre 
del 12%. A l'altra banda es situarien Terres de l'Ebre i la Catalunya Central amb uns nivells d'implicació en el 
projecte molt baixos.  El cas de Barcelona també és destacable, car també presenta un nivell de participació  
molt baix. 

Servei Territorial Nombre de centres Percentatge
Barcelona 118 8,81

Baix Llobregat 165 12,32

Catalunya Central 85 6,35

Barcelona Comarques 174 12,99

Girona 150 11,2

Lleida 137 10,23

Mataró – Vallés Oriental 167 12,47

Tarragona 137 10,23

Terres de l'Ebre 44 3,29

Vallés Occidental 162 12,1
                                                Font: Departament d'Ensenyament. Centres PELE

2.6. EL SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES I EL PLA D'IMPULS A LES TERCERES LLENGÜES

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya creà un grup de treball amb l'objectiu 
d'impulsar el projecte plurilingüe a Catalunya, que té com a principals objectius i funcions:

• Establir els marcs d'actuació i dur a terme iniciatives amb l'objectiu de potenciar l'aprenentatge de 
l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià dins dels projectes lingüístics dels centres.

• Garantir  tot  el  projecte  integral  per  assegura el  correcte  aprenentatge de llengües estrangeres,  
especialment  l'anglès,  de primària  a  batxillerat,  considerant  la  possibilitat  d'impartir  matèries no 
lingüístiques en una llengua estrangera emprada com a llengua vehicular. 

• Avaluar els projectes d'innovació educativa que suposin la introducció de llengües estrangeres.
• Promoure l'intercanvi d'alumnat i professorat a altres països.
• Responsable de l'elaboració, selecció i difusió de materials i de recursos educatius.
• Responsable  de  la  introducció  dels  programes d'acció  educativa  de  la  UE i  cooperar  amb les 

diferents  iniciatives  de  la  UE  relacionades  amb  la  potenciació  de  l'aprenentatge  de  llengües 
estrangeres. 

• Col·laborar en la formació del professorat.
• Gestió i priorització dels recursos humans i econòmics. 

Entre les diferents accions del Servei de Llengües Estrangeres, sent una d'elles el PELE, es troba el Pla 

4 Dades  dels  centres  educatius  que  participen  en  un  Pla  Experimental  de  Llengües  Estrangeres.  Curs  2010-2011. 
Departament d'Ensenyament. 
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d'Impuls a les Terceres Llengües5,  a partir  del qual el Departament potencia l'aprenentatge de llengües 
estrangeres amb l'objectiu de que l'alumnat sigui capaç de comunicar-se correctament un cop acabada la 
seva  formació  en  català,  castellà  i  com a  mínim,  en  una  llengua  estrangera.  Es  pretén,  a  més,  que 
constitueixin un element dinamitzador dins del context de l'aula, però també pel conjunt del centre i  de 
l'entorn on es situa. 
En el marc del Pla d'Impuls a les Terceres Llengües, es duen a terme plans anuals amb diferents activitats, a 
més del  PELE;  com la  creació  de  grups  de  treball;  els  projectes  internacionals,  com el  Comènius;  la  
col·laboració amb empreses i institucions; o la contractació d'auxiliars de conversa.

Pel que fa als plans, a més de l'anglès, que s'ha dut a terme amb caràcter estratègic, destinant recursos per  
la formació d'alumnat i professorat, i mitjans tècnics i materials; també tenen lloc iniciatives amb les llengües 
francesa, italiana i alemanya. 

Plans Destinatari Modalitats Producte final Recursos/premis

PELE

Pla 
Experimental 
de Llengües 
Estrangeres.
Convocatòria 
anual.

Centres públics i concertats

Primària Avançament de la llengua 
estrangera a Ed. Infantil

Renovació 
metodològica en 
el projecte de 
centre

- 2000 € per a tota la durada
- Suport dels referents de 
llengua estrangera als SS.TT
- Priorització auxiliars de 
conversa
- Formació per a desenvolupar 
el PELE

AICLE
Reforç de la llengua oral

Introducció de la segona 
llengua estrangera

Secundària

Treball per projectes

Reforç de la llengua oral

AICLE

ESTADES
LINGÜÍSTIQUES

Colònies
Lingüístiques.
Convocatòria 
anual.

Primària

Beques per estades 
lingüístiques

Millora de la 
competència 
comunicativa

Estades lingüístiques a Catalunya a 
càrrec de l’Agència Catalana de la 
Juventut.

Estades lingüístiques a països de la 
corresponent llengua estrangera.

ORATÒRIA

Concurs 
d’Oratòria
Convocatòria 
anual.

Primària
Expressió oral Millora de la 

competència 
comunicativa

Estades lingüístiques a Catalunya

Secundària
Estades lingüístiques a països de la 
corresponent llengua estrangera.

APRENENTATGE
ACTIU 
D’IDIOMES

Mobilitat del 
grup classe.
Convocatòria 
anual

Secundària

Projecte sobre un tema 
concret amb continuïtat a 
l’estranger per a 
l’aprenentatge de l’idioma 
durant l’estiu.

Competència 
comunicativa.
Aproximació entre 
cultures.

Ajut econòmic a la mobilitat del grup 
classe i del professorat.

AUXILIARS DE 
CONVERSA

Auxiliars de 
conversa

Primària i
Secundària

Auxiliars de llengua 
estrangera:
- suport al profesor a l’aula
- estimula la competència
comunicativa oral
- afavoreix l’aproximació 
entre
cultures

Millora de la 
competència 
comunicativa

Ajuda del auxiliar i ajudant

Ajudants 
Comenius 
(convocatòria 
anual gener-
febrer)

PROJECTES 
INTERNACIONAL
S

Programa 
d’aprenentatge 
permanent 
(PAP)

Primària, 
Secundària 
i Adults

- Comenius: bilateral i 
multilateral
- Grundvitg: ensenyaments 
no 
reglats

Xarxes 
internacionals 
educatives, i 
difusió i 
publicació del 
producte educatiu

Mobilitat alumnat i professorat

GRUPS DE 
TREBALL

Grups de 
treball
- Portfolio
- Impuls a l’ús 
de la 
llengua 
alemanya

Primària
Secundària

- Assessorament de 
projectes 
plurilingüe i amb diàleg 
multicultural

Elaboració de 
material i 
consolidació de 
projectes

Acompanyament per a la 
participació de proyectes PELE:
Comenius, pla d’autonomia de 
centre…
Eines de desenvolupament 
curricular, metodologia i suport a 
l’oralitat

5 Pla d'impuls al Projecte Lingüístic Multilingüe: Alemany. Departament d'Ensenyament. 
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COL·LABORACIÓ 
AMB EMPRESES

Fundació Sant 
Patrici

Model de 
Parlament 
Europeu

Secundària a) Debat a l’aula: atén a 
qualsevol de les llengües 
curriculars
b) Debat estatal : els 
guanyadors de l’anterior en 
llengua castellana.
c) Debat europeu: els 
guanyadors de l’anterior en 
llengua anglesa.

Millora de la 
comprensió oral i 
escrita

Visita al Parlament Europeu

 Font: Pla d'impuls al Projecte Lingüístic Multilingüe: Alemany. Departament d'Ensenyament. 
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3. EL PELE AL CENTRE: “PROJECTE GLOTTA”

Degut  a  la  importància  que té  a  la  societat  l’aprenentatge  i  el  coneixement  de llengües estrangeres,  i 
emmarcat dintre del Pla Experimental de Llengües Estrangeres del Departament, al Institut Mercè Rodoreda 
s’engegà el Projecte Glotta, que té com a objectiu la introducció de l’anglès i el francès com a llengües 
vehiculars a una part del currículum d’ESO.6 7

Per tal de facilitar la immersió lingüística de l'estudiantat, al centre es va introduir al 2006 i amb una durada  
inicial de tres cursos,  es va començar a oferir una sèrie de crèdits variables en llengua anglesa i francesa.  
Un cop es finalitzà el projecte, aquest es va continuar aplicant. A més, es dóna la possibilitat de fer classes 
d’anglès  de  reforç,  s’imparteixen  unitats  didàctiques  de  llengües  comunes  en  anglès  o  francès,  o  es 
treballen continguts, com per exemple la part oral del treball de síntesi, en anglès. 

Per tal de poder analitzar però com es produí el projecte, cal esmenar breument l'aprenentatge d'idiomes 
estrangers al centre, concretament el cas del francès, car l'anglès és comú per a tot l'alumnat.

3.1. L'APRENENTATGE DEL FRANCÈS AL CENTRE

Per les mateixes raons que va dur al centre a participar al Pla Experimental de Llengües Estrangeres, la  
importància del coneixement d'idiomes a la societat com a eina de preparació cap a un futur professional i  
com a mesura per garantir  la igualtat d'oportunitats,  l'aprenentatge d'una segona llengua, en el cas del  
centre el francès, sempre ha tingut una rellevància considerable.

A partir dels crèdits variables, amb el desplegament de la LOE anomenades optatives, es dóna la possibilitat  
a l'alumnat de cursar francès de manera continuada des de segon d'ESO fins a segon de batxillerat, de 
manera que un cop al finalitzar l'ensenyament secundari  post-obligatori,  l'alumnat hagi adquirit  un nivell  
considerable.

De cara a poder impartir  aquesta matèria,  el centre disposa d'una professora especialista en francès a 
jornada completa,  és a dir,  18 hores,  més una professora de l'àrea de ciències socials,  que és a més 
llicenciada en traducció i interpretació. 

A l'alumnat que hi participa se li dóna la possibilitat d'un aprenentatge continuat fins a segon de batxillerat, 
tret  però dels  qui  triïn l'opció  científic-tecnològica,  que necessàriament  hauran de fer  una ampliació de 
matemàtiques.

L'aprenentatge  s'inicia  a  partir  de  segon  d'ESO,  car  a  primer  no  s'ofereixen  matèries  optatives.  Hom 
considera que 1r és un curs d'adaptació, on el centre no coneix encara l'alumnat i no convé incrementar la  
càrrega acadèmica fins que no s'hagi produït la transició al institut.  

L'alumnat que hi participa és seleccionat per part del professorat entre aquells qui ho trien i han obtingut un  
millor resultat a primer, especialment pel que fa a l'anglès. Això es deu al fet de que aquells qui han tingut  
més problemes, podrien tenir la possibilitat de cursar optatives on tindrien la possibilitat de reforçar les àrees 
on presenten més problemes. 

L'oferta es concreta en dos grups de francès per a segon i tercer d'ESO; un per a quart d'ESO, que també 
es preveu que pugui ser desdoblat entre qui decideixi estudiar cicles i qui decideixi estudiar batxillerat; un a  
primer de batxillerat i un a segon de batxillerat. 

Actualment el centre es troba en un procés d'adaptació de la seva oferta i configuració de les matèries  
optatives, de manera que sigui compatible amb la LOE; i  que a més, permeti a l'alumnat aprendre una 
segona  llengua  estrangera  com  el  francès,  sense  que  això  impliqui  no  poder  cursar  altres  matèries 
optatives, com per exemple les que es troben dins del Projecte Glotta. 

6 Projecte Glotta. Pla Experimental de Llengües Estrangeres (2006-2009). Institut Mercè Rodoreda.
7 Projecte d'organització pròpia dels ensenyaments LOE a l'ESO per al període 2007-2011. Institut Mercè Rodoreda. 

MATEMÀTIQUES I ALTRES LLENGÜES ESTRANGERES: EL PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES (PELE). 
INTRODUCCIÓ DE L'ALEMANY COM LLENGUA DE TREBALL DINS DE L'ASSIGNATURA DE MATEMÀTIQUES                                                         8



3.2. “PROJECTE GLOTTA”

Amb l'objectiu d'assolir l'excel·lència educativa i per promoure la igualtat d'oportunitats de l'alumnat en la 
seva inserció en la societat i en el món laboral, va néixer el projecte.
Dintre  del  que es preveia  a  la  Resolució  EDC/648/2006,  DOGC 4596,  el  centre  es va  comprometre  a 
impartir un mínim de 35 hores d'algunes matèries d'ESO en llengua estrangera. Concretament es proposà 
utilitzar l'anglès per a cursar crèdits de tecnologia i ciències experimentals, i el francès per a cursar crèdits 
de cultura i llengües clàssiques i ciències socials. 

Per tal de que fos possible, s'assegurà la col·laboració de professorat del centre expert en les matèries que  
havien d'ensenyar, però amb una formació lingüística adequada, com per exemple, el cas dels crèdits de 
tecnologia, impartits per un professor que gaudí d'una llicència d'estudis a Anglaterra, amb la qual pogué 
desenvolupar i millorar tècniques de cara a ensenyar la tecnologia en llengua anglesa. Paral·lelament, es 
disposà de la col·laboració del departament de llengües estrangeres, amb el qual el professorat d'anglès i  
francès oferí suport als titulars dels crèdits impartits en llengua estrangera. 

Cal dir que el centre ha dut al llarg de la seva existència diferents iniciatives amb l'objectiu de fer accessible  
l'aprenentatge de llengües estrangeres,  com serien: 

• Potenciació de l'aprenentatge de la llengua francesa.
• Treball per projectes a la matèria d'anglès.
• Intercanvis a l'estranger amb famílies.
• Realització de viatges a l'estranger.
• Potenciació de l'ús de les TIC com a eina que permet la interconnexió i comunicació amb altres 

indrets  del  món  i  pel  qual  el  coneixement  de  llengües  estrangeres  suposa  una  avantatge 
considerable. 

Objectius del projecte

De cara a definir els objectius, el centre es basa en les indicacions fixades pel ”Marc europeu comú de 
referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar” , concretament els apartats V “Les competències 
de l'usuari  o aprenent”,  VI  ”Aprenentatge i  ensenyament de llengua” i  VII  “El  paper de les tasques en  
l'ensenyament de llengua”. 

Els objectius es concreten de la següent manera: 

1. Donar suport als objectius del projecte educatiu i curricular del centre.

2. Facilitar el domini de l’anglès o del francès com a eines instrumentals, de manera que l'alumnat sigui  
capaç de poder establir una conversa espontània o la realitzar tasques en aquestes llengües.

3. Fomentar el  coneixement d'idiomes estrangers,  d'anglès i  francès, com a mesura per a potenciar el 
vincle i el sentiment de pertinença a l'espai europeu.

4. Afavorir  el  desenvolupament  intel·lectual  i  laboral  de  l'alumnat.  Incrementar  les  seves  perspectives 
acadèmiques i professionals a nivell europeu i internacional. 

5. Potenciar la competència de l'alumnat en l'adquisició, tractament, anàlisi i transmissió de la informació, 
de manera crítica i independent, sense considerar l'idioma o el format.

6. Facilitar l'accés al coneixement i la informació més enllà de les pròpies fronteres gràcies a les noves 
tecnologies.

7. Potenciar l'atenció a la diversitat, gràcies als mitjans tecnològics i altres recursos, de manera que fora 
possible un ensenyament més individualitzat. 

8. Potenciar el coneixement de l'alumnat dels seus drets en relació a l'accés a la informació i a la llibertat  
intel·lectual. 

9. Ensenyar una actitud de respecte cap a altres llengües i cultures més enllà de la nostra. 
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El Projecte Glotta i la seva integració al centre:

Tant al Projecte d'Autonomia de Centre com al Projecte Lingüístic del Centre s'estableix la necessitat de 
potenciar  l'aprenentatge  de  llengües  estrangeres,  fent  referència  a  la  necessitat  futura  de  cara  al  
desenvolupament personal,  acadèmic i  professional,  i  a més, en relació a la promoció del  coneixement 
d'altres cultures i realitats socials i humanes.

De cara a poder reforçar el coneixement de llengües estrangeres però respectant la diversitat del centre, la  
immersió lingüística s'ofereix en forma de matèries optatives. Això permet:

• Selecció de l'alumnat per part del professorat en funció de les seves característiques i potencialitats.
• Possible  adaptació  dels  requeriments  de  la  matèria  en  funció  de  l'alumnat.  Flexibilitat  en  la 

metodologia i en els continguts.
• Permetre que l'alumnat de francès també tingui la possibilitat de cursar crèdits en francès.

 
Per tal de facilitar el projecte, la col·laboració amb el departament de llengües estrangeres permet oferir  
reforç lingüístic oral a l'alumnat de manera que li sigui més fàcil seguir els crèdits en anglès o en francès. A 
més,  s'ofereixen  treballs  per  projectes  dintre  de  la  programació  de les matèries  d'anglès i  francès,  de 
manera que l'alumnat s'acostumi a realitzar tasques no exclusivament lingüístiques en aquestes llengües,  
emprant-les com a llengües de treball.   

Tot aquest procés està recolzat amb la introducció de les TIC, que ofereixen una sèrie de recursos d'accés a 
la informació i al coneixement en altres idiomes que d'una altra manera no seria fàcilment possible. 

Alumnat i professorat participant

En el  cas de l'anglès,  pràcticament  tot  l'alumnat  pot  participar-hi  ja  que  l'anglès  es  la  primera llengua 
estrangera per a tot l'alumnat del centre. Tot i això, al tractar-se de matèries optatives, no es recomana la  
participació a l'alumnat que en aquell moment tingui algun tipus d'adaptació, ja que seria més adient poder  
realitzar alguna matèria que li servís com a reforç, o a l'alumnat nouvingut, car en aquell moment es pretén  
potenciar de manera intensiva l'aprenentatge de la llengua catalana.  

Com a conseqüència de la gran quantitat d'alumnes que en poden formar part, es pretén poder oferir crèdits 
en llengua anglesa durant els tres cursos d'ESO en els quals l'alumnat pot triar matèries optatives.

En el cas del francès, que com ja hem comentat prèviament cursa una sèrie d'alumnes seleccionats en  
funció del seu interès i dels resultats a primer d'ESO, aproximadament una quarta part de l'alumnat del  
centre, es tractaria de poder oferir un trimestre d'algunes de les matèries disponibles en francès, tant a 
tercer, com a quart d'ESO. A 2n d'ESO no es podria oferir ja que l'alumnat no disposa en la majoria del  
casos de coneixement suficients en llengua francesa.

Pel  que  fa  al  professorat  la  principal  dificultat  seria  la  de  disposar  de  professorat  amb la  capacitació 
requerida i amb disponibilitat horària com per fer-ho. 

Cal destacar però la importància de la col·laboració del departament de llengües estrangeres, tant en el  
suport lingüístic com en l'elaboració de materials. 

Temporització de les actuacions

El projecte s'inicià el curs 2006-2007, quan tingueren lloc la formació del professorat i la preparació dels  
materials de classe.

Durant aquest primer curs es començà a impartir el crèdit de ciències experimentals en llengua anglesa 
“Clever Consumers investigate detergents” i  una sèrie de professorat interessat pel projecte es formà o 
s'acredità per tal de poder oferir crèdits. 

A partir del curs 2007-2008, s'inicià la impartició de més crèdits en llengües estrangeres, un cop es disposà 
de l'autorització per part del Departament i es disposava de professorat format per oferir-ho.
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A partir de l'any 2009, tot i que finalitzà el projecte pel que fa al finançament per part de la Conselleria, la  
direcció i el professorat del centre varen decidir continuar, degut als resultats positius que reperesentà per 
l'alumnat. 

Exemples de crèdits oferts al centre 

• “Bob the builder” (Bob “el manetes”). Àrea: Tecnologia. Curs: 3r ESO. 
• “Clever Consumers investigate detergents”. Àrea: Ciències experimentals. Curs: 4t d’ESO 
• “Arrels  clàssiques  del  lèxic  científic,  tècnic  i  humanístic”.  Àrea:  Cultura  i  llengües  clàssiques. 

Curs: 4t d’ESO. Llengua: francès. 
• “Episodis  del  segle  XX”.  Àrea:  Ciències  Socials.  Curs:  4t  d’ESO  (Tercer  trimestre).  Llengua 

vehicular: Francès 

Avaluació del projecte

De cara a poder comprovar el resultat del projecte és necessària una avaluació, pel que es creà un comissió 
on hi  participen el  professorat  implicat  al  projecte,  incloent-hi  la  persona responsable i  la  coordinadora  
pedagògica, que es reunirà a final de cada curs i haurà de presentar un informe.  

Els elements que caldrà avaluar:
• Anàlisi  dels  resultats  de  les  proves  de  competències  bàsiques  a  2n  d'ESO,  concretament  els 

resultats que fan referència a les llengües estrangeres.
• Ús de les llengües estrangeres al Projecte PUNTEDU.
• Demanda per part de l'alumnat de crèdits impartits en llengua estrangera.
• Valoracions provinents de les famílies.
• Valoracions per part del professorat que imparteix les matèries en llengua estrangera.
• Valoració del professorat del departament de llengües estrangeres. 

A continuació  es  mostra  un  exemple  de  valoració  del  projecte  Glotta,  contingut  a  la  Memòria  Global  
d'Acompliment del Projecte8.

En aquest es poden observar les millores assolides com a conseqüència de l'aplicació del projecte, com 
seria  la millora del  coneixement d'idiomes tant  per part  de l'alumnat com del professorat,  l'augment de 
l'interès per part de la comunitat educativa per l'aprenentatge de llengües estrangeres, o la potenciació de 
l'ús de les TIC com a instrument de recolzament a l'aprenentatge. 

    Font: Acord Triennal d'aplicació del Pla per a la millora dels resultats educatius.  IES Mercè Rodoreda. Període 2006-2009

8 Acord Triennal d'aplicació del Pla per a la millora dels resultats educatius. Memòria global d'acompliment. IES Mercè 
Rodoreda. Període 2006-2009.
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4.  REFLEXIONS  SOBRE  LA  INTEGRACIÓ  DE  LLENGÜES  ESTRANGERES  EN 
L'APRENENTAGE DE MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES

Per  tal  de  poder  tenir  una  idea  més  clara  del  que  suposa  la  integració  de  llengües  estrangeres  en 
l'aprenentatge  de  matèries  no  lingüístiques,  farem  referència  a  una  sèrie  d'articles  elaborats  per  
professionals de l'ensenyament i disponibles a través del Goethe Institut9. A partir del contingut d'aquest 
articles,  podrem  aprendre  alguns  dels  elements  més  rellevants  que  determinen  com  s'ha  d'integrar 
l'aprenentatge d'una matèria utilitzant una llengua diferent de la materna. 

4.1. EUROPA COM A CONTINENT MULTILINGÜE 

El fet d'aprendre una llengua estrangera no és un fet exclusiu de la nostra època, ja que a les èpoques més  
antigues es troben casos de persones que viatjaven a altres països o regions per tal de conèixer la seva 
llengua o la seva cultura. Normalment això era degut a raons pràctiques, car la comunicació era necessària  
per tal de poder comerciar o establir relacions diplomàtiques. A l'Edat Mitja hi havia ja força ciutadans, que 
per les raons que fora, eren multilingües. Els idiomes però els aprenien amb el contacte amb ciutadans 
provinents d'altres regions, car únicament el llatí era après de manera formal als monestirs. S'aprenia per 
tant  la  llengua  d'una  manera  viva,  per  mitjà  del  contacte  amb  altres  parlants.  D'aquesta  manera 
“natural”10aprenien per  exemple,  els  infants  de famílies  benestants,  que tenien  a  instructors  que  els  hi 
parlaven en la seva llengua materna, tal que l'alumnat aprengués la nova llengua tal i com havia après la  
seva.  

L'aprenentatge11 de llengües estrangeres  i  la  seva  introducció  i  integració  com a  llengua de  treball  en 
l'aprenentatge de matèries no lingüístiques ha incrementat  de manera substancial  en l'última dècada a 
Europa. Aquest fet es deu entre altres raons, al fet de que la Comissió Europea 12 ha reivindicat la necessitat 
de que cada ciutadà de la Unió Europea sigui competent en  la seva llengua materna i en dues llengües 
estrangeres13.

Els Estats han dut a terme iniciatives per tal d'implementar el que determina la Comissió. Aquest fet però  
s'ha produït considerant les particularitats dels diferents territoris, pel que els resultats que s'obtenen varien  
en funció del país i de la seva realitat. Això no es considera com a un fet negatiu, ja que pot contribuir a  
mostrar els resultats a les diferents regions i a aprendre de les diferents experiències. 

Als anys 80 la integració de llengües estrangeres en matèries no lingüístiques era un fet encara aïllat,  
incloent els països que ara es troben en una situació més avançada, car en molts casos aquesta opció  
només era possible a centres d'elit i no eren disponibles per a la població en general. Avui dia, tret de les  
excepcions d'alguns països com Xipre i Lituània. A la resta de països analitzats i en funció d'aquests, el 
percentatge d'alumnat que participa en aquest tipus d'aprenentatge tant a primària com a secundària es 
troba entre el tres i el trenta per cent. El text destaca els casos de Luxemburg i de Malta, com els únics 
països on tot l'alumnat rep l'escolarització en un mínim de dos idiomes. 

A més de les llengües estrangeres, es destaca el fet de que llengües minoritàries o cooficials dins de l'Estat,  
tot i que puguin ser les pròpies de la regió, com serien el cas del català, siguin utilitzades a diferents regions  
d'Europa a l'ensenyament  primari  i  secundari.  Exemples similars  trobaríem amb idiomes com el  bretó, 
l'occità, el sumi, el gal·lès o l'irlandès. 

Com no podria ser d'una manera, l'anglès és a nivell europeu l'idioma més utilitzat per a l'aprenentatge de 
matèries no lingüístiques. A continuació però amb distància, es troben el francès i l'alemany. Finalment, cal  
trobem països com Hongria o  Txèquia on podem trobar presents idiomes com el castellà, l'italià o el rus. 

L'oferta d'aquesta possibilitat per part dels diferents Estats membres és força variada, car hi ha països on és 
possible des de l'educació infantil  fins al batxillerat,  mentre que a d'altres es limita a la primària o a la  
secundària, sent aquesta última opció, la secundària, la majoritària.

9 Goethe Institut. Integriertes Fremdsprachen- und Sachfachlernen
10 Das Interesse an alternative Methoden zur Vermittlung von Sprachen und damit auch zum Verständnis fremder Kulturen 

ist seit jeher groß gewesen. Prof. Dieter Wolff – Goethe Institut. 
11 Der bilinguale Sachfachunterricht ist auch in der pädagogischen Diskussion in Europa im letzten Jahrzehnt deutlich in 

der Vordergrund gerückt. Goethe Institut. 
12 Consell Europeu. Marc Comú de Referència (MERC) per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de les llengües
13 The European Center for Modern Languages
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Pel que fa a l'alumnat i a la seva participació a aquest sistema d'aprenentatge, cal dir que hi ha diferències  
entre els Estats, car en alguns són necessaris una sèrie de proves en la llengua estrangera i en la matèria  
en qüestió, per tal de poder accedir-hi, mentre que a d'altres, en funció del nivell de seguiment del curs de 
l'alumnat, aquest pot participar-hi sense cap tipus de prova. La selecció prèvia la podria fer el professat, en 
funció de les qualificacions i les potencialitats de l'alumnat. 

El text també fa referència a quines són les matèries més adients per tal de ser ensenyades. En aquest es 
diferencien  amb  claredat  tres  blocs:  les  matèries  socials  i  humanístiques;  les  matèries  científiques  i 
tecnològiques; i les matèries artístiques. Aquesta diferència es fa evident a l'ensenyament secundari, car a 
la primària els conceptes apresos són de caire més general. Els diferents països determinen si han de ser  
les matèries d'un bloc particular les que s'impartiran en llengua estrangera o bé, es deixa aquesta decisió  
lliure.  

Un últim element rellevant que destaca l'article és el del temps efectivament dedicat a les classes emprant  
una llengua diferent a la materna. En aquest punt trobem de manera similar diferències entre els diferents  
Estats europeus, car hi ha membres que permeten un sistema més flexible, com seria el cas de Finlàndia,  
mentre que hi ha d'altres que regulen per llei els seus currículums fent referència al nombre o percentatge  
d'hores que poden ser emprades o destinades a l'aprenentatge utilitzant una llengua estrangera com a 
llengua de treball en matèries no lingüístiques, com per exemple en el cas de Luxemburg. 

4.2. CLIL (CONTEXT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)  14  15  

Independentment  de  que  ens  referim  a   “Context  and  Language  Integrated  Learning  (CLIL)”;  a 
“Enseignement  d'une  Matière  par  l'Intégration  d'une  Langage  Étrangère  (EMILE)”;  o  a  “Bilingualer 
Sachfachunterricht”; estem parlant de la integració de llengües estrangeres en l'aprenentatge de matèries no 
lingüístiques. 

Segons  el  Professor  Dieter  Wolff16,  catedràtic  emèrit  d'aplicació  pràctica  de  processos  lingüístics  a  la 
Universitat  de  Wuppertal; a diferència  d'un centre  escolar  estranger on la  majoria  de les matèries són 
impartides en la llengua del país de procedència del  centre,  el CLIL implica l'ensenyament de diverses  
matèries en un idioma estranger que l'alumnat paral·lelament aprèn com a llengua estrangera. No es tracta 
d'una immersió lingüística, sinó d'una integració entre els continguts de la matèria i la llengua estrangera,  
emprada  com a  llengua  de  treball.  En  una  primera  fase  aquest  projecte  es  concentrava  en  matèries 
humanístiques  i  socials,  però  poc  a  poc  s'introdueix  a  matèries  científiques  i  tecnològiques  i  també a 
matèries artístiques. 

El professor senyala el fet que fins ara l'ensenyament de llengües estrangeres era “propietat” del professorat  
d'aquest departament. A més, comenta el fet de que fins fa poc, la didàctica de les diferents matèries s'han 
ocupat poc dels aspectes relacionats amb el CLIL, no considerant el valor afegit que podia suposar. En els 
últims  anys  ha  tingut  però  un  canvi  de  consciència  sobre  aquesta  qüestió,  gràcies  al  fet  de  que  els 
responsables  de  l'avenç  i  la  promoció  del  CLIL,  ha  determinat  com  a  marc  d'actuació  que  el  
desenvolupament del  bilingüisme i  multilingüisme s'ha de fer  sota  els principis  didàctics de les pròpies 
matèries, considerant tan important l'aprenentatge de la matèria com el de la llengua estrangera. El mateix 
professor destaca un estudi17 que defensa la idea de que l'aprenentatge de la matèria millora gràcies a les 
metodologies emprades amb la introducció d'una llengua estrangera. 

4.3. EL CAS DE LA LLENGUA ALEMANYA  18  19  20  21  

L'aprenentatge  d'una matèria  en una llengua estrangera permet  adquirir  els  coneixements propis  de la  
matèria en qüestió, i a més, una sèrie de competències que podran ser de gran utilitat per a un futur, car es  

14 CLIL Consortium. Context and Language Integrated Learning
15 CESIRE – CIREL. Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa en Llengües 
16 Einige didaktisch-methodische Prinzipien von CLIL. Prof. Dieter Wolff – Goethe Institut. 
17 Lamsfuβ – Schenk, S. (2002): „ Geschichte und Sprache – Ist der bilingualer Geschichtsunterricht der Königsweg zum 

Geschichtsbewusstsein? 
18 Bilingualer deutschsprachiger Fachunterricht  - ein Modell mit Zukunft. Rolf Kruczinna -Goethe Institut.
19 Bilinguale Modulle – Ein Modell für den integrierten Fremdsprachen- und Sachfachunterricht. Prof. Dagman Abenroth – 

Goethe Institut. 
20 Projekt CLILIG. Integriertes Sprach- und Fachlernen auf Deutsch
21 Schulministerium Nordrhein-Westfalen. Flexible Bilinguale Module im Fachunterricht
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desenvolupen una sèrie de procediments que en una classe ordinària no sempre s'han d'adquirir.  El fet  
d'impartir  la  matèria  en  una  llengua  estrangera  implica  haver  d'introduir  determinats  elements  com 
presentacions, treball en equip, capacitat de raonament i de crítica o treball per projectes. Evidentment, totes 
aquestes activitats poden ser emprades en una classe en la llengua materna, però en el cas de fer-ho en  
una llengua que per l'estudiantat  no és pròpia,  fa d'aquestes activitats un element bàsic,  i  per tant,  es  
potencien totes les competències que es poden assolir gràcies a la seva aplicació. 

La Conselleria  d'Ensenyament  de l'Estat  de Nordrhein-Westfalen  determina  que en una Europa  on les 
relacions  entre  els  diferents  Estats  i  per  tant,  entre  les  seves  economies,  prenen cada dia  una major  
importància,  els individus hauran de poder ser capaços de poder ser competents com a mínim en una 
llengua estrangera, tant oralment com per escrit, a un nivell similar a la materna. 

El fet de poder assolir un nivell lingüístic similar al de la llengua materna, implica poder ser competent en els  
diferents aspectes de la vida quotidiana, i no només en situacions lingüístiques com les que s'aprenen a 
classe. Un estudi  de la Universitat Politècnica de Dortmund22 ha demostrat que l'alumnat que ha après 
matèries en una llengua estrangera, té una competència lingüística que s'avança fins a dos anys acadèmics 
en comparació de l'alumnat que només ha rebut classes en la llengua com a matèria de llengua estrangera. 

En la imatge disponible a continuació, es pot comprovar la diferència que suposa emprar una metodologia o 
l'altre.  En la  imatge de l'esquerra,  DaF,  o classe d'alemany com a llengua estrangera,  es presenta un 
context, en aquest cas la celebració d'una festa, i a continuació una sèrie de frases que farien referència al  
que hipotèticament podrien fer a la festa en qüestió. A la imatge de la dreta, tenim els continguts per a una 
classe  de  física,  on  s'introdueix  com  calcular  la  densitat  de  la  massa.  Com  podem  veure,  totes  les  
explicacions són en alemany, requerint un vocabulari molt més ampli; que tot i que acompanyant els textos 
amb imatges i altres recursos que el fan més accessible, suposa un coneixement de l'idioma molt més 
elevat.  

            Font: Goethe Institut. Integriertes Fremdsprachen- und Sachfachlernen

Per tal de que sigui possible la integració dels continguts de la matèria i els elements lingüístics, el Goethe  
Institut aconsella:

◦ S'ha  de  poder  combinar  l'aprenentatge  de  la  matèria  en  qüestió  incloent  tot  el  vocabulari  
específic necessari per a la seva comprensió i correcte ús; amb la consciència de que és una 
llengua estrangera i que per tant, caldrà aplicar una determinada metodologia.

◦ Cal potenciar l'alumnat tal que pugui arribar a ser competent en la llengua de treball, tant a nivell 

22 Projekt  Deutsch-  Englisch-  Schülerleistung-  International  (DESI).  Technische  Universität  Dortmund  und  Institut  für 
Schulentwicklungsforschung. 
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lingüístic; com pel que fa a la matèria i al coneixement de tot el vocabulari i terminologia que la  
caracteritzen. 

◦ Conscienciació a la resta de la comunitat educativa de la feina que es duu a terme, justificant les 
raons  que  duen  a  fer-ho,  tal  que  comprenguin  el  valor  afegit  que  suposa  i  que  per  tant,  
s'impliquin activament. 

Per  tal  de  que  l'ensenyament  en  la  llengua  estrangera  sigui  possible,  són  necessàries  una  sèrie  de 
condicions: cal la implicació per part de l'alumnat i de les seves famílies, car sense la seva conscienciació i  
participació activa, no seria possible engegar un projecte que per les seves característiques necessitarà 
d'una  motivació  i  d'un  esforç  suplementaris;  disposar  d'un  professorat  amb la  formació  metodològica  i 
lingüística  adequades;  i  finalment,  disposar  del  suport  de  les administracions  pel  que fa  al  disseny de 
currículums i de plans d'estudis, de les facilitats que donin per tal de que els centres disposin d'autonomia 
per engegar els seus propis projectes, de facilitar mitjans materials, tecnològics i humans suficients, i de 
permetre i potenciar la formació constant del professorat. 

Un cop al centre, és bàsica la cooperació entre el professorat que impartirà la matèria en llengua estrangera 
i  el  departament  de  llengües estrangeres,  cal  d'aquesta  manera serà  possible  treballar  de cara  a  que 
l'alumnat assoleixi les competències lingüístiques tal que pugui superar amb èxit la matèria de llengua, però  
que a més estigui capacitat com per assolir amb autonomia els continguts de la matèria específica, sense 
que l'idioma estranger suposi cap tipus de barrera per a l'aprenentatge. 

Des del Goethe Institut s'assenyala la importància de la fase inicial,  quan el coneixement en la llengua  
estrangera és més limitat. En aquesta primera fase, cal poder crear un “pont lingüístic”, tal que sigui possible  
traspassar  els  coneixements  d'una  llengua  a  l'altra.  El  rol  del  professorat  de  la  matèria  serà  de  gran 
rellevància, car haurà d'incidir molt en elements com la introducció del vocabulari i el seu aprenentatge, o la  
utilització d'elements i instruments de suport, tal que l'alumnat assoleixi un nivell de coneixements de la  
llengua que li permeti segui la matèria sense suposar una dificultat extraordinària.  No s'ha d'oblidar que 
l'objectiu és que l'alumnat aprengui sobre la matèria, i  que a més, ho pugui fer sent competent en una 
llengua, sent la combinació d'ambdós elements el que li permetrà adquirir unes competències addicionals 
molt interessants de cara al seu futur. 

El professor Rolf  Kruczinna va treballar com a professor de diferents matèries en alemany a un institut 
d'Istambul,  passant després a ser consultor per a l'ensenyament utilitzant llengües diferents a la materna i  
actualment  treballa  com  a  responsable  del  ministeri  alemany  d'ensenyament  per  a  l'ensenyament  en 
alemany d'altres matèries per als centres alemanys a l'estranger. El professor determina dues estratègies 
principals de cara a la introducció d'una llengua estrangera com a llengua de treball:

Estratègia defensiva Estratègia ofensiva 
Objectiu Transmissió de la competència i coneixement en la 

matèria. 
Transmissió  de  la  competència  i  coneixement  en  la 
matèria, i a més, en la llengua d'aprenentatge. 

Mètode Transmissió dels coneixements de la matèria a partir 
d'una rebaixa del nivell, tant pel que fa als continguts 
dels textos i del llenguatge emprat per professorat. 

Transmissió dels coneixements en llengua estrangera tal 
i com es faria amb alumnat nadiu d'aquest idioma, però 
planificant els possibles problemes que poguessin sorgir 
i oferint solucions.  

Alumnat Els  elements  lingüístics  que  puguin  suposar  un 
obstacle  addicional  per  a  l'alumnat,  s'eviten  o 
s'intenta fer-ho de tal manera que no apareguin. 

Es pretén de que el en cas de que l'alumnat es trobi amb 
algun obstacle lingüístic, sigui ell o ella mateix/a capaç 
de solucionar-ho. 

Materials Serà  necessària  la  preparació  i  elaboració  d'uns 
materials  didàctics  adequats,  i  en  certa  mesura, 
accessibles per a l'alumnat. 

Ús de textos i de llibres de text originals. 

Reflexió inicial Defensa la idea de que els coneixements científics 
poden  ser  expressats  de  tal  manera  que  siguin 
accessibles,  sense  haver  de  ser  excessivament 
rigorosos. 

Es defensa la idea de que l'aprenentatge d'una matèria 
ha de fer-se rigorosament, independentment de que es 
faci  en  una  llengua  estrangera,  car  els  elements 
analitzats tenen una sèrie de característiques precises i 
determinades que requereixen d'un llenguatge adequat. 

    Font: Bilingualer deutschsprachiger Fachunterricht  - ein Modell mit Zukunft. Rolf Kruczinna -Goethe Institut.

Com podem veure, tot i que l'objectiu final fora el mateix, el tipus d'estratègia implica la utilització d'una 
metodologia molt diferenciada. Haurà de ser el professorat en funció d'elements com la realitat del centre o  
de l'alumnat, dels recursos materials o personals disponibles o de la pròpia concepció sobre com ha de dur-
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se a terme el  procés,  qui  inclini  l'ensenyament  basant-se en una estratègia més defensiva o una més 
ofensiva. 

El propi professor i dins del mateix document, fa un interessant recull de com podrien ser el materials per a 
diferents matèries, tal que hom pogués adquirir els continguts i les competències requerides, i a més, fer-ho  
en una llengua que no és la pròpia. 

Com treballem amb un preparat per veure amb el microscopi? 

          Font: Goethe Institut. Integriertes Fremdsprachen- und Sachfachlernen

En aquest  primer cas tenim una sèrie d'imatges que ens mostren tot  el  procés de manera gràfica,  de 
manera que l'alumnat es pugui fer una primera idea de com funcionarà el procés. A continuació tenim una 
llista amb el vocabulari necessari que l'alumnat haurà d'emprar i conèixer adequadament per tal de treballar 
en aquest àmbit. Finalment, es demana a l'alumnat que emprant el vocabulari après, en color blau, i els 
verbs,  de color  verd,  en forma passiva,  i  basant-se en la  seqüència  d'imatges,  faci  una descripció  del 
procés. D'aquesta manera, l'alumnat ha après com funciona un preparat per veure-ho amb microscopi, ha 
après la terminologia per expressar-ho correctament. 

Del mar al plat i altres possibles alternatives

            Font: Goethe Institut. Integriertes Fremdsprachen- und Sachfachlernen
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A partir d'aquesta imatge l'alumnat ha d'aprendre quin és el procés que té lloc des de la pesca, passant per 
molt diferents processos d'elaboració i transport, fins a que el producte arriba al consumidor final. Per tal de 
que l'alumnat pugui comprendre tot el procés, se li donen una sèrie de paraules clau, amb les que haurà de 
poder  realitzar  un  diagrama  de  flux,  on  s'estableixin  les  diferents  etapes  del  procés,  les  seves 
característiques,  els  agents  i  elements  implicats,  i  finalment,  els  resultats  obtinguts.  Un  cop  obté  un 
diagrama semblant al de la imatge, l'alumnat haurà de poder mostrar-ho a partir d'una exposició oral, on 
argumenti perquè ho ha fet d'aquesta manera. La resta de companys podran participar-hi fent una crítica 
constructiva.  L'alumnat podrà aprendre el procés i les relacions entre els diferents agents, i a més, tota la  
metodologia de manera correcta. 

Els grecs i les seves gestes

         Font: Goethe Institut. Integriertes Fremdsprachen- und Sachfachlernen

En aquesta activitat,  l'alumnat ha de llegir  el text i  poder extreure la informació més important,  ja sigui 
perquè  s'han  d'aprendre  els  elements  més  rellevants  o  bé  perquè  calguin  per  tal  de  poder  continuar 
treballant. 
Per tal d'obtenir aquesta informació, l'alumnat assenyala una sèrie de paraules o elements que considera 
clau, i els situa en una columna. A continuació, elabora una frase que conté l'expressió o element destacat, i  
que serveixi de resum de la idea que l'ha dut a considerar-ho un element a destacar. Amb aquesta activitat,  
l'alumnat aprèn a obtenir la informació rellevant per poder a continuació resumir-la breument a partir dels  
elements més rellevants i expressant-ho amb les seves paraules. 

Qui va ser           ? 

            Font: Goethe Institut. Integriertes Fremdsprachen- und Sachfachlernen
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 Ja sigui per destacar els elements principals d'un text o per resumir els elements destacats d'un tema, un 
mapa conceptual o mental pot ser-nos de gran ajut. En aquest cas, a partir de la biografia d'Alexandre el  
Gran, l'alumnat ha de poder identificar i classificar els seus elements definitoris pel que fa com es vista la 
seva figura avui dia, com a home d'estat, com a estratega i sobre l'ascens de Macedònia. Amb aquesta  
activitat,  l'alumnat ha d'assenyalar i  ordenar la els fets més més rellevants, aprenent sobre el tema en  
qüestió i aplicant la terminologia adequadament. 

Què en penses? Per què? 

        Font: Goethe Institut. Integriertes Fremdsprachen- und Sachfachlernen

A partir  d'aquesta activitat  en forma de debat,  l'alumnat  ha d'expressar  oralment  i  saber  defensar  una 
postura,  ja  sigui  a  favor  o  en  contra  i  independentment  de la  opinió  personal,  argumentant  el  perquè 
d'aquesta. En el cas de la imatge tenim un context històric,  l'atac per part del rei Philipp als perses com a 
venjança pel seu atac. La resposta de l'alumne, la venjança no es la via per fer política, permet introduir  
diferents aspectes i  potenciar un debat entre els dos equips, a favor i  en contra. Amb aquesta activitat,  
l'alumnat aprèn a argumentar, a defensar la seva opinió en públic o  a saber escoltar, entre altres possibles 
aspectes. 

Juguem al domino? 

          Font: Goethe Institut. Integriertes Fremdsprachen- und Sachfachlernen

Aquesta activitat permet a l'alumnat aprendre alguns elements interessants sobre història de l'art, però a 
partir d'una metodologia que pot resultar força engrescadora per l'alumnat. Concretament, consisteix en que 
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l'alumnat retalli una cartolina i enganxi a una meitat la còpia d'una imatge corresponent a una obra rellevant  
estudiada a classe. A l'altra banda, haurà de fer una petita fitxa sobre una obra diferent a la de la imatge que 
contingui informació sobre l'autor, l'estil i l'època. A continuació, per parelles on en petits grups es podria 
jugar  al  dominó,  fent  coincidir  les imatges  amb les descripcions que el  propi  alumnat  ha realitzat.  Ells  
mateixos veuran com l'èxit del joc dependrà en part de la feina realitzada en la descripció de les obres. Amb 
aquesta activitat, l'alumnat pot aprendre d'una manera entretinguda elements sobre història de l'art i a més,  
a seva terminologia apropiada. 

Com hem vist, hi ha diferents tècniques que ens poden ajudar de cara a l'elaboració de materials per a 
l'alumnat que estudia en una llengua no pròpia, sobretot durant els primers anys, quan es troba en la fase 
d'adquisició del llenguatge. El contingut o l'estructura de la matèria determinarà que siguin uns o altres els  
més adients de cara a potenciar la comprensió i l'aprenentatge per part de l'alumnat. 

Finalment, podríem fer referència tres regles, que ens dóna el propi Goethe Institut, que determinarien com 
hauria d'impartir-se una classe utilitzant l'alemany per a alumnes no nadius d'aquest idioma: 

1. S'hauria de permetre i inclús potenciar tractar temes o àrees que fossin de l'interès de l'alumnat, de  
tal manera que es potencii la seva motivació. Per fer-ho, l'alumnat podria col·laborar en l'elecció de 
determinats temes a aprendre, en el tipus d'activitat que es realitzen a l'aula, en la metodologia de 
les activitats o per exemple, fent propostes que es puguin dur a terme en projectes o experiments.

2. Aprofitant  el  fet  de  que  l'alumnat  treballa  en  temes que  li  interessen,  s'hauria  d'intentar  poder 
mostrar  a  la  resta  de  l'estudiantat,  el  professorat  o  les  famílies,  per  exemple  a  través  d'una 
publicació  o  d'un  blog,  allò  que  s'està  fent  i  aprenent  en  aquell  moment.  Es  tracta  de  poder 
involucrar al major nombre de persones possible amb el projecte i a més, donant rellevància a la 
feina feta per l'alumnat, potenciant el seu interès i  motivació per tal de que s'impliquin i  vulguin  
millorar dia a dia.

3. Per tal de que tot això sigui possible, el professorat hauria de poder introduir metodologies de treball  
que ho permetessin,  com per exemple fer presentacions o  debats a classe,  de manera que la 
participació de l'alumnat sempre sigui necessària.

Entre  els  resultats  que es poden aconseguir23,  a més d'una evidentment  millora  en el  coneixement  de 
l'alemany, es destaquen el coneixement de la literatura específica i del vocabulari sobre el tema analitzat,  
l'haver adquirit una sèrie de competències gràcies a la metodologia aplicada, a l'autonomia adquirida en 
l'aprenentatge gràcies al fet d'haver superar molts obstacles i finalment, seria l'aplicabilitat de totes aquestes 
competències de cara a una vida acadèmica o professional futura. 

23 Goethe und CLIL: „ Es ist einfach überzeugend, wie erfolgreich fremdsprachiger Fachunterricht ist“. Andrea Gehwolf  
-Goethe Institut. 
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5.  MATEMÀTIQUES  I  ALTRES  LLENGÜES  ESTRANGERES.  EXPERIÈNCIES  A 
POLÒNIA

L'experiència de poder introduir l'ensenyament i  l'aprenentatge de llengües estrangeres en contextos no 
exclusivament lingüístics, és a dir, emprant-les com a llengües de treball, no és nova a Europa. Tal i com 
hem pogut veure, molts països europeus introdueixen en el marc de l'ensenyament secundari altres idiomes  
com l'anglès, el francès o l'alemany.

Tret que l'objectiu principal d'aquest treball és contribuir a poder introduir una idioma estranger, en el nostre 
cas l'alemany, com a llengua de treball en l'àmbit de les matemàtiques, hem intentat cercar un país on allò  
que pretenem sigui una realitat.

Per diversos motius històrics, culturals i econòmics, la història d'Alemanya i de Polònia ha estat estretament  
vinculada. Avui  dia,  el  comerç entre  ambdós països té  una gran importància,  i  a més, hi  ha una gran  
quantitat de persones que per motius laborals i/o professionals decideixen anar-se'n cap a l'altra costat de la 
frontera.

Degut a aquesta situació, l'aprenentatge de l'alemany a Polònia, malauradament la situació a la inversa és 
força diferent,  té  una especial  rellevància,  sent  moltes les persones que l'aprenen,  en ocasions com a  
primera llengua a l'ensenyament per davant de l'anglès. Com a conseqüència, podem afirmar que disposen 
d'una considerable experiència pel que fa a l'ensenyament, l'aprenentatge i en general, amb les relacions de 
caire cultural amb el món germanòfon. 

El Goethe Institut24, com a màxima institució encarregada de la difusió de la llengua i la cultura alemanya a 
l'estranger,  i  conscient del  fet de que la impartició del  currículum en un idioma estranger implica saber  
combinar el coneixement de la matèria, un domini de la llengua estrangera i a més, posseir una sèrie de 
criteris pedagògics que permetin combinar ambdós elements, col·labora activament per tal d'assegurar una 
qualitat i servir com a ajuda i font de recursos.

Concretament, ha creat una sèrie de materials que serveixen com a dossier de l'assignatura per a l'alumnat 
dels últims tres anys de la secundària,el “Lyzeum” que equivaldrien al “Gymnasiale Oberstufe” o a 4t d'ESO i 
Batxillerat. 
Aquests  materials,  que  serveixen  de  suport  als  propis  llibres  polonesos  o  al  material  editat  pel  propi  
professorat, serveixen com a recolzament de cara a la preparació de la Abitur bilingüe germanopolonesa. 
Els materials s'editen per les matèries de biologia, química, física, geografia, història i matemàtiques, que 
seran els continguts de la prova equivalent a la nostra selectivitat mencionada. 

A més dels materials, es determinen una sèrie de conceptes i elements que ens poden servir d'ajut en el  
nostre cas de cara a preparar una matèria i  uns materials en una llengua estrangera, concretament en 
alemany.

De cara a elaborar materials, cal considerar:
• Criteris referents a la matèria: 

1. Relació amb el currículum de la matèria: el professorat s'ha de guiar en el currículum i als 
plans docents existents al país pel que fa al contingut de la matèria. El fet de que el contingut es  
transmeti en una altra llengua, no ha de canviar aquesta situació.

2. Progressió temàtica: de cara a que l'alumnat pugui mantenir la capacitat de seguiment d'allò 
que està aprenent i a més, no perdi motivació, és necessari que el progrés en l'aprenentatge 
sigui harmònic, tal que l'alumnat pugui anar assimilant els conceptes de sòlidament i correcta.

3. Metodologia: ha d'estar relacionada i ser convenient per a la matèria en qüestió. En el cas de 
les matemàtiques,  qüestions com saber relacionar els  diferents  conceptes o  poder raonar  i  
inclús verbalitzar allò que es fa són imprescindibles per a l'aprenentatge. 

4. Rellevància temàtica: com a conseqüència de la limitació temporal i en ocasions de l'extensió 
dels currículums i dels plans docents, el professorat ha de poder seleccionar els temes més 

24 Goethe Institut – Polen. Arbeitshefte für den bilingualen Unterricht. Barbara Kujawa. 
Arbeitsheft Mathematik:  Band 1 (Bilinguale 10. Klasse). Goethe Institut - Polen 
Arbeitsheft Mathematik:  Band 2 (Bilinguale 11. Klasse). Goethe Institut - Polen 
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rellevants per a l'aprenentatge i formació de l'alumnat. 

5. Claredat en la presentació dels materials. A  més de la correcció lingüística i de la coherència 
i  cohesió  en els  raonaments i  en els  conceptes  exposats,  es  destaca  la  importància  de la 
presentació  dels  materials.  Els  materials  seran  l'eina  de  treball  d'un  jovent  per  al  qual  
l'existència  d'esquemes,  gràfics,  imatges  o  fotos  pot  facilitar  la  comprensió  i  correcte 
aprenentatge d'una sèrie  de conceptes,  que en el  cas de la matemàtica poden contenir  un 
elevat grau d'abstracció i que segons com es presentin poden arribar a desmotivar a l'alumnat. 

• Criteris lingüístics:
1. Progressió lingüística: els materials s'haurien de poder adaptar al coneixements lingüístics de 

l'alumnat en aquell moment, anat incrementant el grau de complexitat a mesura que l'alumnat  
avança tant en el coneixement de la temàtica estudiada com de l'idioma de referència. Es tracta 
de que l'idioma no representi una barrera que compliqui l'aprenentatge de la matèria en qüestió. 

2. Tècniques d'aprenentatge i de treball lingüístiques: el professorat ha de posar a l'abast de 
l'alumnat mètodes que permetin l'accés i a la producció de textos. Es tracta de que l'alumnat 
vagi aprenent i dotant-se dels recursos necessaris per tal de poder descriure, raonar, resumir o 
estructurar una sèrie de conceptes rellevants per a la matèria d'estudi. L'alumnat ha d'assolir la 
competència lingüística necessària que li permeti adquirir amb èxit els continguts de la matèria.

3. Adequació lingüística en relació amb l'edat i als interessos de l'alumnat : es tracta de que 
hi hagi una graduació i estructuració tal que permeti l'aprenentatge sense que no esdevingui 
una font addicional de l'alumnat. 

4. Relació entre la llengua de treball i  la llengua materna de l'alumnat : la llengua materna 
s'hauria  de  poder  utilitzar  en  una  primera  fase,  on  s'introduirien  els  principals  conceptes  a 
l'alumnat,  fins  que  tingués  lloc  una  consolidació  d'aquests.  En  una  segona  fase,  un  cop 
l'alumnat els hagi adquirit i pugui treballar de manera autònoma, la llengua materna tindria cada 
cop menys rellevància, utilitzant-se la llengua apresa com a llengua de treball. A partir d'aquest 
moment, seria factible l'ensenyament i  l'adquisició de conceptes a partir de la nova llengua. 
L'alumnat podria ser competent en la matèria i a més, ho seria en la llengua estrangera, tant a  
nivell general com a nivell específic, amb un bagatge lingüístic que podria incloure els referents  
a altres disciplines, ja siguin de caire humanístic, social, científic o tecnològic. 

Gràcies a aquestes breus indicacions, i als exemples que hi han a disposició al lloc d'Internet del Goethe 
Institut -Polen, ja disposem d'una sèrie d'eines i referències per tal de poder fer el nostre treball. 

Entre els elements que podríem considerar interessants que inclouen els dossiers i que hi són pel fet de que 
la llengua de l'alumnat és el polonès i no l'alemany25 (Són les Fonts de les imatges següents)

1. Introducció del tema amb un glossari amb la terminologia i les abreviacions:

25 Goethe Institut – Polen. Arbeitshefte für den bilingualen Unterricht. Barbara Kujawa. 
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2. Emprar gràfics i esquemes per mostrar els conceptes:

3. Introducció del tema i a continuació recull de la terminologia bàsica i la seva traducció:

4. Emprar  jocs de paraules per  tal  de que l'alumnat  hagi  d'identificar  els  conceptes i  col·locar-los 
correctament al seu lloc: 
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5. Descripció de tot el procés que ha de seguir l'alumnat per tal realitzar una operació i  així poder 
descriure i verbalitzar tot el procés: 

6. Proposta d'activats i de jocs on l'alumnat ha de descriure el procés, pel que aprèn matemàtiques, i a 
més a més, reforça la terminologia específica: 

7. Al final del capítol, recull de la terminologia específica necessària:
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6. EL SISTEMA EDUCATIU A ALEMANYA

Per tal de poder fer una comparació entre els continguts i l'anàlisi de les competències dins de l'àrea de  
matemàtiques  d'Alemanya  i  Catalunya  és  necessari  conèixer  prèviament  alguns  dels  elements  que 
caracteritzen el sistema educatiu alemany26 27. 

El sistema educatiu alemany es divideix en diferents 
nivells,  tal  i  com  succeeix  aquí,  tot  i  que  a  nivell 
organitzatiu  poden  produir-se  diferències 
significatives.

En  un  primer  nivell  “Primarstufe”  tenim  la 
“Grundschule”  que  l'alumnat  inicia  quan  arriba  a 
l'edat de 6 anys. 

A  diferència  del  que  succeeix  a  Catalunya, 
l'ensenyament primari té una duració, tret de a Berlín 
i a Brandenburg, una durada de quatre cursos. Aquí 
reben  una  formació  de  caire  general,  però  les 
matemàtiques i l'alemany tenen una rellevància molt 
significativa.

Paral·lelament  existeix  una  xarxa  d'ensenyament 
especial  per  tal  de  poder  satisfer  a  l'alumnat  amb 
unes necessitats especials. La formació que l'alumnat 
rep en aquests centres arriba fins a la  10.  Klasse, 
que  seria  equivalent  a  4t  d'ESO.  Aquests  centres 
treballen en col·laboració  amb els  centres generals 
de primària i de secundària. 

Un cop finalitza la formació a primària es determina el 
pas a l'ensenyament secundari.  Aquí es produeixen 
diferències  entre  els  diferents  estats  pel  que  fa  a 
l'elecció  de  centre  de  secundària,  car  en  alguns 
estats ho fa el professorat en funció de les notes de 
l'alumnat  al  final  de  primària,  bàsicament  de 
matemàtiques i d'alemany, i en altres les famílies són 
qui decideixen.   

       Font: wiki.bildungsserver.de

La qüestió rau en el fet de que amb 10 anys l'alumnat, en moltes ocasions en funció de les seves notes,  
anirà a un model d'ensenyament secundari que el prepararà per la universitat, amb elevada consideració 
social i per tant les famílies pressionen al professorat, mentre que els altres preparen per a la formació  
professional. 

Per tant, analitzant el nivell “Sekundarstufe I”, equivalent a l'ensenyament mitjà, que té una duració des de la 
5. Klasse fins a la 10. Klasse, és a dir, des de 5è de primària fins a 4t d'ESO, tenim: 

• Gymnasium: és  el  centre  de  secundària  que  prepararà  a  l'alumnat  per  l'Abitur,  la  Selectivitat 
alemanya. Aquesta primer fase acostuma a durar fins la 9. Klasse. Hi accedeixen els alumnes de  
primària  amb  millors  qualificacions,  no  podent  accedir-hi  alumnat  amb  resultats  insuficients  de 
matemàtiques i d'alemany. Un cop finalitzada aquesta fase, l'alumnat podrà optar pel “Mittlere Reife” 
, que seria l'equivalent al títol d'ESO, però aconseguit en aquesta modalitat, on l'aprenentatge és 
més exigent. Amb l'Abitur l'estudiantat té accés a tot tipus de formació superior. 

• Realschule:  formació  a  nivell  secundària  de  cara  a  formar  a  l'alumnat  cap  a  la  formació 
professional, però deixant la possibilitat de seguir estudiant a la segona fase d'un Gymnasium o 
centre  de  formació  especialitzat,  amb  el  qual  també  podrien  obtenir  una  Abitur  especialitzada, 
“Fachabitur”. Al final s'obté el “Mittlere Reife”. 

26 Bildungsserver. Bildungsserver.de/wiki. Bildungslexikon
27 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Bildungsforschung)

MATEMÀTIQUES I ALTRES LLENGÜES ESTRANGERES: EL PLA EXPERIMENTAL DE LLENGÜES ESTRANGERES (PELE). 
INTRODUCCIÓ DE L'ALEMANY COM LLENGUA DE TREBALL DINS DE L'ASSIGNATURA DE MATEMÀTIQUES                                                         24



• Hauptschule: hi té lloc un aprenentatge molt basat en la pràctica i on es pretén preparar a l'alumnat  
cap a la formació professional. En el cas de que l'estudiantat vulgui obtenir el “Mittlere Reife” haurà  
de fer un curs pont. Aquests centres tenen pitjor consideració social, pel que hi ha estats on es  
comencen a unificar amb les Realschule, per tal d'evitar tot tipus d'estigmatització. 

• Gesamtschule:  es  un  centre  on  té  lloc  la  integració  de  l'alumnat,  que  en  funció  del  seu 
desenvolupament,  podrà  obtenir  la  formació  i  la  titulacions  de  les  modalitats  prèviament 
esmentades. 

La  darrera  fase  de  l'ensenyament  secundari,   “Sekundarstufe  II”,  d'ensenyament  mitja  superior  o 
“Oberstufe”, i té una duració de dos o tres anys. Seria equivalent al Batxillerat o a un Grau Mig de formació 
professional:

• Gymnasiale Oberstufe: seria la segona part de la formació del Gymasium, amb una duració de 3 
anys fins a la 12. Klasse o 2n de Batxillerat i que prepara per l'Abitur o la Selectivitat Alemanya. Cal  
dir que dintre dels Gymnasiums, poden haver-hi variants, especialitzant-se alguns en ciències, altres 
en humanitats o idiomes, en economia, o en esports. Aquí trobaríem el Berufliches Gymnasium, 
amb múltiples especialitats com per exemple el Biotechnologisches Gymnasium, on l'alumnat ha 
d'aprendre biotecnologia com a matèria obligatòria. 

• Berufsbildenden Schulen: es tracta d'un aprenentatge més relacionat amb la formació professional 
que permet a l'alumnat especialitzar-se en determinats àmbits i que permet obtenir al final si ho  
desitja la “Fachabitur”, amb el que podrà accedir a estudis superiors. 

Aquesta organització de l'ensenyament té elements a favor i en contra, sobretot pel que fa referència a la  
separació de l'alumnat en funció dels resultats acadèmics quan encara tenen 10 anys.

Entre les crítiques més destacades trobem que es tracta d'un sistema que fomenta la desigualtat social, on 
el desenvolupament de les habilitats i de les competències varia en funció del tipus de centre de secundària  
on s'estudia i on incloent les varietats més pràctiques, no existeix una adequada formació de cara a l'accés 
al mercat de treball, sobretot pel que fa a les feines més manuals. 

Aquestes diferències es poden observar als resultats de la prova PISA de 2003, on es mostren els resultats 
en funció del tipus de centre on ha cursat l'ensenyament secundari l'alumnat i l'ambient socioeconòmic d'on  
prové. 

Es mostra clarament que els resultats milloren en funció de la “Schulform” o tipus de centre, sent en el cas 
del Gymnasium els millors. Paral·lelament, s'observa una clara diferència en funció de l'estrat social de  
procedència o “Soziale Herkunft”, incrementant substancialment els resultats si comparem “niedrige” o baix 
amb “hohe” o alt. 

                  Font: IPN-Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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7.  ALGUNS  ELEMENTS  DEL  CURRÍCULUM  ALEMANY  EN  L'ÀREA  DE 
MATEMÀTIQUES

Per tal de poder conèixer quins són els principis bàsics en l'ensenyament de la matemàtica a Alemanya, 
analitzarem breument els elements principals del pla d'estudis per a les tres etapes en les que es divideix 
l'ensenyament a Alemanya. No ens centrarem en els aspectes relacionats amb els continguts, sinó en els  
que es refereixen a les competències i constitueixen la base del currículum. 

Degut a que cada Land té un cert nivell d'autonomia en la confecció dels seus plans d'estudi, ens centrarem 
en el pla d'estudis conjunt entre els Länder de Berlín28 i Brandenburg, que comptà amb la col·laboració dels 
Departaments d'Ensenyament de Bremen i de Mecklenburg – Vorpommern.

7.1. GRUNDSCHULE (ENSENYAMENT PRIMARI)  29  

7.1.1. Contribució de la matemàtiques a la formació i a l'ensenyament a primària

Elements que es consideren en l'adquisició de les competències matemàtiques a la primària, i que seran 
igualment aplicables a la secundària: 

• Experiències prèvies de l'alumnat amb la matèria: els infants confronten amb elements matemàtics 
en el descobriment que fan d'allò que els envolta que els aporten una primera aproximació a elements com 
els nombres, la mesura o la probabilitat. A més, durant el joc poden trobar-se amb problemes que hauran de 
poder resoldre, sols o amb ajuda. A l'escola es tracta de fer consciència de tot els elements matemàtics que 
els envolten, potenciant i orientant l'aprenentatge. 
• Les matemàtiques com a una ciència útil: es tracta de mostrar que la matemàtica constitueix un 

element útil que pot ésser utilitzat més enllà del context de classe i emprat per a múltiples situacions de la 
vida diària, per exemple, amb la modelització. 
• Les matemàtiques com a ciència formal i estructurada: consisteix en poder identificar les relacions 

entre els diferents conceptes a l'aula, analitzant els vincles existents, els procediments  per relacionar-los i  
les representacions més adequades. 
• Les  matemàtiques  com  a  ciència  creixent  al  llarg  de  la  història:  es  defensa  la  idea  de  que 

coneixement sobre la matemàtica ha anat evolucionant al llarg de la història en funció d'unes formulacions i  
qüestionaments que sorgiren com a conseqüència de necessitats específiques i determinades. Es tracta per 
tant de presentar a l'alumnat la matemàtica com una ciència “viva” tal que el seu aprenentatge es basi en el  
descobriment  i  en la  construcció  de coneixement,  de manera que es potencii  la  motivació.  A més,  es 
considera necessari relacionar-ho amb altres matèries i elements de la vida diària, buscant relacions entre 
els diferents elements, tal que es potenciïn competències com la capacitat de crítica i reflexió, la connexió i 
relació de conceptes,  el pensament autònom i la resolució de problemes.   
• Competències específiques:  es tracta de que l'alumnat adquireixi  la competència matemàtica que 

faria referència a la habilitat per relacionar conceptes matemàtics amb els elements i llenguatge quotidians,  
el coneixement dels diferents conceptes i  la relació entre aquests, la capacitat de fer representacions i  
finalment, de reflexionat, argumentar, verbalitzar i avaluar els diferents processos. 
• Competències  metodològiques: es  tracta  de  que  l'alumnat  comenci   familiaritzar-se  amb alguns 

procediments, podent reconèixer quin és el més adequat en cada cas. Poden introduir-se elements com la 
calculadora per tal de puguin comprovar el resultat, car és bàsic que l'alumnat pugui validar els resultats,  
analitzant  no  només  si  són  correctes,  sinó  si  són  possibles.  Es  potencia  que  l'alumnat  s'enfronti  al  
desenvolupament de models matemàtics i a l'aprenentatge a través de la resolució de problemes, amb el 
que es desenvolupa la capacitat d'anàlisi. 
• Competència social:  la  matemàtica ha de potenciar la comunicació  entre l'alumnat  al  llarg de les 

diferents activitats. L'alumnat ha de poder representar els resultats obtinguts, per exemple amb diagrames o  
altres elements visuals, podent verbalitzar i descriure amb un llenguatge correcte tot el procés; potenciant a 
més l'argumentació amb la participació de la classe. A més, amb el treball amb problemes, es potencia la  
reflexió i l'aportació d'idees, que implica a més el diàleg, l'escolta activa i la cooperació entre els membre del  
grup. 

28 Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin
29 Rahmenlehrplan Grundschule – Mathematik.
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• Competència personal: la resolució de problemes implica treballar la confiança pròpia per part de 
l'alumnat,  que  haurà  de  responsabilitzar-se  del  seu  aprenentatge,  havent  de resoldre  problemàtiques  i  
cercar relacions de manera autònoma i amb equip. D'aquesta manera, es treballa la capacitat crítica en  
relació amb el propi aprenentatge i resultats, i també, el poder rebre crítiques constructives respecte al propi  
desenvolupament pel que fa a la matèria. Es important que aprenguin a no abandonar quan les coses es 
compliquin, podent buscar camins alternatius. L'èxit en l'aprenentatge en matemàtiques suposa motivació, 
potencia una actitud positiva respecte al treball i millora l'autoconfiança.   

7.1.2. Configuració didàctica i metodològica de la matèria

El currículum dels Estats de Berlín i Brandenburg considera una sèrie d'elements de determinen com ha de 
tenir lloc el procés d'aprenentatge en l'àrea de matemàtiques, tant a nivell primari, com secundari: 

• L'aprenentatge  de  les  matemàtiques  a  partir  de  la  construcció  individual  i  de  la  pràctica 
productiva: el professorat ha de poder oferir contexts on apareguin les matemàtiques adaptats als diferents 
nivells de l'alumnat tal que permetin potenciar la curiositat i l'adquisició ferma dels coneixements. Es tracta 
de potenciar que puguin accedir als elements a partir de diferents perspectives, fent que l'alumnat en sigui  
conscient i que participi de manera conscient i activa en el seu aprenentatge. A partir de la introducció de 
diferents problemes, desenvoluparan estratègies i processos que podran anar relacionant mentre avancen 
en  el  seu  aprenentatge,  fins  que  gràcies  als  coneixements  i  les  habilitats  adquirides  assoleixen  uns 
determinats nivells  de competència que podran aplicar en molts altres àmbits.  Es important  permetre a 
l'alumnat  que  treballi  al  seu  propi  ritme,  tal  que  pugui  anar  adquirint  els  diferents  conceptes,  emprant  
diferents mitjans, i desenvolupant les seves pròpies estratègies. El control per part del professorat de les  
competències  i  de  la  capacitat  de  l'alumnat  per  expressar-ho  de  manera  oral  i  escrita  emprant  la  
terminologia i  la  simbologia adequades té una gran importància,  car serà necessari  per poder conèixer 
l'evolució global de l'alumnat a través de les diferents etapes. 
• L'aprenentatge  de  les  matemàtiques  a  partir  de  la  resolució  de  problemes: el  treball  amb 

problemes permet a l'alumnat arribar a conèixer diferents procediments i estratègies de resolució; i a més, 
permet la relació amb l'exterior a partir de la construcció de models. En el procediment de resolució, poden 
ser  conscients  de  la  existència  de  diferents  camins  per  a  la  resolució;  sent  alguns  erronis,  altres  que 
implicaran canvis d'estratègia i d'altres d'efectius. D'aquesta manera l'alumnat aprèn a provar i a equivocar-
se, potenciant el seu aprenentatge i autoconfiança. Es potencia la utilització de coneixements previs i la  
relació dels diferents conceptes; i  a més, la discussió amb la classe dels diferents procediments, avaluant la  
seva  efectivitat  i  diferències  qualitatives.  És  important  que  aquest  problemes  es  relacionin  amb  altres 
matèries i amb la vida quotidiana. 
• L'aprenentatge de les matemàtiques a partir de la comprensió abstracta: es potencia que l'alumnat 

expressi de manera oral i  simbòlica els diferents conceptes matemàtics, a partir d'un procés en el qual  
s'introdueixen els diferents procediments i conceptes, potenciant la reflexió i la formulació de preguntes, que 
permeten una estructuració i relació del coneixement adquirit. Es passa d'un coneixement passiu basat en la 
comprensió,  a  un  d'actiu,  que  suposa  la  incorporació  del  llenguatge  i  dels  procediments  i  raonaments 
matemàtics al coneixement de l'alumnat. En els últims cursos es pretén que l'alumnat pugui expressar idees 
matemàtiques,  podent  emprar  els  diferents  conceptes  i  relacions,  i  a  més,  expressar-los  oralment  i  
simbòlica. 
• L'aprenentatge de les matemàtiques a partir de la interacció social i intercultural: es tracta de 

poder  introduir  combinar  l'aprenentatge  individual  de  l'alumnat  amb  els  beneficis  que  pot  implicar  la 
introducció  d'elements  com l'aproximació  històrica  als  diferents  conceptes  a  les  diferents  cultures  o  el  
diferent bagatge matemàtic de l'alumnat en funció de la seva procedència, podent introduir elements de 
diferents cultures i indrets. Això implicarà una millora en el coneixement propi i de les pròpies competències i  
habilitats, un millor coneixement dels propis límits i una motivació addicional. Les diferències en la formació 
de  l'alumnat  poden constituir  una  eina  per  introduir  diferents  procediments  de  resolució  o  càlcul,  nova 
terminologia o simbologia, o inclús, conceptes i continguts nous. 
• L'aprenentatge de les matemàtiques a partir del treball interdisciplinari i en relació amb la resta 

de matèries: es tracta de poder relacionar les matemàtiques amb les altres matèries, podent aplicar els 
conceptes apresos a molts camps i per tant, adquirint consciència de la seva utilitat. 
• L'aprenentatge  de  les  matemàtiques  a  partir  d'emprar  diferents  elements  i  mitjans:  crear 

situacions on diferents mitjans i materials siguin utilitzables i combinables, de cara que suposin variades 
opcions  d'aprenentatge  accessibles  a  l'alumnat.  Com  a  exemple  tindrien  mitjans  impresos,  materials 
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manipulables i mitjans tecnològics. El professorat haurà de considerar què pretén assolir amb els diferents 
elements, en quin moment de la programació els inclourà i com els gestionarà. 
• L'aprenentatge de les matemàtiques a partir de projectes: s'introdueixen amb l'objectiu de:

▪ Adquisició i sistematització dels conceptes.
▪ Desenvolupament d'estratègies per a la resolució de problemes.
▪ Diagnòstic d'habilitats i actituds de cara al treball.
▪ Treball productiu per part de l'alumnat. 
▪ Potenciar l'aprenentatge a partir del propi descobriment per part de l'alumnat. 
▪ Poder emprar situacions reals amb contingut.
▪ Relacionat diferents elements i continguts, també amb altres matèries. 

• La participació de l'alumnat en la confecció dels processos d'aprenentatge: 
▪ Elecció dels problemes i temàtiques a tractar, relacionant-los amb coneixements previs.
▪ L'aprenentatge  i  pensament  que  els  caracteritza  intuïtiu  els  allunya  de  determinats 

procediments i metodologies.
▪ No centrar-se en un únic camí o manera de resolució.
▪ Deixar temps per a pensar i reflexionar.
▪ Deixar espai per a determinar i avaluar de manera individual els elements que suposen més 

dificultats, donant la possibilitat de parlar-ho amb el professorat per resoldre-ho.
▪ Potenciar l'ús de diferents materials i formes d'organització de l'alumnat i de l'aula.
▪ Potenciar la pròpia cerca, identificació, discussió i avaluació de les pròpies idees. 
▪ Potenciar les capacitats crítica,  reflexiva,  d'autoconeixement i  d'aprenentatge dels propis 

erros. 

7.1.3. L'avaluació a l'àrea de matemàtiques 

◦ Objectius de l'avaluació: es tracta de comprovar que l'alumnat ha assolit les competències bàsiques, 
comparant els resultats de cada individu i de la classe en el seu conjunt amb el que marca el currículum 
i els estàndards. 

◦ Com  ha  de  ser  l'avaluació: l'avaluació  a  matemàtiques  ha  de  poder  fer  referència  als  diferents 
elements implicats  en l'aprenentatge de les matemàtiques.  Ja sigui  de forma oral,  per  escrit  o de 
manera pràctica, per exemple amb un projecte o amb el treball amb elements manipulables, aquesta ha 
de ser global i contenir els diferents aspectes analitzats. 

◦ Avaluació del progrés i dels resultats de l'alumnat: l'avaluació ha de ser continuada, de manera que 
sigui paral·lela al procés d'aprenentatge de l'alumnat. El professorat és responsable de fer el seguiment 
de  les  diferents  fitxes  de  treball,  de  les  llibretes  i  altres  materials  amb  els  que  l'alumnat  treballi,  
analitzant  elements  com  els  processos  de  resolució  i  càlcul,  les  argumentacions  i  reflexions,  les 
modelitzacions, o altres activitats. En el cas de les exposicions orals i de les activitats més pràctiques,  
s'han d'avaluar les habilitats de comunicació, la capacitat d'aportar idees, la competència i  habilitat 
socials, o la responsabilitat i compromís amb l'equip. 

◦ Documentació i reflexió: L'avaluació ha de ser un instrument que permeti donar informació a l'alumnat 
sobre la seva evolució i progrés, constituint un element per a la reflexió i per a solucionar possibles 
mancances en el cas de que fora necessari. 

7.2. SEKUNDARSTUFE I (NIVELL SECUNDARI FINS A 4T D'ESO)  30  

7.2.1. La classe de matemàtiques i la seva contribució a l'assoliment de les competències bàsiques
L'avaluació a l'àrea de matemàtiques 

A la primera fase de secundària l'alumnat adquireix una formació general en matemàtiques que es basa en: 
◦ La matemàtica és una ciència aplicable a molts contexts que permet resoldre múltiples situacions de la 

vida quotidiana.
◦ La  matemàtica  és  una  ciència  estructurada,  abstracta  i  deductiva  que  analitza  conceptes  i  idees 

aplicant una metodologia molt particular.

30 Rahmenlehrplan  für  die  Sekundarstufe  I.  Jahrgangsstufe  7  -10.  (Hauptschule,  Realschule,  Gesamtschule  und 
Gymnasium)
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◦ La matemàtica potencia el pensament i el raonament dels individus, desenvolupant la creativitat i la 
capacitat per a resoldre problemes. 

A la classe de matemàtiques l'alumnat adquireix una sèrie d'aptituds i habilitats:
◦ Utilització  de  les  matemàtiques  com a  instrument  per  a  comprendre  la  realitat  gràcies  a  la  seva  

aplicabilitat  per  a  la  resolució  de  fenòmens  i  d'emprar  estratègies  com  la  modelització.  Les 
matemàtiques com a aplicació.

◦ Reconèixer  situacions  matemàtiques  a  través  del  llenguatge,  dels  símbols,  de  formes  o  de 
representacions  gràfiques.  A més,  cal  que  siguin  capaços  de  treballar  amb  aquests  elements  i  
desenvolupar-los. Les matemàtiques com a estructura.

◦ Poder aplicar i emprar de manera autònoma els diferents instruments i eines matemàtiques tal que 
puguin resoldre diferents situacions o problemes. La creativitat i la seva aplicació a les matemàtiques.

Les matemàtiques a nivell general que suposa aquesta primera fase de la secundària pretén, de manera  
funcional  i  flexible,  que  l'alumnat  sigui  capaç  d'assolir  una  sèrie  de  competències  bàsiques,  que  es 
relacionaran amb els processos o bé amb els continguts: 

Competències Matemàtiques
Competències relacionades amb els processos Competències relacionades amb els continguts

• Argumentar
• Resolució de problemes
• Modelització
• Ús de representacions
• Treball  amb  elements  simbòlics,  formals  i 

tècnics de la matemàtica
• Comunicar 

• Nombres
• Mesura
• Espai i forma
• Relacions funcionals
• Dades i atzar

7.2.2. El currículum en funció del centre

Tal i com hem vist quan hem analitzat el sistema educatiu, el sistema d'ensenyament secundari a Alemanya 
es divideix en tres nivells, el Gymnasium, la Realschule i la Hauptschule.

De  cara  a  definir  els  continguts  dels  currículums  en  l'àrea  de  matemàtiques,  els  departaments 
d'ensenyament han de tenir molt present aquesta realitat.

En relació a aquesta estructura dels centres, i a partir d'una base mínima comuna es fixen tres nivells o 
estàndards.  Un  primer  o  bàsic,  que  inclouria  la  Haupschule  i  els  nivells  més  introductoris  de  la  
Gesamtschule;  un  nivell  mitjà,  que  es  correspondria  amb  la  Realschule  i  els  nivells  mitjos  de  la  
Gesamtschule;  i  finalment  un  nivell  avançat,  que  es  correspondria  amb  el  Gymnasium  i  els  nivells  
d'aprofundiment de la Gesamtschule. 

7.2.3. L'avaluació a l'àrea de matemàtiques a Secundària I 

L'avaluació té com a objectiu comprovar l'assoliment de les competències bàsiques i el compliment dels 
estàndards  fixats  pels  currículums  oficials.  A més,  permet  comprovar  si  l'alumnat  és  capaç  d'emprar 
elements i conceptes d'altres cursos aplicats en altres contexts. Per al professat suposa una oportunitat per 
avaluar la seva tasca i per a introduir els canvis necessaris. 

• Ha de ser acumulativa, resultat d'un procés continu.
• Ha de valorar la capacitat de poder aplicar els continguts de manera flexible a diferents contexts.
• Ha d'analitzar la correcta comprensió dels conceptes i de les relacions existents.
• Ha de valorar  els  diferents  procediments i  nivells  en la  resolució  de les qüestions plantejades,  

avaluant  en  conseqüència,  en  especial,  quan  suposen  solucions  creatives  o  que  impliquen 
simplificacions útils del model.

• Ha de valorar el fet de poder emprar continguts d'altres cursos de manera autònoma per arribar a 
una solució, tal que es mostri la seva correcta comprensió i capacitat d'aplicar a diferents contexts i  
situacions. 
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• Ha de poder valorar  la  capacitat  de cooperació  i  de treball  en equip,  potenciant  l'aprenentatge 
cooperatiu i  la  capacitat  de crítica constructiva.  Elements com la responsabilitat,  la  serietat  i  el 
compromís amb el treball comú són elements que s'han de considerar. 

• Ha de poder valorar els materials amb els quals treballa l'alumnat, com per exemple el portafoli de la  
matèria, comprovant que ha seguit els procediments de treball i de reflexió requerits. 

• Finalment, ha d'haver-hi un diàleg amb l'alumnat que permeti transmetre el contingut de l'avaluació,  
tal  que serveixi  com a eina de reflexió  i  de la millora  continua.  En aquest  cas es poden oferir 
possibilitats de millora, aclariments de determinats conceptes i procediments de càlcul i resolució,  
anàlisi  de  relacions  o  contradiccions  entre  els  conceptes  analitzats,  etc.  Es  tracta  d'emprar 
l'avaluació com a un element addicional d'aprenentatge. 

Alguns dels elements que no haurien de deixar-se de banda en l'avaluació: 
◦ Argumentació:  l'alumnat ha de poder defensar oralment i per escrit els procediments i els resultats 

obtinguts, ja siguin en contexts matemàtiques o en situacions de la vida diària i matematitzats a partir 
de la modelització. Han de poder redactar o verbalitzar allò que pretenen expressar i fer-ho amb la 
terminologia i la simbologia adequades. 

◦ Resolució de problemes:  la capacitat per a la resolució de problemes no ha d'avaluar de manera 
exclusiva un creixent nivell de dificultat, sinó que es tracta d'incloure problemes cada cop més oberts, 
on l'alumnat hagi d'emprar diferents processos i metodologies, prèviament adquirits o que ha de poder 
adaptar per la resolució. 

◦ Modelització:  el  contingut  del  temari  de  Secundària  I  permet  en  la  majoria  dels  casos  una 
contextualització i una aproximació a la realitat. L'alumnat ha de poder introduir elements matemàtics 
per tal de poder simplificar la realitat i arribar a resultats que posteriorment haurà d'analitzar. 

7.3. SEKUNDARSTUFE II (NIVELL SECUNDARI AL NIVELL DE BATXILLERAT)  31  

7.3.1. La classe de matemàtiques i la seva contribució a l'assoliment de les competències bàsiques

En aquesta segona fase de l'ensenyament secundari, es pretén:
◦ Aprofundir en la formació matemàtica seguint el camí de la fase Secundària I. Es tracta d'adquirir una 

sèrie  de competències  que  permetran emprar  les  matemàtiques  per  a  les situacions quotidianes  i 
laborals futures, comprenent el rol del raonament matemàtic al món. 

◦ Dotar a l'alumnat d'uns coneixements matemàtics que li permeti accedir a uns estudis superiors on la 
matemàtica hi sigui present. Es tractaria d'adquirir els processos i estructures que permeten treballar i  
reflexionar amb les matemàtiques d'una manera científica. 

De manera similar a la primera fase del nivell secundari, a la fase final es pretén que l'alumnat sigui capaç  
d'assolir una sèrie de competències:   

Competències Matemàtiques
Competències relacionades amb els processos Competències relacionades amb els continguts

• Argumentar
• Resolució de problemes
• Modelització
• Ús de representacions
• Utilització  de  símbols,  processos  i 

instruments.
• Comunicar  i cooperar

• Relacions funcionals
• Aproximació
• Estructuració i ús de coordenades espacial
• Dades i atzar
• Mesura
• Algoritmes

La formació en matemàtiques ha de representar l'assoliment del conjunt de les competències assenyalades, 
tant les referides als processos, com les que fan referència als continguts. 

El conjunt d'aquestes competències ha de permetre que l'alumnat: 
• Considerar la matemàtica com un instrument i model per percebre, comprendre i assolir elements 

31 Rahmenlehrplan für die gymnasiale Oberstufe ( Gymnasien, Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe, Berufliche 
Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien) 
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de la natura, la societat i la cultura.
• Considerar la matemàtica com una creació que representa a través del llenguatge, la simbologia i 

altres representacions, emprant un llenguatge i terminologia propis, elements obtinguts de la realitat.
• Considerar la matemàtica com un espai on té lloc una confrontació activa i heurística d'una sèrie de 

reflexions i la realitat.  

Canvis i adaptacions com a conseqüència de la introducció de les noves tecnologies:

Com a conseqüència de la importància que tenen els elements tecnològics en les nostres societats i de la  
seva  utilitat,  cada  cop  es  tendeix  a  emprar-los  d'una  manera  més  intensiva,  també  en  el  camp  de 
l'aprenentatge. 

El  propi  currículum determina  que  són  moltes  les  avantatges  d'emprar  uns  instruments  que  permeten 
emmagatzemar informació, transmetre-la, treballar-la i  representar-la, i  que per tant,  poden constituir  un 
recurs molt útil en la formació en matemàtiques. Ja sigui en combinant-ho amb les classes tradicionals de 
manera auxiliar o bé creant activitats específiques, els mitjans tecnològics permeten contribuir a assolir les 
competències requerides per a aquesta etapa, i a més, a treballar-ne de noves, gràcies a l'aplicació de  
noves metodologies. 

Entre els usos més destacats es subratllen els sistemes d'àlgebra,  els fulls de càlcul,  el  programes de 
geometria dinàmica i els programes de software per a la representació gràfica de funcions. 

7.3.2. Introducció d'una llengua estrangera com a llengua de treball a matemàtiques

El currículum dels Estats de Berlín i Brandenburg destaca la necessitat de preparar als estudiants de cara 
al seu futur acadèmic i professional, que tal i com indica, cada cop requereix d'una sèrie de competències 
que permetin afrontar els reptes d'una societat cada cop més relacionada amb el exterior, a nivell social,  
acadèmic, econòmic, etc. 

A més de les hores destinades a l'aprenentatge de llengües estrangeres, es defensa la seva introducció, ja 
sigui  durant  tot  el  transcurs  o  durant  determinades  fases  d'una  matèria,  com a  mitjà  per  adquirir  les  
competències lingüístiques necessàries que permetin el coneixement de la terminologia específica, el treball 
amb fonts originals, la presentació oral i escrita de documents i treballs, i en definitiva, un domini transversal 
de la llengua, tal que el seu ús sigui possible en una multitud de contextos, més enllà dels lingüístics. A més  
a més, defensa el fet de que permet apropar conceptes entre les diferents matèries i camps d'aprenentatge,  
adquirint una competència transdisciplinària.  

Finalment defensa el fet de que la inclusió d'altres idiomes com a llengua de treball permet introduir diferents  
metodologies i formes de treball, que ens permeten aprendre sobre aquesta cultura, reflexionar sobre la 
nostra, i a més, apropar i fer partícip a l'alumnat del discurs científic internacional. 

7.3.3. L'avaluació a l'àrea de matemàtiques a Secundària II

Tot i que es tracti de la última fase de l'ensenyament obligatori, es remarca la necessitat de que l'avaluació 
en matemàtiques sigui similar a la de la fase Secundària I, on aquesta era acumulativa i continuada al llarg 
del curs, considerant tots els processos que l'alumnat ha seguit en el marc de les sessions i el treball a  
l'aula, i de les diferents proves, que en aquesta etapa seran preparatòries per a l'Abitur, la selectivitat a  
Alemanya. 

En qualsevol cas, aquesta avaluació ha de tenir l'objectiu de comprovar l'assoliment de les competències 
bàsiques, tant les referents als processos com als continguts. Hi ha elements com el treball per projectes, la  
modelització i les capacitats d'argumentar, reflexionar i de treballar en grup, que tenen però una especial 
rellevància, car són competències que seran molt necessàries per a la vida acadèmica i professional futura. 
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7.4. LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA: ALEMANYA VS. CATALUNYA

7.4.1. Diferències i afinitats entre les competències matemàtiques a Alemanya i a Catalunya

A  Catalunya,  segons  les  diferents  normatives  que  determinen  el  currículum  català  en  l'àrea  de 
matemàtiques (Decret 143/2007, p. 1-2), una persona competent en matemàtiques hauria de poder, un cop 
acabada la fase d'ensenyament secundària: pensar matemàticament; raonar matemàticament: plantejar-se i  
resoldre problemes; obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic; utilitzar les tècniques 
matemàtiques bàsiques i  els  instruments per  a fer  matemàtiques;  interpretar  i  representar  expressions,  
processos i resultats matemàtics; i finalment, comunicar als altres el treball i els descobriments realitzats, 
tant oralment com per escrit, emprant el llenguatge matemàtic. 

Aquestes competències matemàtiques s'englobarien dins dels 5 blocs de continguts: numeració i  càlcul; 
espai i forma; mesura; canvi i relacions i estadística i atzar. 

A Alemanya, es diferencien les competències entre:
• Les que fan referència als continguts: nombres; mesura; espai i forma; relacions funcionals; i dades i  

atzar. 
• Les que fan referència als processos: argumentar, resolució de problemes, modelització, ús de les 

representacions; treball amb elements simbòlics, formals i tècnics de la matemàtica; i comunicar. 
• A més a més, es destaquen tres vessants de la matemàtica que s'han d'assolir al treball a classe:

◦ Matemàtiques com a eina aplicable a situacions de la realitat a partir de la modelització
◦ Matemàtiques  com  a  estructura  per  tal  de  comprendre  i  poder  emprar  autònomament  la  

simbologia i llenguatge matemàtic
◦ La creativitat i la seva aplicació en matemàtiques per tal de poder emprar recursos i mitjans per 

resoldre problemes i situacions matemàtiques de forma imaginativa. 

D'aquesta manera, sembla que tot i que expressat de diferent manera, es pretén arribar a assolir el mateix 
tipus de competències, destacant el domini del llenguatge matemàtic; la resolució de problemes; fer ús de 
representacions; argumentar; i comunicar els resultats.

En el cas català, apareixen dos elements, que tot i que puguin dur a errors al intentar diferenciar-los, no es 
destaquen al cas alemany, com serien el fet de pensar i de raonar matemàticament. Al currículum alemany 
es  fa  referència  al  fet  d'argumentar,  però  no  al  procés  previ  que  permeti  arribar  a  desenvolupar  el  
procediment i a una solució. Aquí també s'incideix, avançat una mica en la legislació:

• El raonament i la prova, com a forma per a desenvolupar els coneixements
• La importància de la comunicació dels resultats i de la seva representació
• La relació dels continguts amb altres matèries del currículum, tal que es permeti un aprenentatge 

transversal

En el cas alemany, hauríem de destacar alguns elements molt interessants que no es troben explicitats en 
el català en primer lloc, tot i que després s'en faci referència:

• La importància  de la  modelització  com a instrument  que ens permet  tractar  amb instruments i 
mètodes situacions reals, donant-lis solució.

• La importància de la contextualització de les situacions tractades, apropant-les a la vida real.
• La importància de la creativitat en la resolució de problemes, fomentant solucions imaginatives que 

impliquin emprar recursos prèviament analitzats, combinant-los amb d'altres de nous.
• Destacant la importància del domini del llenguatge i de la simbologia matemàtiques, considerant les 

matemàtiques una estructura.

7.4.2. L'avaluació de les competències matemàtiques i els coneixements curriculars de contingut matemàtic

Pel que fa a l'avaluació a l'àrea de matemàtiques, la majoria dels elements són similars:
• És  necessària  una  avaluació  continuada,  que  consideri  tot  el  procés  seguit  per  l'alumnat, 

considerant el seu aprenentatge com un procés global, tal que hom pugui comparar la situació de  
partida amb la final.

• Es destaca la necessitat de que l'alumnat pugui emprar de manera autònoma els continguts, tant els  
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que s'estan aprenent en aquest moment, com els analitzat en una fase anterior. D'aquesta manera, 
es comprova l'habilitat per emprar els diferents recursos als processos de resolució, especialment 
quan es tracta de resolució de problemes. 

• Ha de poder-se comprovar que l'alumnat adquireixi  les diferents competències, tant les que fan 
referència  als  continguts,  com les  processals.  A més,  és  necessari  comprovar  la  capacitat  de 
l'alumnat per relacionar els diferents conceptes. 

• L'alumnat ha de poder relacionar els conceptes i emprar-los a diferents contexts i situacions. Per 
aquesta  raó,  es fa  palesa  la  importància  de la  contextualització  de les situacions amb què  es  
treballa. 

• La capacitat d'argumentar els resultats i poder-los comunicat, ja sigui oralment o per escrit, com a  
manera de comprovar la seva comprensió. 

• La capacitat de resoldre problemes, on aquests siguin cada cop més oberts i s'hagin d'emprar més 
elements i recursos per tal de poder resoldre'ls.

• S'han de poder valorar els materials, el treball i les diferents aportacions de l'alumnat.
• Ha de crear-se un procés de comunicació constructiu entre el professorat i  l'alumnat, tal que el  

professorat pugui anar guiant a l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge, corregint-lo quan sigui 
necessari, tal que aquest pugui assolir les competències matemàtiques i les bàsiques. 

Pel que fa a les diferències, hauríem de destacar:
• A Alemanya es destaca:

◦ La importància de la modelització en l'avaluació, tal que l'alumnat sigui capaç d'emprar els seus 
coneixements matemàtics i relacionar-los amb elements quotidians, donant una solució raonada 
matemàticament a situacions concretes.

◦ La importància de la cooperació en l'aprenentatge de l'alumnat, ressaltant la importància de 
l'aprenentatge cooperatiu.

◦ Necessitat  d'incloure  el  treball  per  projectes,  tal  que  l'alumnat  pugui  construir  el  seu 
coneixement a partir d'una problemàtica o situació de partida. 

◦ La possible inclusió de l'alumnat en la confecció dels processos d'aprenentatge, permetent una 
motivació addicional com a conseqüència de les temàtiques tractades i a més, permetent el seu  
desenvolupament en funció de les seves necessitats i ritme. 

• A Catalunya s'hi inclou:
◦ Necessitat de connexió dels elements analitzats a l'aula amb altres matèries. D'aquesta manera, 

es podrà comprovar si l'alumnat pot emprar els coneixements matemàtics a altres àrees com la 
tecnologia o les ciències. 
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8. L'AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA A ALEMANYA

8.1. LES PROVES PISA A ALEMANYA

Les proves PISA tenen lloc cada tres anys, avaluant les competències lectora, matemàtica, i científica. En 
cada una de les convocatòries en les que es convoquen les proves, una competència és analitzada de 
manera més específica.32 (ANNEX 2)

8.1.1. La prova PISA i la competència matemàtica 

De  cara avaluar la competència matemàtica de l'alumnat, a les proves PISA s'estructuren a partir de:
• En primer lloc, uns continguts o camps als quals fan referència les preguntes:

1. Quantitat
2. Canvi i relacions
3. Espai i forma
4. Atzar i probabilitat

• En segon lloc uns determinats clústers de competències, referits a les capacitats de:
1. Reproducció
2. Relació
3. Reflexió
Aquí  caldria  incloure  una  sèrie  de  competències  matemàtiques:  el  pensar  matemàticament,  la 
resolució de problemes, la modelització matemàtica, l'argumentació matemàtica, la representació, 
l'ús de simbologia i llenguatge formal,  la comunicació, i la utilització de mecanismes de suport i ajut.

•    En tercer lloc, cal una contextualització que permeti l'aplicabilitat de les competències i els continguts  
a diferents situacions. Es determinen com a possibles marcs de referència: situacions de la vida  
diària, situacions acadèmiques i professional, i contextos socials, científics i tecnològics. 

El següent quadre permet conèixer els diferents nivells de competència matemàtica que posteriorment es 
corresponen a una escala numèrica que és el que s'empra per fer les comparacions a nivell  nacional i  
internacional. 

Nivell de 
competència

Requeriments, habilitats i competències del nivell Punts 

VI L'alumnat pot emprar informació provinent d'anàlisis i modelitzacions de problemes complexos, i 
contextualitzar-la, generalitzar-la i aplicar-la a altres contextos. L'alumnat pot relacionar elements 
procedents de diferents fonts i amb diferents representacions i emprar-los o aplicar-los posteriorment. 
L'alumnat pot argumentar i pensar matemàticament, emprant un coneixement simbòlic i formal de la 
matemàtica que li permet resoldre situacions complexes, emprant i desenvolupant estratègies pròpies. 
L'alumnat por argumentar de manera precisa sobre els resultats obtinguts i les reflexions pertinents, 
analitzant tot el procés partint de la situació inicial, i sent capaç de comunicar-ho de manera adequada.

> 669

V L'alumnat pot emprar i desenvolupar models per treballar amb situacions complexes, tot i que tinguin 
limitacions o calgui fer suposicions; podent relacionar-los amb estratègies de resolució de problemes 
complexos.  L'alumnat  pot  emprar  procediments  i  estratègies  molt  variades  de resolució,  disposant 
d'habilitats de reflexió i argumentació, de representació emprant la terminologia i simbologia formals 
requerides, i de comprensió. És capaç de reflexionar sobre les seves actuacions, d'interpretar-les, de 
reflexionar i de transmetre-les de forma eficient. 

607 - 669

IV L'alumnat pot treballar amb models complexos, tot i que tinguin alguna limitació o s'hagi de fer alguna  
suposició per resoldre'ls. L'alumnat pot emprar diferents representacions i simbologia, relacionant-les 
amb elements  de  la  realitat.  A més,  poden  emprar  les  seves  habilitats  i  aptituds  per  argumentar  
matemàticament, interpretar i reflexionar sobre els resultats i els diferents processos de manera flexible. 

545 - 606

III L'alumnat pot seguir  procediments de resolució prenent diferents decisions per arribar  a la solució, 
emprant estratègies de resolució i analitzant la informació disponible. Poden fer petits informes amb els 
resultats i les seves interpretacions i reflexions. 

483 - 544

II L'alumnat  pot  interpretar  i  reconèixer  situacions  de  manera  més  indirecta,  podent  emprar  fonts  i  
diferents  representacions.  Poden emprar algoritmes,  fórmules,  procediments  i  regles elementals  de 
resolució, podent a més fer interpretacions dels resultats obtinguts. 

421 - 482

I L'alumnat  pot  respondre  a  preguntes  clarament  definides  referents  a  contextos  coneguts  i  amb la 
informació necessària disponible, emprant procediments rutinaris i seguint les instruccions rebudes.  

358 - 420
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A les proves PISA de la convocatòria de 2009 es van proposar diferents tipus d'activitat. Del total de 35  
activitats es van proposar: 

• Preguntes tipus test (16 preguntes)
• Preguntes de resposta tancada (11 preguntes)
• Preguntes obertes (8 preguntes) 

8.1.2. La situació d'Alemanya en comparació amb altres països de la OCDE

A les proves PISA de la convocatòria de 2009 van participar-hi 34 Estats membres de la OCDE i 31 Estats  
associats a la OCDE. 33 34

Tal i com es pot observar al gràfic de l'annex referent a les proves de competència matemàtica, els resultats 
de les proves PISA 2009 van dividir-se en tres blocs de països, els que es trobaven a uns nivells al voltant  
de la mitja dels països de la OCDE; els que es trobaven significativament per sobre, i els que es trobaven 
significativament per sota. 

Pel que fa a Matemàtiques, amb 513 punts, Alemanya es troba significativament per sobre de la mitja dels  
països de la OCDE, fixada en 493 punts per a la convocatòria de 2009, amb resultats molt similars a països  
com Bèlgica, Austràlia i Estònia. 

Aquest  resultat  ens duu a poder afirmar que la situació d'Alemanya respecte a països veïns,  com per  
exemple França, Àustria, Bèlgica, Luxemburg, Txèquia i Polònia; ha millorat. Tot i això, l'estudi afirma que 
aquesta millora relativa té també a veure amb una disminució en la competència matemàtica mitja d'alguns 
d'aquests països. 

Tot i aquesta millora, encara són importants les diferències amb països com Finlàndia, 541 punts; o Corea el  
Sud,  546  punts;  que  obtenen  els  millors  resultats  entre  els  països  de  la  OCDE.  En  el  cas  de  que 
s'incloguessin els països no membres, les diferències amb els països amb millors resultats encara serien 
majors, ja que en aquest grup tenim les regions líders amb Hong Kong, 555 punts; Singapur, amb 562 punts; 
i Xangai, que amb 600 punts assoleix la millor puntuació entre tots els països participants.

Aquestes diferències impliquen que entre aquest alumnat, de la mateixa edat, presenta unes diferències 
molt rellevants entre els països capdavanters i els dels final de la llista, fet que suposa de fet una diferència 
de varis nivell de competència, i per tant en la seva capacitat i preparació per a emprar les matemàtiques a 
nivell personal, acadèmica i professional, tal i com hem pogut veure a la taula prèvia. 

8.1.3. La competència matemàtica en funció en funció del centre

Tal i com hem pogut veure en analitzar el sistema educatiu alemany, a nivell de secundària l'alumnat es 
divideix en tres formes de centres de secundària, més un quart d'integrador, on els continguts s'ensenyen 
amb diferent intensitat,  profunditat i  metodologia, car la formació secundària té des d'un principi  com a  
objectiu l'assoliment d'una sèrie de competències diferenciades, en funció dels requeriments que tindran les 
titulacions i les futures professions a les quals l'alumnat podrà accedir en funció del model de secundària. 

Aquestes diferències queden reflectides en els resultats obtinguts en les proves PISA , i en concret pel que 
fa a l'avaluació de la competència matemàtica. Els resultats en funció del centre els podem observar a la  
següent imatge: 
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En aquesta imatge s'observa com existeix una gran diferència pel que fa a les puntuacions en les proves  
PISA en l'àrea de matemàtiques quan considerem les diferents tipologies de centre. En primer lloc, tindríem 
el  Gymnasium amb una mitja de 595 punts;  molt  per sobre de la Realschule,  amb 512 punts;  o de la  
Hauptschule amb 424 punts. 

Aquestes diferents puntuacions impliquen que existeix una considerable diferència pel que fa als nivells de 
coneixement, tal i com hem pogut veure a l'inici de l'apartat. Concretament i segons les dades que dóna el  
propi estudi sobre les proves, les diferències de puntuació entre el Gymnasium i la Hauptschule, de 171 
punts, suposarien gairebé 3 nivells de competència de diferència; mentre que si analitzem el Gymnasium i la  
Realschule, 83 punts, ens trobaríem amb més d'un nivell de competència de diferència, sense arribar però 
als dos.  

De cara a poder determinar d'una manera més acurada aquestes diferències, podem fixar-nos en les dades  
que  ens  aporta  la  imatge  que  apareix  a  continuació,  on  queda  distribuït  entre  els  diferents  nivells  de  
competència i en forma de percentatge, l'alumnat de les diferents tipologies de centres de secundària 

         Font: PISA 2009 „Bilanz nach einem Jahrzehnt“. Kapitel 5. Mathematische Kompetenz von PISA 2003 bis PISA 2009

Aquí observem les grans diferències que es produeixen entre els diferents centres, car hom pot identificar el  
percentatge de l'alumnat que es troba en cada un dels nivells de competència:

• Hauptschule: trobem que la major part del seu alumnat es troba als nivells I i II, molt per sota de la  
mitjana. A més, destaca el fet de que un considerable nombre, un 19.4%, es trobi a un nivell per  
sota del nivell I. 

• Realschule: el seu alumnat es troba entre els nivells II i IV, sent la majoria al nivell III. Com veurem 
després, es tracta del tipus de centre que es troba més proper a la mitja del país. 

• Gymnasium: els seu alumnat és el qui té millor resultat a les proves, trobant-se la majoria al nivell  
IV, però amb un nombre molt important al nivell V, un 30.6 %, i un nombre destacat al nivell VI, pel  
que un 12.7% de l'alumnat es troba al nivell superior.  Com a contrapartida mostra un percentatge 
mínim d'alumnat als nivells més baixos. 

• A nivell  global:  podríem dir  que en aquest  cas ens trobem amb una distribució  normal,  on la 
majoria de l'alumnat es troba entre els nivells II i IV, trobant-se el màxim o la majoria de l'alumnat al 
nivell III. 

Podem  per  tant  afirmar  que  el  tipus  de  centre  de  l'alumnat  determina  en  gran  part  el  nivell  i  grau 
d'assoliment de les competències matemàtiques, i per tant del que suposa per a la vida futura personal,  
acadèmica i professional. El fet de que cada cop més Länder introdueixin models combinats “Integrierte  
Gesamtschule”,  pot  implicar,  tal  i  com veiem a la  gràfica,  millorar  una  mica  els  resultats  i  donar  més 
oportunitats a qui abans hauria d'haver anat a una Hauptschule. 
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8.1.4. Evolució del període 2003 al 2009

Si intentem analitzar l'evolució de la competència matemàtica a Alemanya entre 2003 i 2009, podem fixar-
nos en la següent imatge: 

         Font: PISA 2009 „Bilanz nach einem Jahrzehnt“. Kapitel 5. Mathematische Kompetenz von PISA 2003 bis PISA 2009

En aquesta, podem identificar dos períodes ben diferenciats:
• Període 2003-2006: els resultats són pràcticament constants, car només té lloc un increment en un 

punt.
• Període 2006-2009: en aquesta etapa, té lloc un increment de nou punts, que tot i que comparat al  

període anterior permet millorar la situació a Alemanya, tampoc representa un canvi molt rellevant. 

        Font: PISA 2009 „Bilanz nach einem Jahrzehnt“. Kapitel 5. Mathematische Kompetenz von PISA 2003 bis PISA 2009

Emprant aquesta segona imatge, que ens dóna dades referenciades als diferents nivells de competència,  
ens permet avaluar amb una mica més de detall els canvis produïts en el període 2003-2006. Bàsicament, i  
considerant  que  el  canvi  de  tendència  general  ha  estat  moderat,  podríem  destacar  la  disminució  del 
percentatge de l'estudiantat que es troba a les fases més bàsiques de nivells de competències, i un lleuger 
increment d'aquells qui es troben als nivells de competència més avançats. 

8.1.5. Conclusions sobre la situació de la competència matemàtica a Alemanya

L'informe arriba  a  una  sèrie  de  conclusions  pel  que  fa  a  la  situació  de  la  competència  matemàtica  a 
Alemanya:
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• Amb una mitja de 513 punts, Alemanya es situa per primer cop per sobre de la resta de països de la  
OCDE.

• La dispersió de les dades,  tal  i  com hem pogut comprovar al analitzar les diferències entre les 
tipologies  de  centres,  és de 98 punts,  i  per  tant,  superior  a  la  mitja  dels  països  de la  OCDE.  
L'informe indica que aquesta situació s'ha mantingut durant les diferents edicions de la prova.

• El percentatge d'alumnat que es troba al sisè nivell de competència és significativament superior a 
la mitja dels països de la OCDE, mentre que el percentatge de l'alumnat que es troba al nivell  
inferior és significativament menor.

• L'anàlisi de la competència matemàtica per sexes mostra uns millors resultats en el cas dels nois.  
Tot i això, aquesta diferència no és especialment significativa i es troba dins de la mitja dels països  
de la OCDE.  

• Analitzant  les  diferents  tipologies  de  centres  de  secundària,  s'observen  diferències  molt  
significatives pel que fa als resultats, equivalent en alguns casos a varis nivells de competència 
entre alumnat de la mateixa edat. 

• Si es comparen els resultats de l'avaluació de la competència matemàtica entre les convocatòries 
de  2003  i  2009,  es  troben  diferències  significatives  pel  que  fa  al  nivell  mig  del  conjunt  de 
l'estudiantat,  que ha permès que Alemanya es trobi per primer cop per sobra de la mitja de la  
OCDE.

• Finalment,  cal  dir  que  el  percentatge  de  l'alumnat  que  es  troba  a Alemanya a l'últim  nivell  de 
competència ha disminuït de manera rellevant en el període 2003-2009. 

8.2. ANÀLISI DE L'AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA A THÜRINGEN 

A més de les proves PISA, que es realitzen a tota Alemanya, els diferents Estats federats realitzen diferents 
proves de cara a avaluar les habilitats i l'assoliment de les competències3536 marcades pels currículums de 
diferents àrees de coneixement. En el nostre cas, analitzarem breument la situació de l'Estat de Thüringen37. 

8.2.1. L'avaluació de la competència matemàtica a Thüringen

Per tal de poder analitzar, tot i que molt breument, la competència matemàtica al Estat de Thüringen, ens 
basarem en les proves que es realitzen en aquest Estat. (ANNEX 2)

Els tests  de competència  al  Estat  de Thüringen38 tenen com a objectiu  principal  garantir  la  qualitat  de 
l’ensenyament. Aquestes proves tenen lloc de forma anual a tot l’Estat amb un termini fixat pel ministeri i hi 
participa tot l’estudiantat del nivell de la prova, independentment de la titularitat o de la tipologia de centre. 

La introducció dels tests es va produir al curs 2002-2003, i s’establí per als cursos equivalents a 3er de 
primària, 6è de primària i  2n d’ESO. En el cas de l’alumnat que es troba a finals de 3er o a 4t d’ESO, 
l’avaluació tindria lloc a partir de les proves PISA. 

Pel que fa a les matèries avaluades, l’alemany i les matemàtiques són presents a les tres proves, i a partir  
de la segona prova s’introdueix la de la primera llengua estrangera, anglès o francès. 

A participació per part de l’alumnat és obligatòria en el primer i el tercer nivell. En el segon nivell, equivalent  
a sisè de primària les escoles han de presentar-se com a mínim a la prova d’una de les tres matèries,  
podent triar-la. 

L’avaluació de les proves té lloc per part per de professionals a partir d’una sèrie de procediments que  
pretenen garantir l’objectivitat. Aquesta avaluació no és en forma de notes, sinó que es tracta de poder oferir 
una retroalimentació al professorat i a l’alumnat, en forma de “treball comparatiu”, tal que permeti conèixer  
l’estat  de les competències de l’estudiantat  en relació  amb la  mitja  de l’estat  i  dels  centres amb unes 
característiques similars, de manera que es puguin arribar a una sèrie de conclusions i prendre mesures en 
el cas de que fora convenient. 

Aquestes proves, que també inclouen qüestionaris per al professorat i a la direcció del centre, són anònimes 

35 Mathematikunterricht   entwickeln  –  Bausteine  für  kompetenzorientierten  Unterrichten.  Berlin.  Cornelsen.  Andreas 
Büchter, Dr. Paed. Dipl.- Math. 

36 Kompetenzentwicklung im Lehramtsstudiengang für das Fach Mathematik; exemplarisch aufgezeigt an der Fähigkeit,  
Aufgaben prozessbezogen zu konstruieren und zu analysieren (Madipedia) 

37 Thüringerministerium für Bildung und Forschung 
38 Thüringer Schulportal. Einschätzungen zur Kompetenzentwicklung
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pel que fa a l'alumnat, servint com a un instrument per al centre i per a la comprovació de que aquest  
compleix  amb les  garanties  de  qualitat  de  l'ensenyament.  Els  resultats  serveixen  al  centre  com a font  
d'informació  per  tal  de  millorar  el  treball  realitzat  amb  l'alumnat,  basant-se  en  el  currículum  i  en  els 
estàndards de qualitat fixats pel Ministeri. En el cas de que els centris ho consideressin necessari, poden 
disposar del suport del Ministeri, que disposa d'un servei per al recolzament dels centres de l'Estat. 

8.2.2. El projecte “Kompetenz.de”  39  

El Projecte es va crear l'any 2003 a la Universitat de Jena un grup de treball com a resposta a una petició 
per part del Ministeri d'Educació, Ciència i Cultura de l'Estat de Thüringen. 

L'objectiu principal va ser poder disposar d'un equip capaç d'analitzar els resultats de les diferents proves  
avaluadores  de  competències;  extraient  les  dades  a  nivell  estatal,  valorant  els  resultats,  i  finalment, 
informant a les institucions educatives. Progressivament es van anar adquirint més responsabilitats, com 
l'avaluació de les proves i la  realització d'enquestes i  altres proves diagnòstiques, com per exemple, al 
professorat. 

El grup està format per pedagogs, experts en les diferents matèries i experts en el desenvolupant de proves  
de competències, dirigits pel Dr, Christof Nachtigall, membre de la càtedra de Mètodes de l'ensenyament i  
d'investigació de l'avaluació de la Universitat de Jena. 

8.2.3. Estructura de les proves

Pel que fa al contingut de les proves podem distingir entre:
• Nivell 1 (3. Klasse)  En aquest nivell s'avaluen les operacions i conceptes bàsics de la matemàtica 

analitzats a l'ensenyament primari. Els continguts es basen principalment:
1. Nombres i operacions
2. Estructures i models basats en mosaics.

• Nivells 2 i 3 (6. i 8. Klasse)  En aquests nivells, es fa una divisió per continguts que es pràcticament 
igual a la de Catalunya un cop s'establí el nou currículum amb la referència a les competències, fet 
originat com a conseqüència de la adaptació als estàndards fixats per les proves PISA. Continguts o  
blocs principals:
1. Numeració
2. Mesura
3. Espai i forma
4. Relacions funcionals 
5. Dades i atzar

L'estructura de les proves es caracteritza per per l'existència de qüestions que poden tenir la forma de test,  
pregunta oberta o tancada, igualment que en el cas de les PISA. 

En el cas de la convocatòria de 20094041, van participar-hi 42464 estudiants, provinents de 833 centres: 

Nivell / Klasse Tipus de centre Nombre de centres Nombre de classes Nombre d'alumnes
3 Förderschule 28 39 310

Grundschule 461 843 15328

6 Förderschule 28 33 263

Gymnasium 93 288 6418

Realschule 244 450 7703

8 Förderschule 32 41 314

Förderschule 94 248 5009

Realschule 244 813 7119
    Font: Landesbericht Thüringer Kompetenztest 2009. Dr. Christoph Nachtigall. Kompetenztest.de 

39 Kompetenztest. de
40 Landesbericht Thüringer Kompetenztest 2009. Dr. Christoph Nachtigall. Kompetenztest.de 
41 Landesbericht Thüringer Kompetenztest 2009. Anhang. Dr. Christoph Nachtigall. Kompetenztest.de 
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8.2.4. Resultats de les proves

Resultats al Nivell I (3er de primària)

A la  imatge  es  pot  observar  com  el  gràfic 
mostra una distribució força semblant  a una 
normal, amb una mitjana de les puntuacions 
al  voltant  dels  29  punts,  quantitat  que 
coincideix gairebé amb la puntuació que van 
assolir  un major  nombre de l'estudiantat,  de 
gairebé 800 alumnes. 

     Font: Landesbericht Thüringer Kompetenztest 2009. Dr. Christoph Nachtigall. Kompetenztest.de 

Resultats al Nivell II (6è de primària)

Aquesta imatge, tot i que a una escala de les 
dades  diferent,  mostra  uns  resultats  amb 
major  dispersió  que  els  anterior,  no  tenint 
doncs  tant  alumnat  situat  al  voltant  de  la 
mitjana, en aquest cas de gairebé 16 punts, i 
que va ser assolida per gairebé 750 alumnes, 
sent però superada en valor per puntuacions 
menors i majors. 

Font: Landesbericht Thüringer Kompetenztest 2009. Dr. Christoph Nachtigall. Kompetenztest.de 

Resultats al Nivell III (2n d'ESO)

En el cas de l'ultim curs avaluat, la dispersió és 
encara major, tenint un nombre considerat de 
l'alumnat allunyat de la mitjana, situada en 23 
punts,  sent uns 425 alumnes els qui  obtenen 
aquesta puntuació. 

   Font: Landesbericht Thüringer Kompetenztest 2009. Dr. Christoph Nachtigall. Kompetenztest.de 

L'estudi  mostra  una  sèrie  de  variables  que  poden  ajudar-nos  a  identificar  les  raons  per  les  quals  es  
produeixen diferències entre l'alumnat, com el nivell socioeconòmic de les famílies, la llengua materna o el 
gènere. De totes manera, sembla que la tipologia de centre pot ser l'element més diferenciador pel que fa a  
les competències.

En el primer cas, ens trobàvem amb alumnat que assistia a l'ensenyament primari, comú per a tothom. Els 
resultats en aquest primer cas no presenten diferències molt significatives. En el segon cas, i sobretot en el 
tercer, s'observen diferències pel que fa als resultat de l'alumnat, que en aquest moment ja es troba dividint,  
en aquest Estat la divisió té lloc després de 4t de primària,  entre Gymnasium, Realschule i Gesamtschule. 
Per tant, podem afirmar, que la tipologia de centre és l'element més determinant de cara a l'adquisició de les 
competències matemàtiques de l'alumnat.

Un  cop  tenen  lloc  les  proves  i  s'avaluen  els  resultats42,  el  professorat  pot  fer  comentaris  considerant 
l'adequació de les proves en relació al currículum i als plans d'estudis. Entre els principals punts que es 
destaquen hem trobat professorat que argumentava que les proves no podien coincidir amb les exigències 
de contingut o de metodologia en alguns apartats; en que potser les proves es centraven massa en algun 
aspecte; sobre si el tipus de pregunta era o no adequat; sobre l'extensió de la prova; sobre el caràcter  
pràctic dels exercicis; o sobre la necessitat de considerar el fet de que l'alumnat amb una llengua materna  
diferent  de l'alemany podria haver de fer front  a  dificultats addicionals,  i  que per  tant,  això s'hauria  de 
considerar, sobretot pel que fa a la part on s'han de resoldre problemes. 

42 Thüringer Schulportal (Schulentwicklung)
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9. L'ENSENYAMENT DEL BLOC “ESTADÍSTICA I ATZAR” A SECUNDÀRIA 

Per tal de poder dissenyar la nostra matèria optativa d'estadística, tot i que la llengua utilitzada no sigui el 
català, sí que hem de tenir ben presents una sèrie d'elements, que permetran que puguem elaborar la 
matèria d'acord amb els requeriments vigents i que a més, si ho combinem amb una correcta coordinació 
amb la resta de professors de l'àrea de matemàtiques o altres àrees on l'aprenentatge de l'estadística sigui  
rellevant, el resultat podria ser molt més profitós. Per tal de garantir el correcte funcionament, hauríem de  
poder  comptat  a  més  amb  el  suport  del  departament  de  llengües  estrangeres  i  en  concret  la  secció 
d'alemany. 

9.1. QUÈ ENS DETERMINA EL CURRÍCULUM DE MATEMÀTIQUES RESPECTE EL BLOC “ESTADÍSTICA 
I ATZAR”? 

Segons  el  que  determina  el  Decret  143/2007,  de  26  de  juny  pel  qual  s’estableix  l’ordenació  dels 
ensenyaments de l’ ESO, dintre del que es coneix com a competència matemàtica, i més concretament dins 
del bloc de continguts, trobem un que fa referència a estadística i atzar. Al mateix decret, trobem el següent: 

En  relació  amb  estadística  i  l’atzar,  cal  potenciar  l’elaboració  de  preguntes  que  es  puguin  respondre  amb  dades  (recollida, 
organització i representació de dades) la selecció i ús de mètodes estadístics per analitzar dades, treure conclusions i fer prediccions 
basades en dades i la comprensió i aplicació dels conceptes bàsics d’atzar.

Per tant, i en relació a la nova concepció per la qual l’ensenyament no s’ha de fonamentar merament en la 
transmissió  de  coneixements,  sinó  en  l’aprenentatge  actiu  de  competències  per  part  dels  alumnes,  la 
legislació ens determina quins són els elements més rellevants. Concretament, l’estadística i la probabilitat  
que cal aprendre a l’educació secundària, es fonamenta amb la correcta utilització d’unes dades, des de la 
seva recollida i  organització  fins  a  la  seva representació,  que  ens permetin  respondre  a  una sèrie  de 
preguntes; l’ús de mètodes estadístics per analitzar aquestes dades, obtenir conclusions i fer prediccions; i 
finalment conèixer els conceptes bàsics d’atzar. 

D’aquesta manera, el que es pretén és que els alumnes siguin competents, bàsicament en el tractament 
actiu d’una sèrie de dades, de manera que els permeti respondre a una sèrie de preguntes i a més a més,  
poder arribar a fer determinades prediccions. Amb això, l’estadística no seria vista com aquella “part feixuga 
de les matemàtiques”, per a poder ser considerada pels propis alumnes com una eina molt útil que els pot  
ajudar a entendre el món que els rodeja d’una manera atractiva i interessant. 

9.2.  QUINS  SERIEN  ELS  CONTINGUTS  A ASSOLIR  DURANT  EL CONJUNT  DE  L'ENSENYAMENT 
SECUNDARI? 

Per tal de determinar quins continguts hauria de tenir la matèria que pretenem elaborar, pensada per a 
primer curs de batxillerat, de caire optatiu i amb una durada anual, hauríem de determinar quins són els 
coneixements previs sobre la matèria que té l’alumne, el curs en el qual s’introdueix aquesta assignatura, ja 
que determinarà molt el tipus d’alumne i per tant les activitats que es podran dur a terme, i finalment la 
relació existent amb el programa del currículum de matemàtiques del curs actual i  posteriors, per evitar 
interferències i permetre una coordinació que permeti aprofitar més l’assignatura. 

Pel que fa referència a l’ESO, i de nou segons el Decret 143/2007, tenim: 
ESO Estadística i atzar

1r Enquestes. 
Representació de dades.
Dades quantitatives i qualitatives. 
La mediana.
Probabilitat d’un succés.

2n Freqüència absoluta,  relativa i acumulada.
Mesures de centralització (mitjana, mediana i moda)
Mesures de dispersió: valor màxim, mínim i rang.
Probabilitat d’experiments aleatoris i jocs.

3r Mostres. Variables discretes i contínues. Agrupació en classes i histogrames.
Mitjana, moda, quartils i mediana. Desviació típica.
Successos i espai mostral.
Successos compostos, taules i diagrames.

4t Tria de mostres. Dades quantitatives i qualitatives. Unidimensionals o bidimensionals. Histogrames. Núvols de punts. 
Successos compostos, taules i diagrames.
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Aquests serien els continguts que el Decret fixa dintre del bloc de continguts d’estadística i atzar per als 
quatre cursos d’ ESO. 

Pel  que  fa  referència  al  batxillerat,  i  seguint  el  Decret  142/2008,  de  15  de  juliol,  pel  qual  s’estableix 
l’ordenació  dels  ensenyaments  del  batxillerat,  cal  fer  una  distinció  entre  el  contingut  que  s’analitza  a 
estadística en funció de si els alumnes curses la modalitat de ciències i tecnologia, o cursen la de ciències  
socials i humanitats. Cal dir que aquests continguts s’imparteixen normalment a primer de batxillerat. 

En el cas del batxillerat de ciències i tecnologia: 

Probabilitat i estadística (Matemàtiques modalitat de ciències i tecnologia)

• Anàlisi del tipus i grau de relació entre dues variables en contextos científics i socials

• Distribucions bidimensionals. Relació entre variables qualitatives: taules creuades.

• Interpretació de fenòmens socials i econòmics en els quals intervenen dues variables i estudi del grau de relació que tenen: 
núvols de punts, correlació i regressió, interpolació i extrapolació mitjançant la recta de regressió.

• Ús de les calculadores i fulls de càlcul o programes estadístics per al càlcul dels paràmetres i les representacions gràfiques.

• Aplicació de les tècniques de recompte i del càlcul de probabilitats per resoldre situacions i problemes en àmbits tant 
científics com socials.

• Tècniques de recompte en casos senzills: de les llistes ordenades i els diagrames en arbre a l’estudi de les combinacions.

• Independència d’esdeveniments. Experiències successives i proves repetides.

• Probabilitat condicionada.

• L’ajust d’una distribució estadística a un model de probabilitat: la llei normal.

En el batxillerat de ciències socials:  

Probabilitat i estadística (Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials)
1. Anàlisi del tipus i grau de relació entre dues variables en contextos socials:

• Estadística descriptiva: aprofundiment en l’organització, tractament i interpretació crítica de dades, gràfics i paràmetres.

• Distribucions bidimensionals. Relació entre variables qualitatives: taules creuades. Interpretació de fenòmens socials i 
econòmics en què intervenen dues variables i estudi del grau de relació que tenen: núvols de punts, correlació i regressió, 
interpolació i extrapolació mitjançant la recta de regressió.

• Ús de les calculadores i fulls de càlcul o programes estadístics per als càlculs dels paràmetres i les representacions 
gràfiques.

2. Aplicació de les tècniques de recompte i del càlcul de probabilitats per resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. 

• Tècniques de recompte en casos senzills: de les llistes ordenades i els diagrames en arbre a l’estudi de les combinacions.

• Freqüència relativa d’un esdeveniment. Llei de l’atzar.

• Definició clàssica de probabilitat. Llei de Laplace.

• Esdeveniments independents en probabilitat. Experiències successives i proves repetides.

• L’ajust d’una distribució estadística a un model de probabilitat: la llei normal.

3. Les diferents fases i tasques d’un treball estadístic. 

• El treball estadístic: recollir dades, organització, representació, paràmetres de centralització i de dispersió, interpretació i 
treball inferencial.

Ara, un cop tenim una idea sobre què és el que han d’aprendre els alumnes durant els 6 cursos d’educació 
secundària, tan obligatòria com no obligatòria, sobre estadística i probabilitat, podem concretar què podríem 
fer en una assignatura específica.

Podríem per tant, considerar la possibilitat de dissenyat una assignatura de caire optatiu que es situés al  
primer curs de batxillerat, comuna per a tots els alumnes de ciències, tecnologia i ciències socials, ja que  
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indiferentment del que estudiïn en un futur, tots necessitaran en certa mesura l’estadística. A més a més, el  
fet de tenir una assignatura específica, pot permetre als docents de les assignatures de matemàtiques de 
batxillerat concentrar-se en altres parts del temari, amb el que els alumnes tindrien una millor preparació en 
acabar aquest primer curs. 

Per tant, els continguts haurien de ser bàsicament, tots aquells que s’han d’assolir dintre del context de 
batxillerat per a les dues especialitats, ja que tots els alumnes haurien de ser igualment competents pel que 
fa a estadística i atzar:

Continguts:

1. Anàlisi del tipus i grau de relació entre dues variables. 
◦ Estadística  descriptiva:  aprofundiment  en  l’organització,  tractament  i  interpretació  crítica  de 

dades, gràfics i paràmetres. Analitzar-ho per a contexts científics i socials. 
◦ Distribucions bidimensionals. Relació entre variables qualitatives: taules creuades. Interpretació 

de fenòmens socials i econòmics en què intervenen dues variables i estudi del grau de relació  
que tenen: núvols de punts, correlació i regressió, interpolació i extrapolació mitjançant la recta 
de regressió.

◦ Ús de les calculadores i fulls de càlcul o programes estadístics per als càlculs dels paràmetres i 
les representacions gràfiques.

2.  Aplicació de les tècniques de recompte i del càlcul de probabilitats per resoldre situacions i problemes 
en àmbits tant científics com socials.

◦ Tècniques de recompte en casos senzills: de les llistes ordenades i els diagrames en arbre a 
l’estudi de les combinacions.

◦ Freqüència relativa d’un esdeveniment. Llei de l’atzar.
◦ Definició clàssica de probabilitat. Llei de Laplace.
◦ Esdeveniments independents en probabilitat. Experiències successives i proves repetides.
◦ L’ajust d’una distribució estadística a un model de probabilitat: la llei normal.

3.  Les diferents fases i tasques d’un treball estadístic. 
◦ El treball estadístic: recollir dades, organització, representació, paràmetres de centralització i de 

dispersió, interpretació i treball inferencial.

9.3.  QUINA HAURIA DE SER LA DINÀMICA DE LES CLASSES QUE ENS PERMETÉS ASSOLIR TANT 
ELS CONTINGUTS MARCATS PEL CURRÍCULUM COM PODER TREBALLAR LES COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES? 

Crec que en el cas de l’estadística i la probabilitat, i molt més concretament en el cas de l’estadística, la gran 
quantitat d’informació a l’abast de que disposem avui dia, pot ser d’un gran ajut. Tota aquesta informació pot  
ésser  perfectament  la  base  o  punt  de  partida  de  molts  contexts  i  plantejaments,  que  poden  ajudar  a 
entendre  i  a  treballar  amb  molts  elements  estadístics,  d’una  manera  clara,  pràctica  i  entenedora.  En 
definitiva, es tractaria de poder fer arribar l’estadística a tothom, fent a l’ estudiantat conscient de la seva  
importància i fent palesa la seva utilitat pràctica, sense que això impliqui un elevat nivell d’abstracció i de 
formulació. Amb això no vull en cap moment que cal fugir de certa estructuració i en alguns casos, d’una  
determinada formulació, per tal de poder realitzar els càlculs pertinents que permetin el correcte anàlisi de 
les  dades,  la  seva  manipulació,  arribar  a  unes  determinades  conclusions  i  finalment,  quan  això  sigui  
necessari i possible, fer alguna predicció. Tot això, crec que és una part del currículum de l’assignatura de 
matemàtiques,  que  pot  donar  peu  a  que  els  alumnes  participin  molt  i  siguin  molt  actius  en  el  seu 
aprenentatge. 

Dit això, pel que fa concretament a quina seria la dinàmica de les classes, crec que seria interessant poder 
presentar-les amb un cas, ja sigui en forma de lectura, on per exemple existeixen gràfics o taules; o d’un 
experiment o cas curiós,  sobre algun tema que pogués atreure la seva atenció.  A continuació,  podrien  
presentar-se una sèrie  d’activitats,  que permetessin  als alumnes treballar  amb la  informació  disponible,  
d’experimentar ells mateixos, o bé raonar i extreure alguna solució als problemes, preguntes o situacions 
plantejades. Es tracta que a través d’una sèrie de qüestions induïdes, els alumnes puguin anar arribant,  
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sense ser  totalment  conscients,  als  conceptes que  es pretenen aprendre  a  la  sessió.  Ja  sigui  a  nivell 
individual o en grup, i després d’haver treballat una mica, es podien recollir els resultats obtinguts, veient de 
quina  manera  es  dóna solució  a  les  diferents  situacions  plantejades.  Un  cop  analitzades les  diferents 
respostes, comparades les diferents maneres de treballar, i  aprenent d’una manera constructiva quines són 
les millors estratègies possibles, pot ser el moment d’arribar a una sèrie de conclusions. Ja siguin dels 
alumnes amb l’ajuda del docent, o el mateix docent fent-ho d’una manera sintètica, es poden presentar 
d’una manera estructurada i teòrica els conceptes apresos, de manera que els permetin tenir una base de 
cara avançar i aprendre altres conceptes, pels quals és possible que el coneixement dels anteriors sigui una 
condició necessària. D’aquesta manera, eminentment pràctica tot i que amb un final més teòric i aglutinador,  
es poden anar aprenent nous conceptes, però d’una manera en la qual els alumnes són el centre del seu 
aprenentatge i el docent té un paper més secundari, més basat en el guiatge de l’estudiantat, permetent que 
s’arribi als objectius plantejats, però a partir de la feina dels propis estudiants. 

9.4.  A PARTIR DE QUIN TIPUS D'ACTIVITATS, JA SIGUI EN FORMA DE TREBALLS, DE PRÀCTIQUES O 
DE PROJECTES; S'ORGANITZARIEN LES SESSIONS? 

Per tal de poder analitzar els diferents temes del currículum, seria interessant plantejar diverses activitats i 
exercicis, ja siguin individuals o en grup. En aquests els alumnes haurien de ser capaços d’arribar a unes 
conclusions i adquirir uns coneixements a partir d’un plantejament inicial. Una part important seria que fossin  
capaços de comentar els resultats i saber-los avaluar de forma constructiva amb el grup, per així aprendre 
de la resta.

Per fer-ho, es podrien extreure materials obtinguts de la premsa o d’altres mitjans, especialment Internet, 
sobretot en temes relacionats amb estadística descriptiva, distribucions bidimensionals i la part de treball  
estadístic. L’adquisició d’aquestes eines hauria de ser útil per a la resta d’assignatures, sigui quina sigui la  
modalitat  triada  de  batxillerat.  Per  a  la  part  de  probabilitat,  seria  potser  convenient  la  realització 
d’experiments i exercicis per tal d’adquirir els conceptes. En aquests, els alumnes podrien tractar temàtiques  
molt diverses, però podrien estar relacionades tant amb elements de la vida quotidiana, com d’altres més 
acadèmics i científics, que els ajudin a la seva aplicació a altres assignatures. 

9.5. COM HAURÍEM DE VERIFICAR L'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PLANTEJATS? COM SERIA 
L'AVALUACIÓ? 

La verificació de l’assoliment dels objectius aconseguits no hauria de ser massa diferent de la manera en la 
qual  els  alumnes  han  adquirit  els  coneixement.  Per  tant,  no  es  tractaria  de  plantejar  un  o  una  sèrie  
d’exàmens amb els quals els alumnes hagin de demostrar que són capaços d’aprendre de memòria una  
sèrie de fórmules i saber-les aplicar en uns exercicis prèviament preparats. Evidentment els alumnes han de 
conèixer l’aplicació d’aquests continguts teòrics, i els conceptes que hi ha al seu darrere i dels quals es pot 
arribar a la formulació, però potser no és necessari aprendre totes les fórmules de memòria i potser sí saber 
quina aplicar en cada cas en funció de les necessitats, i a més a més, ésser capaç d’interpretar el resultat 
obtingut un cop les emprem.

L’avaluació considero, en primer lloc, que hauria de ser continuada, de manera que permetés avaluar tot el  
procés, comparant evolutivament quin ha estat el procés que ha seguit l’alumne i no basant-nos només en 
una o vàries proves finals, que tot i que poden perfectament existir ja que obliguen als alumnes a estudiar, 
no  poden ser  l’únic  element  a  valorar.  En  segon lloc,  hauria  de  tenir  una  estructura  similar  al  procés 
d’aprenentatge de l’alumne, de manera que mostrés que l’alumne és competent i per tant, capaç de poder, a  
partir  d’una determinada situació  plantejada,  fer  un tractament  de les dades i  finalment,  arribar a unes 
conclusions  que  ens  permetin  respondre  a  les  qüestions  o  problemàtiques  prèviament  plantejades. 
Finalment, i sempre en el cas de que això fos possible, seria potser interessant la possibilitat d’introduir una  
certa coavaluació per part dels alumnes, de manera que els propis alumnes, d’una manera constructiva,  
fossin capaços d’avaluar el treball de la resta, permetent així que cadascú aprengui del saber i no saber fer 
dels altres, en comparació amb el propi, desenvolupant una aptitud crítica però responsable i respectuosa. 
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10. ALLTAGSSTOCHASTIK

Estadística per a la vida diària o “Alltagsstochastik” pretén ser el títol de la matèria que pretenem dissenyar 
per al primer curs de batxillerat i amb la que ens sigui possible incloure els diferents elements analitzats.

Per una banda, s'hi haurien d'incloure els elements determinats pel currículum d'ensenyament català, tal i  
com hem vist en l'apartat anterior, introduint-hi elements i materials del sistema educatiu alemany, enriquint 
així la matèria. 

En  segon  lloc,  s'haurien  d'aplicar  una  sèrie  de  metodologies  que  permetessin  assolir  les  diferents 
competències bàsiques, sempre considerant la necessitat de relacionar els continguts i elements apresos 
amb elements quotidians, tal que allò que s'aprengui pugui ser emprat de forma continuada. Per tal de que 
això sigui possible, es pretén treballar a partir de contextos determinats, emprant contexts determinats i  
potenciant competències com la resolució de problemes o la modelització matemàtica, que ens permetrà 
treballar matemàticament situacions concretes. 

Finalment, caldria considerar l'element lingüístic, per qual a més d'assolir les competències relacionades 
amb la vessant matemàtica, es podria potenciar l'aprenentatge d'una llengua estrangera, adquirint d'aquesta  
manera competències addicionals. Com hem vist en les diferents reflexions, no es tracta d'ensenyar un 
idioma, sinó d'emprar-lo per aprendre altres continguts. El focus el centrem per tant en l'aprenentatge de 
l'estadística i la probabilitat, aprofitant aquest context per introduir nous elements. (ANNEX 1)

10.1. COMPETÈNCIES 

A nivell general, es pretenen treballar les següents competències bàsiques al llarg de la UD:
• Competència matemàtica, necessària per treballar els continguts d'estadística i probabilitat.
• Competència  en  el  coneixement  i  la  interacció  amb  el  món  físic,  car  s'intenta  relacionar  els 

continguts amb aspectes de la vida quotidiana. 
• Competència  comunicativa  lingüística  i  audiovisual,  car  s'incideix  en  la  importància  de  la 

comunicació  i  transmissió  oral  i  per  escrit  dels  procediments  seguits  i  dels  resultats  obtinguts, 
relacionar-los amb els elements apresos. A més, s'hi introdueixen 

Dins de la competència matemàtica, es pretenen treballar els següents elements:
• Raonar matemàticament.
• Plantejar-se i resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana. 
• Utilitzar  les  tècniques  matemàtiques  bàsiques  per  tal  de  resoldre  les  diferents  situacions 

plantejades.
• Interpretar i representar els resultats obtinguts i relacionar-los amb la situació de partida. 
• Comunicar a la resta de la classe els procediments seguits i els resultats obtinguts.

10.2. OBJECTIUS DE LA MATERIA

Els objectius que es persegueixen amb la matèria serien els següents: 
• Assolir les competències bàsiques i les específicament matemàtiques.
• Cobrir els continguts determinats al currículum i fixats a la programació de la matèria.
• Aprofundir amb el coneixement i pràctica activa de la llengua estrangera com a llengua de treball.

10.3. RELACIÓ AMB ALTRES MATÈRIES

Els continguts de la matèria es centren en elements d'estadística i probabilitat, pel que trobem relacions amb 
les matèries de tecnologia, ciències naturals i experimentals i ciències socials, corresponents a les diferents 
modalitats de batxillerat.  Com a conseqüència d'aquest  fet,  la  matèria pot  interessar a l'alumnat de les 
diferents modalitats de batxillerat. El fet d'introduir una llengua estrangera té també l'objectiu d'engrescar a 
l'alumnat d'humanitats i artístic, que no té continguts relacionats amb la matemàtica al seu currículum, però 
que el seu interès per les llengües estrangeres i la transversalitat de l'estadística i la probabilitat, poden dur-
lo i motivar-lo a cursar aquesta matèria. Es tracta per tant, de fer una matèria per a tothom. 
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10.4. CONTINGUTS

Els continguts de la matèries estarien formats per un total de 6 unitats didàctiques, on es tractarien els 
següents conceptes del bloc de continguts de “Estadística i Atzar” (ANNEX1): 

• Unitat didàctica 1: Estadística descriptiva
• Unitat didàctica 2: Distribucions bidimensionals
• Unitat didàctica 3: El concepte de probabilitat
• Unitat didàctica 4: Càlcul de probabilitats
• Unitat didàctica 5: Distribucions de probabilitats
• Unitat didàctica 6: Contrast d'hipòtesis 

10.5. CRITERIS D'AVALUACIÓ

Tal i com recomanen les reglamentacions d'inici de curs i a la resta de documents i normativa relatius a 
l'ensenyament  de matèries a secundària,  l'avaluació  ha de ser  continuada o sumativa,  tal  que permeti  
observar i puntuar totes les actuacions de l'alumnat, analitzant el seu progrés continuat i global. 

L'avaluació  ha de ser  també formativa,  tal  que es poguessin  anar regulant  de manera progressiva les 
dificultats i  els possibles errors de l'alumnat, reforçant el seu aprenentatge. A més, també cal que sigui  
formadora,  tal  que l'alumnat pugui de manera autònoma, a través de l'autoavaluació o coavauació,  per 
exemple sortint a la pissarra o treballant en equip, regular el seu aprenentatge, podent determinar per si 
mateix quan existeix alguna mancança. Per tant, per tal d'avaluar es considerara:

• Actitud  de  l'alumnat  respecte  a  l'aprenentatge:  contribució  a  classe,  sortida  a  la  pissarra, 
aportacions, etc. Pes en l'avaluació de la UD: 25% 

• Treball per part de l'alumnat: treball realitzat a classe, deures i entrega del dossier amb les activitats  
realitzades. Pes en l'avaluació de la UD: 25%

• Prova d'avaluació al final de la unitat. Pes en l'avaluació de la UD: 50% 

10.6. PROGRAMACIÓ DE LA MATÈRIA

La matèria en qüestió es tractaria d'una assignatura optativa amb una durada anual i amb 2 sessions d'una  
hora a la setmana. 

Considerant unes 10 setmanes per trimestre, disposaríem de 60 hores al llarg del curs acadèmic, que es 
podrien estructurar en 6 unitats docents, amb una durada de 10 sessions cada una, incloent-hi la sessió  
destinada a l'avaluació.  A l'ANNEX 1 trobem una possible programació anual de la matèria. 

10.7. METODOLOGIA EMPRADA

Segons el que hem comentat prèviament als punts 9.4 i 9.5., la metodologia emprada hauria de permetre  
combinar l'adquisició de les competències bàsiques i matemàtiques, amb l'assoliment dels continguts fixats 
pel  currículum.  Per tal  d'aconseguir-ho,  es proposa organitzar  les sessions amb un important  contingut  
pràctic, a partir de projectes i treballs per part de l'alumnat, tal que autònomament puguin anar construir el 
seu coneixement. 

10.8.  ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Pel  que  fa  a  l'atenció  a  la  diversitat,  tot  i  tractar-se  d'una  matèria  de batxillerat,  es  considera  que  es 
necessari poder considerar les diferents necessitats i ritmes de l'alumnat, pel que  es duen a terme diferents  
iniciatives dins del grup :

• Disseny d'activitats amb diferent tipus de complexitat i amb exercicis addicionals, que permetin a 
cadascú aprendre en relació al seu ritme. 

• Ubicació de l'alumnat a l'aula,  tal  que sigui  possible l'aprenentatge cooperatiu i  que aquells  qui 
tinguin les competències ja assolides ajudin a la resta.

• Potenciar  les intervencions de determinats alumnes,  incloent-los en la  resolució  d'activitats,  per 
exemple facilitant que siguin ells qui surtin a la pissarra per explicar què han fet. 
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http://  wiki.bildungsserver.de   

◦ Bundesministerium für Bildung und Forschung (Bildungsforschung)
www.bmbf.de 

◦ Catàleg de Recursos Virtuals XTEC MERLÍ
http://aplitic.  xtec  .cat/  merli    

◦ CLIL Consortium. Context and Language Integrated Learning
www.clilviu.es/index 

◦ CESIRE – CIREL. Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa en Llengües 
http://  phobos.xtec.cat/cirel/cirel   

◦ Consell  Europeu.  Marc  Comú de  Referència  (MERC) per  a  l'aprenentatge,  l'ensenyament  i  
l'avaluació de les llengües
http://www.coe.int 

◦ Goethe Institut. Integriertes Fremdsprachen- und Sachfachlernen
http://www.goethe.de/ges/spa/dos/ifs/deindex.htm 

◦ IPN-Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
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http://www.ipn.uni-kiel.de

◦ Kompetenztest. de
www.kompetenztest.de 

◦ Kompetenzentwicklung  im  Lehramtsstudiengang  für  das  Fach  Mathematik;  exemplarisch 
aufgezeigt  an  der  Fähigkeit,  Aufgaben prozessbezogen  zu  konstruieren  und  zu  analysieren 
(Madipedia) 
www.madipedia.de 

◦ Mathematikunterricht   entwickeln  –  Bausteine  für  kompetenzorientierten  Unterrichten.  Berlin. 
Cornelsen. Andreas Büchter, Dr. Paed. Dipl.- Math. 

                    www.buechter.net 

◦ Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio.  Secretaría  de  Estado  de  Comercio  Exterior.  
Oficinas Comerciales: Alemania
http://alemania.oficinascomerciales.es 

◦ Projekt CLILIG. Integriertes Sprach- und Fachlernen auf Deutsch
http://www.opeko.fi/clilig/clilig.php 

◦ Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin
www.berlin.de/sen/bwf 

◦ Servei de Llengües Estrangeres del Departament d'Ensenyament
http://phobos.xtec.cat/pluriling 
  

◦ Schulministerium Nordrhein-Westfalen. Flexible Bilinguale Module im Fachunterricht
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/BilingualerUnterricht/BilingualeModul
e/index.html 

◦ The European Center for Modern Languages
www.ecml.at   

◦ Thüringerministerium für Bildung und Forschung 
www.thueringen.de/tkm
 

◦ Thüringer Schulportal. Einschätzungen zur Kompetenzentwicklung
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/schulentwicklung/kompetenzentwicklung 

◦ Thüringer Schulportal (Schulentwicklung)
http://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/schulentwicklung/start 

MATERIALS
Materials elaborats per la seu a Polònia del  Goethe Institut 

◦ Arbeitsheft Mathematik:  Band 1 (Bilinguale 10. Klasse). Goethe Institut - Polen 
◦ Arbeitsheft Mathematik:  Band 2 (Bilinguale 11. Klasse). Goethe Institut - Polen 

MATERIAL O LLIBRES DE TEXT I SUPORT ALEMANYS
◦ Arbeitsheft  Stochastik  für  die  Gymnasiale  Oberstufe   (11.  -  13.  Klasse)  DUDEN  PAETEC 

Schulbuchverlag
◦ Basiswissen  Schule  Mathematik  Abitur  mit  DVD   (11.  -  13.  Klasse)  DUDEN  PAETEC 

Schulbuchverlag
◦ Lehrbuch  Stochastik  Gymnasiale  Oberstufe  mit  DVD  (11.  -  13.  Klasse)  DUDEN  PAETEC 

Schulbuchverlag
◦ Lehrermaterial  Stochastik  Gymnasiale  Oberstufe   (11.  -  13.  Klasse)  DUDEN  PAETEC 

Schulbuchverlag
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