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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Situació de partida i plantejament del treball 

En els darrers anys l’atenció a la diversitat s’ha convertit en un dels temes més importants de 
l’educació.  Per a poder atendre les necessitats de cada tipologia d’alumnat els centres 
educatius poden utilitzar diverses propostes.  

Aquest treball consisteix en l’elaboració de materials, activitats i recerca de recursos dirigits a 
un determinat recurs d’atenció a la diversitat: l’aula oberta.   

El projecte consta d’una introducció als recursos d’atenció a la diversitat on es desenvolupa 
l’aula oberta (on s’ha centrat el projecte), la solució proposada al problema (on hi ha el temari 
proposat amb el desenvolupament de les activitats, materials i recursos de tres temes) i 
finalment les conclusions.  

El centre on he realitzat les pràctiques disposa d’un gran oferta d’aquestes propostes:  

 

Explicació breu de cada recurs d’atenció a la diversitat 

Aula d’acollida: és una mesura a temps parcial on l’alumnat nouvingut rep una atenció 
personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana. Es pretén la integració 
acadèmica, lingüística i social. 

Aula adaptada: és una mesura dirigida a l’alumnat de primer cicle d’ESO on es treballen 
sobretot les actituds i els hàbits. Els estudiants solen tenir desmotivació envers els continguts 
acadèmics i/o problemes conductuals, problemes d’adaptació a l’aula, d’autoestima, etc. 

Aula oberta: és una aula adaptada dirigida al segon cicle d’ESO on es realitzen activitats més 
manipulatives relacionades amb les assignatures, com per exemple: taller de jardineria, taller 
de tecnologia, etc. 
 
Projecte singular: Està dirigit a l’alumnat de l’aula oberta. Consisteix en una experiència 
educativa que pretén ajudar a l’alumnat a assolir les competències bàsiques. Combinen el 
treball acadèmic o curricular amb experiències o estades en el món laboral. Això facilita 
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l’obtenció de la titulació de l’ESO a aquells alumnes amb risc de fracàs escolar greu i afavoreix 
la inserció social, educativa i laboral.  
  
Èxit escolar: recurs adreçat a certs alumnes de primer cicle d’ESO. Reforça l’estudi, les 
llengües i les matemàtiques. L’objectiu d’aquest projecte és reduir els nivells de fracàs actuals i 
assolir l’èxit escolar per a tothom. 
 
Desdoblaments d’àrees: Hi ha diferents assignatures que per llei han de d’estar desdoblades. 
L’objectiu és reforçar o ampliar els continguts acadèmics.  
 
Grups d’adaptació curricular: són grups d’aprenentatge on hi ha una adaptació del 
currículum (nivell més baix). Suposa un benefici per a la resta de grups i alhora una manera 
d’ajudar-los a tenir èxit. 
 
Programacions multinivell: als grups homogenis (on no hi ha adaptació curricular) es 
realitzen activitats a diferents nivell: ampliació i reforç. 
 
Suport psicopedagògic (EAP): dirigit a l’alumnat que necessita una orientació personal i 
acadèmico-professional  rep ajuda. També assessora al professorat.  
 
Atenció individualitzada als alumnes amb NEE: és una atenció que reben alumnes en petit 
comitè. Són 5 hores a la setmana al primer cicle de la ESO i 3 hores al segon. Es treballen els 
objectius mínims i bàsics de les diferents assignatures (competències bàsiques), aspectes 
actitudinals, hàbits, ús de l’agenda, entre d’altres. 
 
Seguiment individual: pels alumnes que necessiten una atenció individualitzada per a 
treballar els hàbits, l’autoestima, l’organització d’estudi,... se n’encarrega el psicopedagog/a. 
També pels alumnes amb problemes psicològics més greus, alumnes que necessiten una 
orientació personal, acadèmica i/o professional. 
 
Unitat d’Escolarització Compartida (UEC): hi poden participar alumnes (de segon cicle 
d’ESO o que tinguin 14 anys) amb problemes greus d’adaptació al centre escolar i que ja han 
esgotat tots els recursos d’atenció específica. És el recurs més extern en el qual l’alumnat 
assisteix a una escola-taller o centre de formació pre-laboral: mecànica, electricitat, 
perruqueria, però també assisteixen unes hores a l’institut per  treballar les àrees instrumentals.  
 
Estudi assistit: són alumnes amb dificultats d’aprenentatge, integració social i manca de 
recursos econòmics. És de 4 a 6 hores setmanals, fora de l’horari escolar amb monitors 
externs. Fan els deures, estudien i organitzen la feina. 
 
Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE): l’objectiu és l’atenció a l’alumnat amb 
trastorns greus de conducta i afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’ESO. Són 
alumnes que mostren conductes disruptives com a conseqüència d’una situació personal 
problemàtica acompanyada d’una manca d’habilitats socials i de relació amb els altres.  
 
Determinació de l’alumnat que ha d’anar en un recurs específic 
 
Quan un professor o el tutor detecta un problema determinat amb un alumne que està en un 
grup ordinari, ho exposa a l’equip docent corresponent. A l’equip docent se’n parla i es decideix 
si s’ha de delegar a a la comissió d’atenció a la diversitat (CAD). Si s’ha decidit traslladar-ho a 
la CAD, aquesta fa la valoració de la demanda i entre tots els membres decideixen la resolució, 
és a dir, deriven el cas al recurs corresponent i en va fent el seguiment. La CAD retorna la 
decisió a l’equip docent i si s’ha derivat a un recurs, es comença un procés d’entrevistes amb 
els pares o tutors legals ja que cal l’acceptació d’aquests per moure l’alumne a un recurs.   
En el cas que un alumne no funcioni en un recurs se sol traslladar-lo a un recurs més extrem, 
és a dir, es podria començar per l’aula adaptada i acabar a la USEE. 
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1.2 L’aula oberta  

 

1.2.1 Definició 

L’aula oberta és una mesura per atendre la diversitat de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO (o de 2n 
curs que: no està en condicions de promocionar a 3r, que ja ha repetit un curs en l’etapa, que a 
més a més interrompen el funcionament normal de la classe i, que per diversos motius, no 
poden seguir el ritme del curs a l’aula ordinària. La solució és crear una aula (aula oberta) que, 
prenent com a referència el currículum de continguts de l’ESO, desenvolupa l’adaptació 
curricular corresponent.  
La finalitat de l’aula oberta és que l’alumne pugui assolir els objectius i les competències 
bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en ESO mitjançant una organització dels 
continguts i de les matèries del currículum diferent a l’establerta de forma general i una 
metodologia específica i personalitzada. La manera de treballar més comuna a l’aula oberta és 
per projectes. Com per exemple, a ciències naturals es pot realitzar un projecte sobre 
jardineria. Aquests projectes tenen com a objectiu principal trobar espais nous i metodologies 
motivadores, ja que les activitats d’ensenyament-aprenentatge que es porten a terme dins 
l’aula ordinària solen ser dures i pesades (els costa mantenir el nivells d’atenció i treball 
continuats) pels alumnes de l’aula oberta. L’activitat en un espai obert els ajuda a desenvolupar 
l’autonomia i creativitat, i evitar conflictes i incidències per esgotament.  
Els projectes també ajuden a desenvolupar hàbits de capacitació laboral. Ja que els alumnes 
han de realitzar un treball cooperatiu, manipulen eines, desenvolupen tasques programades, 
s’han de responsabilitzar d’espais comuns, ha de tenir cura i recollir el material, etc. 
Aquests projectes a nivell educatiu afavoreixen l’aprenentatge més vivencial i significatiu ja que 
es treballen competències tan bàsiques i elementals per la vida com: paciència, espera i 
constància (en el cas del projecte de jardineria), ja que els alumnes han de sembrar, veure com 
la planta creix i finalment fer-ne la recol·lecció. 
 
Aquesta oportunitat que s’ofereix a l’alumnat de l’aula oberta, requereix el compromís 
d’aprofitar aquesta oportunitat. L’alumne, la seva família i el tutor signen un contracte 
pedagògic que autoritza l’adaptació curricular i en què cada part accepta uns compromisos que 
ha de complir durant el curs. 
El seu incompliment pot suposar l’abandonament del programa i la reincorporació al grup 
ordinari. 
 
1.2.2 Compromisos i acords per formar-ne part 

Per accedir a l’aula oberta l’alumnat i els seus familiars han de signar un document de 
compromís. A l’annex 1 s’adjunta el model de contracte que s’utilitza al centre on he realitzat 
les pràctiques. La família són els primers interessats en què se’ls informi i tot vagi correctament 
a l’aula oberta. El tutor realitza entrevistes amb la família com a mínim 4 cops l’any (reunió 
inicial, a finals de la primera avaluació, finals de la segona i a final de curs). 

Compromisos  
 

 Els pares: 
o Que estan d’acord en l’escolarització del seu fill a l’aula oberta 
o Han d’assistir a les reunions que siguin necessàries per portar un control i 

seguiment del seu fill 
o Han de fer complir tos els acords presos en les reunions amb el tutor 
o Han d’assumir responsabilitat i motivació en el treball del seu fill 

 

 L’alumne es compromet a diverses coses: 
o A assistir a classe i puntualitat 
o Assumir responsabilitiat i continuïtat  
o A mantenir una actitud correcta i un clima de respecte vers la resta d’alumnat i 

el professorat. 
o A portar el material (tant a l’aula oberta com a l’aula ordinària) 
o A esforçar-se per fer la feina a classe (autoexigència). 
o En el cas que incompleixi algun dels punts anteriors, l’alumne pot deixar de 

tenir dret a estar a l’aula oberta i tornar a l’aula ordinària. Per exemple, 
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incompleix tres cops el contracte donarà lloc a una rescissió del contracte i 
suposarà  la sortida de l’aula oberta i el seu lloc podrà ser ocupat per algú que 
aprofiti aquesta oportunitat.  
 

1.2.3 Ubicació i perfil de l’alumnat 

L’alumne de l’aula oberta forma part d’un grup ordinari. A l’aula oberta realitzen els crèdits 
corresponents a les àrees de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques, ciències de la 
naturalesa o ciències socials on se’ls hi aplica un pla individualitzat col·lectiu. És important tenir 
en compte la inclusió en grups ordinaris dels alumnes en determinades assignatures perquè no 
perdin el referent grup-classe. La realitat però, és molt diferent: en el centre que he realitzat les 
pràctiques només 1 alumne de 13 fa classes amb el grup ordinari. 

L’alumnat de l’aula oberta presenta un perfil que sol incloure diversos dels següents punts:  

 

- Baix rendiment acadèmic: tant dificultats generalitzades d’aprenentatge com de 
competències en la majoria de matèries. Sense hàbit d’estudi. 

- Sense perspectiva de futur i amb risc d’exclusió social 
- Greus problemes per adaptar-se a les normes bàsiques de convivència del centre i, fins 

i tot, greus problemes de comportament i disciplina.  
- Baix nivell d’autoestima i confiança. 
- Forta desmotivació per l’activitat escolar. 
- Problemes socials, econòmics, familiars, maltractaments… poc suport familiar. 

 
1.2.4 El professorat 

A l’aula oberta es procurarà reduir el nombre de professors (preferiblement professorat amb 
experiència docent i destinació definitiva al centre) ja que estan més capacitats per treballar 
amb aquest tipus d’alumnat) que s’encarreguen de portar a terme les matèries de l’aula oberta. 
Hi ha una dificultat afegida que és la d’establir diferents nivells de treball i avaluació dins la 
mateixa aula ja que són alumnes amb situacions molt diverses, entre d’altres aspectes. En el 
centre de pràctiques hi ha 6 professors que s’encarreguen de les assignatures. Un professor 
imparteix 4 assignatures, un altre 3, un professor n’imparteix dues i tres professors 
n’imparteixen una, és a dir, entre dos professors imparteixen més del 50% de les matèries 

Tutor de l’aula oberta: 

El paper del tutor de l’aula oberta és molt valuós de cara a l’orientació i supervisió de l’evolució 
de l’alumnat i de suport a la tutoria de classe.  

 
1.2.5 L’avaluació 

L’avaluació a l’aula oberta en el centre que he realitzat les pràctiques es porta a terme tenint en 
compte: 

 20% conceptes. S’inclou en els conceptes el que s’ha aprés i es pot demostrar a través 
de la correcta realització dels exercicis que es porten a terme seguidament de 
l’explicació de la matèria i de les activitats a casa, mitjançant els controls de cada tema 
i a partir de la correcta resposta a les preguntes que es fan a classe o contestant 
correctament a les preguntes que es fan al llarg de les sessions.  

 40% procediments. Fa referència a la feina feta, comportant: ordre, feina acabada, 
polidesa, tenir el material escolar al dia, ritme de treball adequat i realització dels 
deures.  

 40% actitud. Per avaluar el comportament es valorarà: el compliment de les normes, 
saber estar a classe, respectar els companys, als professors i al material, seguir les 
indicacions del professorat, portar el material necessari, etc. Les faltes d’ordre, la 
mostra d’interès i l’esforç són molt importants per avaluar el comportament. Si un 
alumne és expulsat tres cops a causa d’incidències de comportament greus durant un 
trimestre li suposa no aprovar l’actitud i, conseqüentment, suspendre el trimestre.  

En general, si un alumne de l’aula oberta aprova l’actitud, aprova la matèria. La màxima nota 
que poden obtenir és un 6, considerant l’aprovat una nota igual o superior a 5. En el cas que 
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l’alumne estigui dins del projecte singular o realitzi una assignatura a l’aula ordinària podria 
obtenir una nota superior a 6 si la valoració és molt bona.  
  
1.2.6 Objectius aula oberta 

Els objectius de l’aula oberta es poden resumir en els següents punts:  

- Assolir el desenvolupament de les competències bàsiques. En el cas de matemàtiques: 
l’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes són part dels objectius.  

- Fer de l’aula un espai que proporcioni a l’alumne les oportunitats que potser no té al 
seu àmbit familiar i/o social. 

- Establir relacions personals positives per tal d’incrementar:  

o L’autoestima de l’alumnat. 

o La motivació pels aprenentatges. 

o Les expectatives de futur. 

- Fomentar el treball cooperatiu. 

- Autonomia en el treball escolar. 

- Aconseguir que l’alumne recondueixi la seva actitud (tant acadèmica com en altres 
àmbits de la vida) i integrar-lo en el seu context territorial i social. 

- Desenvolupar habilitats per a la inserció escolar, social i laboral. 

- Assolir els aprenentatges necessaris per obtenir el graduat en ESO. 

- Mantenir l’alumnat escolaritzat fins al final de l’etapa escolar per tal d’evitar el fracàs 
escolar i l’abandonament.  

 

1.3 Objectiu del treball 

L’objectiu principal d’aquest projecte és el de crear un material que sigui útil per treballar amb 
l’alumnat de l’aula oberta. Com s’ha definit anteriorment aquest alumnat té greus problemes de 
desmotivació. Mitjançant el disseny d’activitats a partir de diverses eines es buscarà 
incrementar la motivació de l’alumnat i consegüentment s’aconseguirà un desenvolupament 
positiu de les habilitats. Per tal d’aconseguir-ho les activitats i els materials es portaran a terme 
mitjançant:  
 

 L’ús dels ordinadors: Considero que és una eina bàsica per ajudar a motivar 
l’alumnat. Per a ells treballar amb l’ordinador és més “divertit” però al mateix temps 
estan aprenent. Pel que fa a aquest punt he usat diversos programes: 

o Geogebra: dibuixar figures geomètriques, dibuixar funcions, etc.  
o Calculadora Wiris: dibuixar funcions, representar punts i rectes en 3D, etc. 
o Full de càlcul: principalment s’usa per a representar gràfics (tant en el tema de 

funcions com en en el d’estadística) 
o Recursos d’internet: Visualització de vídeos, accedir a aplicacions, jugar a 

diversos jocs. 
o Resolució de qüestionaris virtuals: Per a cada tema hi ha un qüestionari virtual 

que l’alumne ha de realitzar. 
o JClic author on he creat tres projectes (un per cada tema). La majoria 

d’activitats estan fetes a partir d’aquest programa i l’alumne ha de resoldre 
l’activitat relacionant conceptes, construint trencaclosques, resolent mots 
encreuats, omplint espais en blanc, etc.  
 

 Realitzant treballs manuals (activitats manipulatives). El tema que dóna més 
possibilitats per realitzar treballs d’aquesta mena és el de geometria. Es dediquen 
diverses sessions per a construir figures I aprendre mitjançant la manipulació dels 
objectes: construcció d’un tangram, de poliedres regulars, prismes, piràmides I cossos 
rodons i construcció d’un icosaedre gegant. 
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 Treballant amb equip: les activitats que es realitzen amb l’ordinador la majoria són 
individuals. Hi ha diverses activitats que es poden realitzar en parelles o grups. Les que 
són més manipulatives sí que l’alumne treballa en equip i han d’assumir un rol per a 
organitzar el grup correctament. 
 

 Fent sortides fora del centre: visitar el museu de les matemàtiques, l’exposició “i 
després fou… la forma”, fer un treball fotogràfic sobre el tema de geometria, etc.  

 
Els objectius que espero assolir al realitzar aquest projecte és contribuir a que l’alumnat:  
 

 Trobi sentit en les activitats i els materials que es proposen dels tres temes i pugui usar 
les matemàtiques per a resoldre situacions que pugui trobar-se al dia a dia, com per 
exemple llegir correctament els gràfics que surten als diversos mitjans de comunicació. 

 Aprengui els conceptes a partir de la pràctica i valori la importància de les 
matemàtiques a la vida real.  

 Sàpiga usar de manera familiar les noves eines tecnològiques: calculadores, 
ordinadors, programes, pissarres digitals,… que faciliten les tasques de càlcul i la seva 
representació. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

 

Metodologia de l’aula oberta 

A l’aula oberta haurien de predominar activitats d’ensenyament-aprenentatge properes a 
l’experiència de l’alumnat, adaptades a la realitat del grup i de cada alumne individualment, 
amb activitats  manipulatives, creatives, d’aplicació pràctica, etc. A la pràctica no sempre 
s’actua d’aquesta manera i és probable que els alumnes sols disposin d’un dossier d’exercicis i 
no es realitzin activitats com les que s’han esmentat.  
 
La metodologia general de l’aula oberta ha de donar prioritat als següents aspectes: 
 

- La realització de les classes s’ha de portar a terme buscant la part més pràctica i 
funcional dels continguts a treballar (relacionats amb la vida real de l’entorn dels 
alumnes, que els motivin, siguin d’interès amb l’edat i estiguin vinculades a la realitat 
social i laboral) i amb l’objectiu de promoure l’adquisició de les habilitats personals 
necessàries per a la vida adulta i professional. 

- És imprescindible reduïr la càrrega teòrica a favor de continguts procedimentals i 
actitudinals. 

- Cal una diversificació de les estratègies d’aprenentatge: explicacions, treballs pràctics, 
recerca d’informació, projectes,… 

- Diversificació de materials: documents escrits, informàtics,… 
- Diversificació de les activitats i instruments d’avaluació: exercicis autocorrectius, 

correcció col·lectiva, autoavaluació, exposicions,… 
- S’utilitzaran freqüentment les diferents eines TIC com a eina d’aprenentatge de les 

matèries. 
- Tot i que hi ha diversos ritmes d’aprenentatge (3r i 4t d’ESO), els continguts es 

treballaran principalment en grups cooperatius amb l’objectiu de millorar les habilitats 
socials de l’alumnat. També hi haurà una part individual amb l’objectiu de treballar les 
necessitats individuals i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge. 

- Compartir activitats amb el grup ordinari i participar en activitats col·lectives com 
excursions o sortides.  

 
Experiència en la metodologia a l’aula oberta 
 
L’alumnat de l’aula oberta al centre on he realitzat les pràctiques segueix un dossier d’exercicis 
a l’assignatura de matemàtiques. Durant les classes els alumnes van fent el quadern a no ser 
que se’ls encomani algun altre tipus d’activitat. 
La programació actual consta de cinc unitats didàctiques organitzades en sessions d’una hora 
de durada (180 de hores en total del professorat). No tots els alumnes realitzen el mateix 
nombre d’hores a la setmana ja que n’hi ha que estan al projecte singular. Alguns alumnes sols 
realitzen una hora de matemàtiques a la setmana. Alguns alumnes en realitzen dues, tres o 
com a màxim quatre hores a la setmana.  
 

1. Repàs de les operacions bàsiques (40h del professor) 
2. Equacions d’una incògnita (40h del professor) 
3. Equacions de dues incògnites (40h del professor) 
4. Resolució de problemes (40h del professor) 
5. Jocs d’intel·ligència (20h del professor) 

 
A les primeres 4 unitats es realitzen exercicis i a la darrera es resolen jocs d’intel·ligència, 
enigmes i endevinalles. El professor utilitza el llibre “Enigmes i jocs matemàtgics” de Lluís 
Segarra.  
 
En arribar a l’aula oberta i observar que l’alumnat seguia un dossier d’exercicis en la matèria de 
matemàtiques, vaig percebre que no era el material més adient per treballar amb una tipologia 
d’alumnat que no té hàbits d’estudi, que està desmotivat per l’activitat escolar i que té dificultats 
d’aprenentatge en la majoria de matèries (entre altres problemes). 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ QUE ES PROPOSA  

El que s’ha intentat aconseguir amb aquest projecte ha estat solventar el problema que s’ha 
exposat: crear un material adient per treballar amb l’alumnat de l’aula oberta.  
  
La meva proposta consisteix en 5 unitats didàctiques: 
 

1. Nombres racionals 
2. Equacions 
3. Funcions i gràfiques 
4. Geometria 
5. Estadística i probabilitat 

 
Si el professorat disposa de 180 hores, la distribució horària seria la següent:  
 

Tema Hores Objectius generals 

Nombres i operacions 
bàsiques 

40 Calcular fraccions, percentatges, descomptes, 
impostos,... 

Equacions 
30 Resoldre equacions de primer grau senzilles, 

expressar enunciats formulats en llenguatge 
col·loquial 

Funcions 40 Saber interpretar i construir gràfics de funcions 

Geometria 
30 Identificar les figures planes, cossos geomètrics i 

calcular-ne l’àrea i el volum respectivament 

Estadística i atzar 
40 Interpretar i construir gràfics, interpretar la mitjana 

aritmètica, recollir dades, classificar-les i 
representar-les. Probabilitat. 

 Total 180h  

 
He considerat aquesta distribució perquè crec que els temes més importants són: nombres i 
operacions bàsiques, funcions i gràfiques i estadística elemental. 
El projecte consistirà en desenvolupar tres de les unitats didàctiques esmentades: 
 

1. Funcions 
2. Geometria 
3. Estadística i atzar 

 
Amb les activitats que es proposen es busca que l’estudiant assoleixi una sèrie de 
competències bàsiques. Cal tenir en compte que els coneixements matemàtics que s’han de 
treballar han de ser útils per poder interpretar, raonar i poder ser crítics amb la informació que 
rebem de l’entorn. És important centrar l’assignatura de matemàtiques de l’aula oberta en el 
que és més proper de les seva vida. 

 
Quins objectius i competències treballarem a cadascuna de les tres unitats didàctiques?  

En primer lloc cal tenir en compte que les activitats previstes als programes de diversificació 
curricular (es considera l’aula oberta com una forma organitzativa i metodològica d’aquest 
programa) s’han de presentar com una oportunitat per millorar els aprenentatges per tal 
d’assolir les competències bàsiques i els objectius marcats a l’etapa i obtenir el títol de graduat 
en ESO (com indica la normativa corresponent: Apartat 3.2.3 del Document per a l’organització 
i funcionament dels centres. Curs 2010-2011). 

A continuació es desenvoluparan els diversos temes que s’ha proposat elaborar. 
L’estructuració dels temes és la següent: un esquema inicial amb la introducció de la unitat, el 
desenvolupament de les activitats i finalment la programació de la unitat. 
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3.1 TEMA 3: FUNCIONS 

“Les Matemàtiques no són un recorregut prudent per una autopista aclarida, sino un viatge a un 
terreny salvatge i estrany, en el qual els exploradors es perden sovint”  W.S. Anglin 

Esquema tema funcions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció al tema: 

Cal transmetre que tota la informació que rebem del món actual (tant de caràcter econòmic, 
social, polític, esportiu,…) s’expressa mitjançant gràfiques i taules. A partir de la lectura de 
diaris, revistes i mitjans de comunicació, es pot observar que força sovint ens arriba informació 
en aquest format. Les gràfiques i les taules ens faciliten la interpretació ja que recullen els 
resultats i ens faciliten la comprensió de la notícia.  

A la vida quotidiana l’alumnat es troba amb nombroses situacions en què se li presenten 
relacions entre diverses magnituds.  

Per exemple: 

 El preu de la factura de gasolina de la moto/cotxe depèn dels litres que hi posem. 

 Les llaunes de refresc que hem de comprar per una festa depèn del nombre de 
persones que hi assisteixin. 

 El temps que tardem en arribar a un lloc depèn de la velocitat a què anem. 

 El nombre d’ous que hem de posar per fer una truita depèn del nombre de persones 
que n’han de menjar. 

 

Avaluació inicial: annex 2  

FUNCIONS 

Variable 
dependent 

Variable 
independent 

Són la relació entre 

Gràfic Enunciat 

Les podem representar 
mitjançant 

Taula de 
valors 

Fórmula 

Característiques de la funció 

Màxims 
/ mínims 

Represen-
tació 

Domini i 
recorregut 

Creixement / 
decreixement 

Simetria 
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ACTIVITATS 

Activitat 1: Relacionem variables (JClic) 

Conceptes que es treballen: Variable dependent i independent.  

Mitjançant el programa informàtic JClic els alumnes han de relacionar diverses 
variables amb el tipus: dependent i independent.   

 

Activitat 2: “El pentàgon” (Geogebra) 

Conceptes que es treballen: Variable dependent, independent, taula de valors i 
gràfica de la funció. 

Mitjançant el Geogebra omplir una taula de valors que relaciona la longitud del costat 
amb l’àrea del pentàgon. Els alumnes poden moure un punt de la longitud i 
automàticament veuen el valor de l’àrea corresponent: 

 

A partir de l’ús d’aquesta aplicació podem explicar els dos tipus de variables: 
dependent i independent. L’alumne podrà veure que l’àrea depèn de la longitud del 
costat.  

Caldrà que l’alumne ompli una taula de valors on relaciona la longitud amb l’àrea: 

Longitud del costat 0 1 2 3 4 5 6 

Àrea 0 1,72 6,88 15,48 27,53 43,01 61,94 
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Activitat 3: “Dominis i recorreguts” (JClic) 

Conceptes que es treballen: Dominis i recorreguts 

Mitjançant el programa informàtic JClic (a partir d’imatges creades amb el Geogebra) 
els alumnes han de relacionar cada gràfica amb el seu domini i el seu recorregut.  Un 
cop l’alumne ha identificat el conjunt de valors que pot tenir la variable independent li 
apareix una nova pantalla on de trobar els valors que pot prendre la variable 
dependent..  

 

Activitat 4: “Anem amb bicicleta”  (JClic) 

Conceptes que es treballen: Domini, recorregut, creixement, decreixement, taules de 
valors, imatges i antiimatges. 

L’alumnat haurà de completar el trencaclosques i tot seguit trobar: 
 

Un cop hagin omplert la taula de valors 
podem dibuixar la gràfica de la funció:  
 
Passos que han de seguir: 
 

1. Dibuixar els eixos de coordenades  
2. Representar els valors de la variable 

independent (x) a l’eix horitzontal 
(abscisses) 

3. Representar els valors de la variable 
dependent (y) a la vertical 

4. Unir cada parella de punts 
5. Unir els valors per trobar la gràfica 

de la funció 
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Trobar el domini: Dom f(x) = [ 0 , 11] 
 
Trobar el recorregut: Im f(x) = [ 0 , 40] 
 
Funció creixent en: (0, 4) 
 
Funció constant en: (4, 7) 
 
Funció decreixent en: (7, 11) 

 

 

 

 

 

Activitat 5: “Quan tardarem a omplir el dipòsit?” (Llibreta i Geogebra, Wiris o full de 
càlcul) 

Conceptes que es treballen: Domini i recorregut, taula de valors, equació d’una funció 
i representació gràfica de funcions. 

L’alumnat haurà de realitzar l’activitat en un full quadriculat. Als alumnes se’ls 
proporciona l’equació i a partir d’aquí ompliran la taula de valors, trobaran el domini i el 
recorregut i  representaran gràficament els valors. Per finalitzar l’activitat comprovaran 
la representació gràfica amb el Geogebra, la calculadora Wiris o el full de càlcul. 
   

Equació: f(x) = 5x 

 
 
 
 
 
 
 

Litres de 
gasolina 

Temps que 
tarda en omplir-
se el dipòsit 
(segons) 

0 0 

4 20 

8 40 

12 60 

16 80 

20 100 

 
Trobar el domini: Dom f(x) = [ 0 , +∞) 
 
Trobar el recorregut: Im f(x) = [ 0 , +∞)  
 

 

    

Temps (min) Velocitat (km/h)  Temps (min) Velocitat (km/h) 

0   6  

 10   40 

2   8  

 30   20 

4   10  

 40   0 
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Activitat 6: “Fem menjar per a tots?” (Full de càlcul) 

Conceptes que es treballen: taula de valors, trobar l’equació i representació gràfica  

Completar una taula de valors (buscar imatges i antiimatges), trobar l’equació i 
representació gràfica mitjançant el full de càlcul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
pastissos 

Nombre d’ous 
necessaris 

1 4 

2 8 

3  

 16 

5  

 24 

 
Trobar l’equació: f(x) = 4x  
 
Omplir els espais buits: 
f(3) = 12            f

-1
 (16) = 4 

f(5) = 20            f
-1
 (24) =6               

 
Representació gràfica: a partir del full de càlcul / Wiris representar la gràfica.  

 

Activitat 7: “Omplim els recipients!” (JClic) 

Conceptes que es treballen: Lectura de gràfics.  

L’alumnat ha d’imaginar que hi ha una aixeta oberta omplint cada un dels recipients. A 
partir d’aquí ha de relacionar quan tardarà cada recipient a arribar al màxim del seu 
nivell i el temps que tardarà en anar-se omplint. 

 

Ampliació exercici: A partir d’aquest exercici se’n pot portar a terme un de relacionat: 
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Cada alumne ha de dibuixar un recipient i la seva corresponent gràfica. Després 
sortiran un per un i mostraran o la gràfica o el recipient a la resta de companys. Si ha 
mostrat la gràfica els companys hauran de dibuixar el recipient o a la inversa.  

Activitat 8: “Quina calor! O potser no?” (JClic) 

Conceptes que es treballen: Lectura de gràfics. 

A partir de la lectura del gràfic l’alumne caldrà que relacioni cadascuna d’aquestes 
gràfiques a un país/ciutat. 

 

 

Activitat 9: “Cap a on anem?” (JClic) 

Conceptes que es treballen: Lectura de gràfics. 

L’alumnat ha de relacionar un enunciat a cada gràfica.  
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Activitat 10: “Anem amb cotxe” (JClic) 

Conceptes que es treballen: Lectura de gràfics, màxims i mínims, creixement, 
decreixement.  

La gràfica està dividida en quatre parts i a cada part hi ha un factor que l’alumne ha de 
relacionar. 

 

Ampliació exercici: A partir d’aquest exercici respondre les següents qüestions: 

a) Quina és aquesta velocitat màxima en què ha circulat el conductor? 

b) En quin quilòmetre es va trobar el peatge? 

c) A quina distància es va trobar l’embús? 

d) Quants cops va infringir la llei? Durant quants quilòmetres aproximadament? 

e) Entre quins quilòmetres va circular a una velocitat constant? A quant anava? 

 
Activitat 11: “En Joan va de festa” (JClic) 

Conceptes que es treballen: Lectura de gràfics, màxims i mínims. 

Es presenta un enunciat una gràfica a l’alumnat. Aquest ha de respondre a una sèrie de 
qüestions a partir de la lectura del gràfic.  

Enunciat: En Joan ha anat amb cotxe a la festa que feia la Duna i ha begut dues copes 
a les tres de la matinada. Com que té un alcoholímetre ha anat mesurant cada quart 
d’hora el canvi produït. Respon a les preguntes un cop observat el gràfic: 
 

1. A partir de quina hora podrà marxar a casa si el límit legal són 25mg/L?  
2. I si en Joan és un conductor novell? (el límit legal són 15mg/L) 
3. A les 4:30 quin era el nivell d'alcohol d'en Joan? 
4. Quin ha estat el valor màxim que ha detectat mitjançant l'alcholímetre? 
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L’alumne veurà les preguntes d’aquesta manera (usant el programa JClic): 
 

 
 

 
Activitat 12: “D’excursió a la Vall de Núria” (JClic) 

Conceptes que es treballen: Lectura de gràfics 

A l’alumne té aquesta gràfica i la següent taula al davant. Mitjançant la lectura de la 
taula i de la gràfica cal que ompli una sèrie de forats en un text. 
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Text per completar (usant JClic): 
 

 
 

Activitat 13: “Quant gastem?” (JClic) 

Conceptes que es treballen: màxims i mínims, lectura de gràfics 

A l’alumnat li apareix un trencaclosques amb les parts d’una gràfica que ha d’ordenar. 
Li apareix una informació inicial (a sota de la gràfica) necessària per construir la gràfica. 

 

 
 

Un cop construida la gràfica haurà de respondre a una sèrie de preguntes usant el 
mateix programa: 

  

 
 
Activitat 14: “Comparem dues funcions” (JClic) 

Conceptes que es treballen: màxims i mínims i lectura de gràfics 

A la banda esquerra hi ha una sèrie de frases que l’alumnat ha de relacionar amb 
alguna de les gràfiques. Hi ha gràfiques en les quals hi ha relacionades diverses frases.  
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Activitat 15: “Quina companyia de mòbil escollim?” (JClic) 

Conceptes que es treballen: equació de la funció, taula de valors, representació sobre 
la mateixa gràfica. 

Se li proporcionen dues tarifes telefòniques i l’alumne ha de calcular la funció i fer una 
taula de valors per tal de poder-la representar gràficament mitjançant el full de càlcul o 
usant el Geogebra. Un cop obtinguda la gràfica han de respondre a una sèrie de 
qüestions:  
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Activitat 16: Part 1: Busquem el millor pressupost! 

Conceptes que es treballen: equació de la funció, taula de valors, representació sobre 
la mateixa gràfica, funció de proporcionalitat. 

L’Anna i en Carles estan a punt de fer-se una casa. Per això volen investigar què els 
sortirà més econòmic. Han estat preguntant i han trobat les següents ofertes: 
 

Arquitecte A: 
y = 10x + 20 

Arquitecte B: 
y =  14x  

Arquitecte C: 
y = 15x + 10 

 Gruer A: 
y =  10x  

Gruer B: 
y =  8x +5 

Gruer C: 
y = 5x +55 

 

Paleta  A: 
y = 15x  + 200 

Paleta  B: 
y = 8x + 3000 

Paleta C: 
y =  10x + 500 

 Manobre A: 
y =   8x + 2 

Manobre B: 
y = 6x + 5 

Manobre B: 
y =10x  

  

Guixaire A: 
y =  12x  

Guixaire B: 
y =  8x + 30 

Guixaire C: 
y =  11x + 20 

 Lampista A: 
y = 9x + 10 

Lampista  B: 
y =  7x + 50 

Lampista  B: 
y =  5x + 100 

 

Electricista A: 
y =   10x + 2 

Electricista B: 
y =  8x + 5 

Electricista C: 
y =  6x + 15 

 Fuster A: 
y =  8x  

Fuster B: 
y = 6x + 200 

Fuster C: 
y =   5x + 400 

 

Pintor A: 
y =  10x  

Pintor B: 
y = 9,5x + 25 

Pintor C: 
y =  9x  + 15 

 

A part de trobar les ofertes que els feien van informar-se del nombre d’hores que necessitarien 
cada persona per a construir la seva casa. 

Arquitecte = 30h  Gruer = 15h  Paleta = 1200h  

      

Guixaire = 200h  Fuster = 60h  Lampista = 40h 

 

Manobre = 400h  Electricista = 25h  Pintor = 30h  

 

Volen que els ajudem a saber quin és el pressupost final més econòmic. Caldrà que fem  la 
representació gràfica dels tres pressupostos individuals de l’ofici assignat i un cop representat 
caldrà trobar l’import que els costarà contractar aquella persona (substituint a la funció 
corresponent a la millor oferta que han escollit a partir de la gràfica). També volen que els hi 
ordenem de millor a pitjor oferta (amb preu inclòs) per si al final aquella persona no pot anar-hi 
els dies que necessiten que els vagi a la casa.  

Per acabar ens demanen que posem en comú totes les millors ofertes i els trobem el 
pressupost final de la despesa de personal.   Quin és l’estalvi que han tingut en comparació a 
l’oferta més cara? 

Per exemple:  
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Si necessiten 30 hores per pintar la casa contractaran el pintor C ja que els fa una oferta millor.  

Quin cost els suposarà?   Pintor C = 15 + 9·30 = 285€ 

Cost altres ofertes:  Pintor A = 10·30 = 300€          Pintor B = 25+9,5·30 = 310€ 

Odenar de millor a pitjor oferta:  Pintor C  (285€) < Pintor A (300€) < Pintor C(310€) 

Si realitzen correctament tots els càlculs obtindran: 

 Hores necessàries Oferta A Oferta B Oferta C 

Arquitecte 30 320 420 460 

Gruer 15 150 125 130 

Paleta 1200 18200 12600 12500 

Guixaire 200 2400 1630 2220 

Fuster 60 480 560 700 

Lampista 40 370 330 300 

Manobre 400 3202 2405 4000 

Electricista 25 252 205 165 

Pintor 30 300 310 285 

 
Millor pressupost de despesa en personal = 18210€.  

Quin ha estat l’estalvi si haguessin escollit totes les ofertes més cares? 8622€ s’han estalviat.  

Continuació exercici 16 : Part 2 

 L’Anna i en Carles viuen en un pis de Barcelona i quan tinguin la casa feta es mudaran a Sant 
Martí d’Empúries. Hi ha 140 quilòmetres de distància i volen transportar 950 quilos. La tarifa de 
preus del transportista és la següent:  

                               Pes 
Distància 

Menys de 
500kg 

Entre 500 kg  i 
1000 kg 

Més de 1000 kg 

Menys de 100 km 50€ 100€ 150€ 

Entre 100km i 200km  125€ 150€ 175€ 

Més de 200 km 250€ 300€ 350€ 

 

L’Anna i en Carles s’han mudat principalment perquè volen tenir una piscina i viure en un lloc 
més tranquil.  Si el preu d’un metre cúbic d’aigua 1,4€ volen saber quin preu els costarà omplir 
les diverses piscines que tenen al cap:  

Metres cúbics 100 150 200 250 300 

Import       
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Cal que l’alumnat respongui les següents qüestions: 

 Quin cost els suposarà aquesta mudança? 150€ 

 Quants viatges amb el muntacàrregues del pis de Barcelona hauran de realitzar si 
aquest suporta un pes de 300kg? 4 viatges 

 El nombre de viatges del muntacàrregues quin tipus de variable és? Dependent 

 I la càrrega que volen traslladar de Barcelona a Sant Martí d’Empúries? Independent 

 Si al final es decideixen per la piscina de 200 metres cúbics (m
3
) quant els costarà 

omplir-la? 280€ 

 És possible que gastin -2 m
3 
d’aigua? No. Quin és el domini? (0, + ∞) 

 I pot ser que els arribi un rebut de -20€? Quin és el recorregut? (0, + ∞) 

 Quina és la funció que relaciona l’import de la factura de l’aigua amb els metres cúbics? 
y = 1,4x (on x = m

3  
d’aigua consumits) 

 

Qüestionari virtual: 
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

AULA OBERTA (3r ESO) 40 hores del professor TRIMESTRE: segon 2010-2011 Núria Noguer 
ÀREES/ MATÈRIES MATÈRIES RELACIONADES TÍTOL 
 

Matemàtiques 
Ciències Naturals, Ciències Socials i 
Tecnologia 

 

UNITAT DIDÀCTICA 3: FUNCIONS 

JUSTIFICACIÓ 

S’ha programat la unitat didàctica a partir de la realització d’activitats per a treballar els diversos objectius didàctics i treballant les competències bàsiques.  
OBJECTIUS DIDÀCTICS C.BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ 

A. Conèixer els conceptes de variable 
dependent, independent i el domini i 
el recorregut. 

- Comunicativa lingüística i 
audiovisual 

- En el tractament de la 
informació i competència digital 

1 Analitzar si l’alumnat sap interpretar, utilitzar i buscar exemples reals de 
funcions. 

2 Utilització del llenguatge propi 

B. Saber interpretar i construir 
gràfics de diverses funcions de 
proporcionalitat 

- En autonomia i iniciativa 
personal 

- Aprendre a aprendre 

3 Verificar que l’alumne sap llegir un gràfic 

4 Reconèixer els canvis produïts per canvis d’escales 

5 Construcció correcta de gràfiques de proporcionalitat (directa i inversa) 

C. Conèixer les diverses formes 
d’expressar funcions  

- En el tractament de la 
informació i competència digital 

- Aprendre a aprendre 

6 Reconèixer les diverses formes en què se’ns pot presentar una funció 

D. Representar gràficament funcions 
utilitzant el full de càlcul i el 
Geogebra 

- En el coneixement i interacció 
amb el món físic  

- En el tractament de la 
informació i competència digital 

- Autonomia i iniciativa personal 

7 
 

Utilització de les diverses eines per a representar les funcions: ús del full 
de càlcul (principalment a partir de taula de valors) i ús del Geogebra 
(principalment a partir d’una fórmula) 

8 Trobar exemples de funcions en els mitjans de comunicació 

9 Predir comportaments a partir d’un gràfic 

E. Saber trobar el creixement, 
decreixement, els màxims i els 
mínims en una funció representada 
gràficament 

- En el coneixement i interacció 
amb el món físic  

- Aprendre a aprendre  

10 Saber trobar els diversos conceptes  

11 Relacionar funcions amb situacions de la vida real 

F. Utilitzar el llenguatge gràfic  - En el coneixement i interacció 
amb el món físic  

- Comunicativa lingüística i 
audiovisual 

12 
 

Observar la correcta utilització del llenguatge  

13 Trobar relació del vocabulari utiltitzat en el dia a dia i  dels conceptes 
treballats en el tema 

CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

Explicació dels conceptes de funció i la seva nomenclatura bàsica 

Confecció de les taules de valors d’una funció 

Explicació de les formes en què podem trobar una funció 

Elaboració de gràfiques a partir de taules de valors i equacions 

Interpretació de gràfiques a partir de l’observació del seu creixement, decreixement, domini, recorregut, punts màxims i mínims 

Utilització dels programes informàtics (full de càlcul, Geogebra i calculadora Wiris) per a representar funcions 

Utilització dels recursos del web per a treballar les funcions 
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  Recursos per practicar (recursos amb hipervincle) 

 “La galeria funcional” de edu365.cat 

 “La representació gràfica” de edu365.cat 

 “Funcions lineals” del programa Descartes 

 “Funcions no lineals” del programa 
Descartes 

 “La funció afí” de l’associació Thales. 

 “La funció afí” de edu365.cat 

 “La funció de proporcionalitat directa” de 
edu365.cat 

  “Per aprendre a distància” de edu365.cat 

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  

DESCRPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS RECURSOS ORG.  TEMPS 
IN

IC
IA

L
S

 

Presentació de la unitat i contingut del tema. Dossier Grup classe 20 min 

Activitats de repàs de funcions i conèixer el nivell general previ Prova d’avaluació inicial Individual  40 min  

Activitats de repàs usant recursos virtuals Internet: La galeria funcional Grup classe 15 min 

D
E

S
E

N
V

O
L

U
P

M
E

N
T

 

Treball de reconeixement de variables dependents i independents  Activitat 1 Individual  10 min 

Explicació de l’ús del full de càlcul per a treballar amb funcions Full de càlcul  Grup classe 60 min 

Explicació de l’ús del Geogebra per a treballar amb funcions Geogebra, tutorial, exemples1 i exemples2,  Grup classe 60 min 

Explicació de l’ús de la Calculadora Wiris per a treballar amb funcions Calculadora Wiris, tutorial 1,  tutorial 2 Grup classe 60 min 

Reconeixement de variables, construcció d’una taula de valors i representació 
gràfica d’una funció 

Activitat 2 
Internet: La representació gràfica 

Individual 
Individual   

60 min 
30 min 

Treball de dominis i recorreguts Activitat 3 Individual  15 min 

Domini, recorregut, taula de valors, equació d’una funció i representació gràfica Activitat 5 Individual  45 min 

Taula de valors, equació d’una funció i representació gràfica Activitat 6 Individual  20 min 

Lectura de gràfics, taules de valors i conceptes relacionats Activitat 7 
Activitat 8 
Activitat 9 
Activitat 10 
Activitat 11 
Activitat 12 
Activitat 13 
Activitat 14 
Activitat 15 

Individual  
Individual 
Individual 
Individual 
Individual 
Individual 
Individual 
Individual 
En parelles 

10 min 
10 min 
10 min 
10 min 
10 min 
10 min 
10 min 
15 min 
20 min 

Practiquem els gràfics i les funcions Altres recursos per practicar  ( ) Individual 300 min 

S
ÍN

T
E

S
I 

 

Repàs del tema mitjançant un exercici final Activitat 16 (part 1) 
Activitat 16 (part 2) 

Parelles/ grups 
Individual 

90 min 
30 min 

Qüestionari sobre els continguts impartits  Qüestionari virtual Individual  15 min 

http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/51/
http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/UD_funcions_i_grafiques/mates/funcions/modul1/index1.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Interpretacion_graficas/funciones_lineales.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Interpretacion_graficas/funciones_no_lineales.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/05/definicion.html
file:///E:/Master-22.4.11/2Q/TFM/•%09http:/www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/UD_funcions_i_grafiques/mates/funcions/modul2/index2.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/UD_funcions_i_grafiques/mates/funcions/modul2/index2.htm
file:///E:/Master-22.4.11/2Q/TFM/•%09http:/www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/edad/eso3/3quincena9/index3_9.htm
http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/51/
http://3esoiescerromilano201011.blogia.com/2011/052201-tutorial-de-geogebra-para-representar-funciones.php
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/funciones.htm
file:///E:/Master-22.4.11/2Q/TFM/cipri.info/resources/MCS2-Explorando_funciones_con_Geogebra.doc
http://www.wiris.com/wiris/manual/ca/html/tour/funcions.html
http://www.wiris.com/demo/jaemxii/acti2.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/UD_funcions_i_grafiques/mates/funcions/modul1/index1.htm
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3.2 TEMA 4: GEOMETRIA 

"L'Univers està escrit en el llenguatge de les matemàtiques i els seus caràcters són triangles, 

cercles i altres figures geomètriques, sense les quals és humanament impossible entendre'n ni 

una paraula. Sense aquest llenguatge, naveguem en un laberint obscur."   Galileo Galilei 

 

Esquema tema geometria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció al tema: 

Gran part de l’alumnat s’ha preguntat perquè cal estudiar tanta Geometria. Si haguéssim 
preguntat als egipcis, babilonis, indis, xinesos,… ens haurien respost que la geometria serveix 
per a construir cases, calcular volums de graners, àrees de camps de blat, quants obrers calen 
per excavar en un mes, i moltes altres adaptacions pràctiques. 

Els grecs hi haurien afegit la necessitat de mesurar la distància d’un vaixell a la costa o l’alçada 
d’una piràmide. Pitàgores, en canvi, et diria que no es pot comprendre el món sense entendre 
les propietats fonamentals dels nombres i la seva expressió visual: les figures geomètriques. 
Però per què això? La seva resposta seria: “Mira el cel, els estels, els planetes, el cosmos. Tot 
el que passa aquí baix és donat pel que hi ha allà dalt. I no em diguis que allí dalt no es veuen 
cada dia els moviments circulars perfectes del Sol, la Lluna i els estels fixos”. Plató, va crear 
una universitat que anomenà l’Acadèmia i al rètol de l’entrada posava: “prohibida l’entrada a 
tots els qui no sàpiguen geometria” 

Una historia de las matemáticas para jóvenes (adaptació fragment) 
Ricardo Moreno Castillo i José Manuel Vegas Montaner 

 

A la vida quotidiana l’alumnat es troba amb nombroses situacions en què observa i pot aplicar 
la geometria 

Per exemple: 

 Gairebé tots els objectes que ens envolten estan formats per elements geomètrics. 
Trobem geometria a l’art, a la naturalesa,…  

 Calcular alçades, dissenyar un cartell o fulletó, cobrir una superfície, llegir mapes, etc. 

 En els propis jocs, com poden ser: el tangram, el parxís, el billar, fins i tot el bon futbol 
té a veure amb el domini de la geometria i les matemàtiques.   

Avaluació inicial: annex 3  

Teorema de 
Pitàgores 

Quadrilàters 
Figures 
circulars 

Polígons 
regulars 

Geometria en l’espai 

Triangles 

Cossos de 
revolució 

Poliedres 

Prismes i 
piràmides 

Cossos geomètrics 

recta 

Elements geomètrics del pla 

punt pla 

Figures planes 
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ACTIVITATS 
 
Activitat 1: Introducció a la geometria analítica (paper i llapis) 
 

Conceptes que es treballen: rectes: secants, perpendiculars, paral·leles i el punt. 
 
A. Recta que passa per un punt: Agafar una fulla, marcar un punt a la fulla i 

doblegar el paper per aquest punt. Al obrir el paper s’obté una de le rectes que 
passen per aquest punt. 

B. Recta que passa per dos punts: Marcar dos punts al full i doblegar la fulla per la 
recta que passa per aquests dos punts. Amb un llapis podem marcar la recta “r”. 

C. Recta perpendicular a una altra recta: traçarem la recta “s” que sigui 
perpendicular a la “r” (obtinguda a l’apartat B). Dobleguem el paper per la recta r i 
dibuixarem un punt. Fent coincidir les bandes obtindrem la perpendicular. 

D. Recta paral·lela a una donada: és la perpendicular a una perpendicular.  
Un cop s’hagi intentat es visualitzarà el vídeo de Joaquín García “Geometría plegando 
papel” (fins al minut 1:30). 

 
Activitat 2: Quina és quina? (JClic) 
 

Conceptes que es treballen: rectes i punts 
 
A partir de l’observació d’aquests eixos l’alumne haurà de trobar el tipus de rectes que 
es formen en aquest pla. 
 

 
 
Activitat 3: Quins carrers paral·lels, perpendiculars i secants tenim al voltant de casa 
nostra? (Google maps) 
 

Conceptes que es treballen: tipus de rectes 
 
Buscaran la ubicació de l’institut al Google maps. Un cop hagin localitzat l’institut, 
hauran de trobar quins carrers són perpendiculars a l’entrada principal de l’institut, 
quins són paral·lels i s’hi n’hi ha algun de secant.  

http://www.youtube.com/watch?v=J8xbm_Yk0z4&feature=player_embedded#at=96
http://maps.google.cat/
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Si suposem que l’institut està 
ubicat al carrer Farigola. 
Preguntarem a l’alumnat: 
 

1. Quins carrers són 
paral·lels a l’institut? 

2. Quins carrers són 
perpendiculars? 

3. N’hi ha algun de 
secant? 

 
Ampliació exercici: 
 
Que cada alumne ens dibuixi 
a la pissarra i ens expliqui 
quins són els carrers que són 
perpendiculars, paral·lels i 
secants a la seva casa.  

 
 
Activitat 4: Busquem el pla? (Calculadora Wiris en 3D) 
 

Conceptes que es treballen: punts, rectes i pla en 3D 
 
Seguint les indicacions que el professor els proporcionarà, poden treballar els punts, les 
rectes i el pla que passa pels punts. 
 

 

 

 
Al mateix temps que es realitza l’activitat, també es treballen els conceptes ja que la 
mateixa calculadora Wiris ens demana informació. Per exemple: per fer un punt 
demana les 3 coordenades, per fer una recta ens demana els dos punts que passen 
per ella i per dibuixar el pla ens demana els tres punts que passen pel pla. 

 
Activitat 5: Construïm l’esquema dels triangles (JClic) 
 

Conceptes que es treballen: tipus de triangles i la seva classificació 
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Activitat 6: Construïm l’esquema dels quadrilàters (JClic) 
 

Conceptes que es treballen: tipus de quadrilàters i la classificació 
 

 
 
Activitat 7: Sopa de lletres de figures geomètriques (JClic) 

 
Conceptes que es treballen: figures geomètriques planes 
 

  
 
Activitat 8: Juguem al Tangram! (Paper + aplicació online) 

 
Conceptes que es treballen: figures geomètriques planes 
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Agafarem la cartolina i la tallarem de forma quadrada. 
Dibuixarem 16 quadrats (4x4). Un cop fet això dibuixarem 
les peces. 

 
 

                   
Si sabem que es verifiquen les relacions:   
AB = BC = AF = FI    i      CE = EG= GH =HI  
completa la següent taula:  

 Figura 
geomètrica 

Àrea 

o Figura 1:   

o Figura 2:   

o Figura 3:   

o Figura 4:   

o Figura 5:   

o Figura 6:   

o Figura 7:   

   Tangram    
 

 
 Un cop s’hagi trobat completat la taula podrem deixar que l’alumne construeixi figures 
proposades per l’ordinador:  Tangram en línia de Vicent Castellar que obtingué el premi bronze 
de Matemagia 2000.  En aquesta pàgina web hi ha diversos nivells de tangram i dins de cada 
nivell trobem moltes possibles formes. 
 

  
Activitat 9: Construïm figures geomètriques en 3D  
 

 Conceptes que es treballen: poliedres regulars, prismes i piràmides, i cossos rodons, 
cares, arestes i vèrtexs 

 
 S’ensenyarà el muntatge del tetraedre perquè els 
alumnes sàpiguen com ho hauran de fer. 
 
Farem grups de tres persones (uns 4 grups).   Cada 
grup escollirà un dels quatre colors en el qual  se li 
assignarà la construcció de 4 figures que hauran de 
construir. Quan hagin acabat, passaran a veure les 
figures que han construït els seus companys. 
 
Se’ls proporcionarà una plantilla (annex 4) i hauran 
de dibuixar el desplegament de cada poliedre a una 
cartolina de color amb la grandària màxima possible.   
 

 
 

 

http://www.uv.es/~buso/tangram/joc.html
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Hauran de completar el quadre següent sobre els poliedres regulars i comprovar la relació 
d’Euler: c + v = a + 2 
 

 Nombre de cares (c) Nombre d’arestes (a) Nombre de vèrtex (v) 

Tetraedre    

Hexaedre    

Octoedre    

Dodecaedre    

Icosaedre    
 

 
Activitat 10 : Recordem el que hem construit? (JClic) 
 

 Conceptes que es treballen: poliedres regulars, prismes i piràmides, i cossos rodons.  
 

 
 
Activitat 11: Mots geomètrics encreuats (JClic) 

 
 Conceptes que es treballen: elements del pla, políedres, prismes i piràmides, cossos 

rodons,... 
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Activitat 12: Construcció d’un icosaedre gegant  
 

 Conceptes que es treballen: políedres, icosaedre, vèrtexs, arestes, cares. 
 
Visualitzarem el vídeo de la Construcció d’un icosaedre gegant produït des del 
CREAMAT. 

  
Necessitarem una sèrie de material: 

o Tubs de PVC  
o Manguera de regar  
o Cargols 
o Brides 
o Femelles 
o Volanderes 

 
 

Els mostrarem el material i els hi recordarem la forma que té l’icosaedre (20 cares 
triangulars). L’icosaedre està format per dos piràmides pentagonals i un antiprisma 
pentagonal.  
 
Farem 2 grups d’alumnes perquè facin els pentàgons: un el deixarem a terra i l’altre a la 
vertical i llavors farem que es superposin les arestes amb les arestes i els vèrtexs amb els 
vèrtex i girarem fins que els vèrtexs d’un pentàgon quedin situats al centre dels costats de 
l’altre.  
 
Per fer l’antiprisma només caldrà col·locar les deu arestes de la connexió entre pentàgons. 
 
Només faltarà que un alumne/a sostingui un vèrtex enlaire i que cinc companys li passin les 
arestes perquè s’acabi de connectar.  

 
Activitat 13: El Teorema de Pitàgores (Geogebra + JClic) 
 

 Conceptes que es treballen: Teorema de Pitàgores  
 

Mitjançant el Geogebra i seguint les instruccions del 
professor demostrarem el teorema de Pitàgores.  
Seguirem els diversos passos (construcció d’un 
triangle rectangle, construcció dels dos quadrilàters 
formats pels catets i el format per la hipotenusa.  
Farem que calculi les mides i les àrees. 
 
Un cop haguem realitzat i comprovat el teorema de 
Pitàgores, també es mirarà què succeeix quan es 
mouen els punts i el triangle deixa de ser rectangle.  
 
Un cop hagin realitzat la demostració amb el 
Geogebra, hauran de completar una activitat amb el 
JClic.  
 

 
 

 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40351
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Activitat 14: El Teorema de Pitàgores (JClic) 

 

 Conceptes que es treballen: Teorema de Pitàgores 
 

 

 

 
 
Activitat 15: Què té cada objecte? (JClic) 

 

 Conceptes que es treballen: Figures planes, quadrilàters, triangles. 
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Activitat 16: Gimcana fotogràfica: les formes i la natura 

 

 Conceptes que es treballen:  les formes geomètriques a la natura 
 

Els alumnes podran treballar per parelles. Caldrà que facin fotografies relacionades amb el 
tema que s’està estudiat. 
Un cop hagin realitzat diverses fotografies s’escollirà la fotografia que millor representa cada 
figura geomètrica i es penjaran les millors fotografies a l’aula.  
 
 

Qüestionari virtual: Prova virtual d’Alexandria: 

  

http://alexandria.xtec.cat/mod/scorm/player.php?a=35&currentorg=eXeesregulars4823c6301e14c46c613a&scoid=493
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

AULA OBERTA (3r ESO) 30 hores del professor TRIMESTRE: segon 2010-2011 Núria Noguer 
ÀREES/ MATÈRIES MATÈRIES RELACIONADES TÍTOL 
 

Matemàtiques 
Ciències Naturals, Ciències Socials i 
Tecnologia 

 

UNITAT DIDÀCTICA 4: GEOMETRIA 

JUSTIFICACIÓ 

S’ha programat la unitat didàctica a partir de la realització d’activitats per a treballar els diversos objectius didàctics i treballant les competències bàsiques.  
OBJECTIUS DIDÀCTICS C.BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ 

G. Reconèixer i representar 
gràficament: punts, rectes i plans. 

- Comunicativa lingüística i 
audiovisual 

- En el tractament de la 
informació i competència digital 

1 Analitzar si l’alumnat sap representar els diversos elements geomètrics 
del pla i interpretació tridimensional del pla 

2 Aplicació dels tipus de rectes a situacions reals 

H. Saber classificar els diferents 
tipus de triangles i quadrilàters 

- Aprendre a aprendre 
- Expressió cultural i artística 

 

3 
 

Verificar que l’alumne sap identificar i reconèixer  els diversos tipus de 
triangles i quadrilàters 

I. Aplicació correcta del teorema de 
Pitàgores  

- En el tractament de la 
informació i competència digital 

- Aprendre a aprendre 
- Matemàtica 

4 Comprensió de la demostració del teorema  

5 Aplicació correcta de la fórmula per a resoldre problemes 

J. Descriure els poliedres regulars, 
prismes, piràmides i cossos de 
revolució 

- En el coneixement i interacció 
amb el món físic  

- En el tractament de la 
informació i competència digital 

6 Desplegament/plegament de les diverses figures geomètriques 

7 Aplicació correcta de la relació d’Euler  

8 Capacitat per a relacionar exemples dels cossos geomètrics a la vida 
real 

K. Càlcul d’àrees de determinades 
figures planes  

- Matemàtica  
- Aprendre a aprendre 

 

9 Càlcul correcte de  les àrees de les figures planes: quadrat, rectangle, 
triangle, rombe, trapezi, cercle i polígons regulars 

L. Utilitzar el llenguatge geomètric - En el coneixement i interacció 
amb el món físic  

- Comunicativa lingüística i 
audiovisual 

10 
 

Utilització correcte del vocabulari i el llenguatge geomètric 

11 Trobar relació del vocabulari utilitzat en el dia a dia i  dels conceptes 
treballats en el tema 

CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

Explicació dels elements geomètrics del pla 

Explicació de les diverses figures planes i del càlcul d’algunes àrees 

Explicació i construcció de les diversos figures cossos geomètrics 

Explicació i demostració del teorema de Pitàgores 

Utilització de la calculadora Wiris i del Geogebra per a dibuixar figures geomètriques i elements geomètrics 

Utilització dels recursos del web per a treballar la geometria 
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  Recursos per practicar (recursos amb hipervincle) 

 Fotografia matemàtica de Catedu   

 Cossos geomètrics, políedres,… de Xtec 

 Poliedres d’Alexandria 

 Demostracions teorema de Pitàgores  d’Alexandria 
 

 

 

 

 

 Desplegament poliedres  de Mc Gill 

 Desplegament poliedres Proyecto Gauss 

 Activitats “recorda” de Edad 

 Geoplà interactiu de la universitat de Còrdova 

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  

DESCRPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS RECURSOS ORG.  TEMPS 
IN

IC
IA

L
S

 
Presentació de la unitat i contingut del tema. Dossier Grup classe 20 min 

Activitats de repàs de geometria per conèixer el nivell general previ Prova d’avaluació inicial Individual  40 min  

Activitats de repàs usant recursos virtuals Repàs1, repàs 2  Grup classe 30 min 
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L
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P

M
E

N
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Elements geomètrics del pla Activitat 1 
Activitat 2 
Activitat 3 
Activitat 4 

Parelles 
Individual 
Individual 
Individual 

15 min 
15 min 
45 min 
30 min 

 
 
 
 
Classificació, construcció i jocs de figures geomètriques 

Activitat 5 
Activitat 6 
Activitat 7 
Activitat 8  ( Tangram en línia) 
Activitat 9 
Activitat 10 
Activitat 11 
Activitat 12 
Lectura de: El futbol i la geometria 

Individual 
Individual   
Individual 
Parelles 
Grups 
Individual 
Individual 
Grup classe 
Grup classe 

10 min 
10 min 
10 min 
45 min 
60 min 
10 min 
30 min 
60 min 
15 min 

Teorema de Pitàgores Activitat 13  
Activitat 14  

Individual  
Individual 

30 min 
30 min 

 Altres recursos per practicar  ( )  300 min 

S
ÍN

T
E

S
I 

 

Repàs del tema mitjançant la resolució de dos exercicis finals Activitat 15  
Activitat 16 

Individual 
Parelles 

10min 
60 min 

Sortida relacionada amb la geometria Exposició “I després fou... la forma” Grup classe 150 min 

Qüestionari sobre els continguts impartits  Prova virtual (D’Alexandria) Individual  30 min 

http://catedu.es/matematicas_mundo/FOTOGRAFIAS/fotografia_ciudad_prismas.htm
http://www.xtec.cat/~voliu/cossos_geometrics/index.html
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=195
http://alexandria.xtec.cat/mod/scorm/player.php?a=30&currentorg=eXepitagores4823c6301e399efbb82a&scoid=539
http://www.cs.mcgill.ca/~sqrt/unfold/polyo1-4_simple.html
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/eso/actividades/geometria_cuerpos.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas_cat/3quincena8/index3_8.htm
http://www.uco.es/~ma1marea/Recursos/Geoplano.swf
http://www.amolasmates.es/EDUCAREX/SEGUNDO/apli_teorema_pitagoras/index.html
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0263-02/geometria/present.html
http://www.uv.es/~buso/tangram/joc.html
http://noticiariomatematico.blogspot.com/2011/03/las-genialidades-de-messi-son-cosa-de.html
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/84a78d9a5b456210VgnVCM200000128cf10aRCRD/ca/La_forma_ca.pdf
http://alexandria.xtec.cat/mod/scorm/player.php?a=35&currentorg=eXeesregulars4823c6301e14c46c613a&scoid=493
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“L’estadística és una ciència que demostra que si el meu veí te dos cotxes i jo cap, els dos en 

tenim un”.  George Bernard 
 

3.2 TEMA 5: ESTADÍSTICA I ATZAR 

Esquema tema funcions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció al tema: 

L’ensenyament de l’estadística és fonamental perquè és una part de la nostra cultura. Cada dia es 

fan servir més idees estadístiques com per exemple: la interpretació d’enquestes, la presentació i 

realització de deduccions, utilització d’estimacions, convivència amb la incertesa, la informació que 

ens proporcionen les taules i els gràfics estadístics... a més, és una matèria present al treball diari 

de molta gent.  

 

Per exemple:  

 

- Quants germans tenen de mitjana els nens de la classe? 

- Quin és el mes preferit de la població? 

- Quina botiga està de moda? 

O frases com... 

- És probable que avui plogui 

- Aquesta travessa és gairebé impossible d’encertar 

- Des del 29 de novembre que es veia que el Barça guanyaria la Lliga 

- La probabilitat que guanyi aquest partit polític és d’un 60%.  

 

Avaluació inicial: annex 5  

ESTADÍSTICA I ATZAR 

Tipus de 
variables 

Representació 
variables 

Quantitativa Qualitativa 

Estadística 

Mesures de 
posició central 

Tipus 
d’esdeveniments 

Càlcul de la 
probabilitat 

Atzar 
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ACTIVITATS 
 
Activitat 1: Tipus de variables (JClic) 
 

 Conceptes que es treballen: tipus de variables estadístiques 
 

 
 

Activitat 2: Calculem les freqüències (JClic) 
 

 Conceptes que es treballen: mostra adequada 

 

 

Activitat 3: Calculem les freqüències (JClic) 
 

 Conceptes que es treballen: freqüències: absoluta, relativa, acumulades i tant per 
cent. 
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Activitat 4: Quantes vocals hi ha a la frase? (JClic) 
 

 Conceptes que es treballen: freqüències: absoluta, relativa i tant per cent d’una 
variable qualitativa 
 

 

 
Activitat 5: Identifiquem gràfics (JClic) 

 

 Conceptes que es treballen: Els tipus de gràfics:  diagrames de barres, diagrames de 
sectors, histogrames, cartogrames, pictogrames i piràmides de població 

 

 
 
Activitat 6: Representem dades estadístiques! (Full de càlcul + JClic) 
 

 Conceptes que es treballen: representació gràfica de variables quantitatives i 
qualitatives.  
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A. Pictograma: Troba les dades sobre l’estadística de les medalles que va tenir 

Espanya als últims jocs olímpics de Pequin (http://olimpiadas.juegos-

olimpicos.com) i dibuixa’n el corresponent pictograma (or, plata i bronze)  

 

 
 
B. Diagrama de sectors:  Representar les dades de la superfície dels oceans de la 

Terra. Pots trobar les dades a 
http://www.lareserva.com/home/los_5_oceanos_terrestres  Completa la taula de 
l’esquerra i realitza el diagrama de sectors. 
 

Oceà Superfície 
(milions de km2) 

Antàrtic 
Àrtic 
Atlàntic 
Índic 
Pacífic 

14 
12 
107 
74 
201 

 

 
 

L’oceà pacífic és l’oceà que ocupa  major superfície: un 49%.  Per l’altra 
banda, el que n’ocupa menys és l’Àrtic amb només un 3%. Entre l’oceà Índic i 
l’Atlàntic ocupen una superfície de 181 km

2  
, és a dir, un 44%. 

 
C. Diagrama de barres (màxims golejadors Champions 2010-2011) 

http://www.ceroacero.es/edicao_stats.php?id_edicao=15237&id_jogador=10592&o

p=sjo&v=jt1 

 
D. Histograma (alçades del nostre equip preferit de 1a divisió)  

http://www.marca.com/estadisticas/futbol/primera/2010_11/ 
 

http://olimpiadas.juegos-olimpicos.com/
http://olimpiadas.juegos-olimpicos.com/
http://www.lareserva.com/home/los_5_oceanos_terrestres
http://www.ceroacero.es/edicao_stats.php?id_edicao=15237&id_jogador=10592&op=sjo&v=jt1
http://www.ceroacero.es/edicao_stats.php?id_edicao=15237&id_jogador=10592&op=sjo&v=jt1
http://www.marca.com/estadisticas/futbol/primera/2010_11/
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A continuació hauran de realitzar l’activitat següent (JClic) 
 

 

 
Activitat 7: Què està de moda? Quina és la freqüència de cada mitjà de transport? (JClic) 
 

 Conceptes que es treballen: freqüència absoluta i moda 
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Activitat 8: Trobem les modes, mitjanes i medianes de cada estadística (JClic) 

 Conceptes que es treballen: mesures de centralització: moda, mitjana i mediana 
 

 

Activitat 9: Tipus d’esdeveniments (JClic) 
 

 Conceptes que es treballen: tipus d’esdeveniments  

 

 

 

Activitat 10: Ordenem possibilitats (JClic) 
 

 Conceptes que es treballen: tipus d’esdeveniments. Ordenar-los de més a menys 
probable. 
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Activitat 11: Llancem daus! (aplicació internet o dau) 
 

 Conceptes que es treballen: espai mostral, probabilitat d’un esdeveniment, diagrama 
de barres. 

 
Podem utilitzar una aplicació d’internet o usar un dau.  Cada parella d’alumnes haurà de 
realitzar 50 llançaments i anotar-ne els resultats. 
 
1. Quin és l’espai mostral?  
2. Escriu els possibles esdeveniments: 

a. Surti un número parell 
b. Surti un número imparell 
c. Surti un múltiple de 3 
d. Surti un sis 

3. Calcula la probabilitat que... 
a. Surti un número parell 
b. Surti un número imparell 
c. Surti un múltiple de 3 
d. Surti un sis 

4. Dibuixar-ne els resultats obtinguts (diagrama de barres a partir de les freqüències 
absolutes) 

 

Activitat 12: Probabilitats d’exposar! (JClic) 

 

 Conceptes que es treballen: probabilitat d’un esdeveniment. Regla de Laplace. 
 

 

 

http://www.estadisticaparatodos.es/taller/aleatorios/1dadobis.htm
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Activitat 13: Quina probabilitat té cada personatge dels Simpson de rentar els plats? 

(JClic) 

 

 Conceptes que es treballen: probabilitat d’un esdeveniment. Regla de Laplace. 

 

 

 

Activitat 14: Quina probabilitat hi ha que la bola vagi a cada forat? (JClic) 
 

 Conceptes que es treballen: probabilitat d’un esdeveniment. Regla de Laplace. 
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Activitat 15: Completem! (JClic) 

 

 Conceptes que es treballen: tipus d’esdeveniments, probabilitat d’un esdeveniment. 
Regla de Laplace. 

 

 

 Activitat 16: El dau dodecaèdric (JClic) 

 Conceptes que es treballen: espai mostral, probabilitat d’un esdeveniment.  
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Qüestionari virtual d’avaluació: 

 

 



Elaboració de materials, activitats i recursos dirigits a l’alumnat de matemàtiques de l’aula oberta      Pàgina 45 

 

 

 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

AULA OBERTA (3r ESO) 40 hores del professor TRIMESTRE: tecer 2010-2011 Núria Noguer 
ÀREES/ MATÈRIES MATÈRIES RELACIONADES TÍTOL 
 

Matemàtiques 
Ciències Naturals, Ciències Socials i 
Tecnologia 

 

UNITAT DIDÀCTICA 3: ESTADÍSTICA I ATZAR 

JUSTIFICACIÓ 

S’ha programat la unitat didàctica a partir de la realització d’activitats per a treballar els diversos objectius didàctics i treballant les competències bàsiques.  
OBJECTIUS DIDÀCTICS C.BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ 

A. Conèixer els conceptes estadístics 
bàsics: població, mostra, tipus de 
variables... 

- Comunicativa lingüística i 
audiovisual 

- En el tractament de la 
informació i competència digital 

1 Comprovar que l’alumnat sap diferenciar població i mostra, que sap 
classificar variables i comprèn el paper de l’estadística a la vida real 

2 Utilització del llenguatge estadístic 

B. Elaborar i calcular taules de 
freqüències, percentatges i 
paràmetres estadístics 

- En el tractament de la 
informació i competència digital 

- En autonomia i iniciativa 
personal 

3 Verificar que l’alumne sap resumir en una taula de freqüències i 
percentatges qualsevol sèrie de dades 

4 Analitzar si l’alumnat sap calcular els paràmetres de centralització 

C. Saber utilitzar els recursos 
tecnològics per a representar dades 
gràficament   

- En el coneixement i interacció 
amb el món físic 

- Matemàtica 

5 Verificar que l’alumne sap reconèixer i interpretar els diversos tipus de 
gràfics estadístics 

6 Comprovar que l’alumne sap representar els gràfics estadístics 

7 Utilització correcta del full de càlcul i dels diversos mitjans per a 
representar dades estadístiques 

D. Elaborar un estudi estadístic i saber-
ne treure conclusions 

- En el coneixement i interacció 
amb el món físic  

- En el tractament de la 
informació i competència digital 

8 
 

Realització correcta del treball usant el vocabulari estadístic, elaborant 
les taules, un gràfic adequat calculant les mesures i fent una conclusió 
del treball 

E. Distingir entre esdeveniments: 
elementals, segurs, possibles o 
impossibles 

- En el tractament de la 
informació i competència digital 

- En el coneixement i interacció 
amb el món físic l  

9 Saber trobar els esdeveniments elementals i reconèixer si un 
esdeveniment és possible, impossible o segur 

10 Relacionar els tipus d’esdeveniments amb situacions de la vida real 

F. Reconèixer i usar el llenguatge 
probabilístic per descriure situacions 
relacionades amb l’atzar 

- En el coneixement i interacció 
amb el món físic  

- Comunicativa lingüística i 
audiovisual 

11 Ús del llenguatge probabilístic  

12 Comprovar que l’alumne sap descriure situacions relacionades amb 
l’atzar 

G. Determinar els casos favorables i 
possibles d’un esdeveniment. Regla 
de Laplace  

- En el coneixement i interacció 
amb el món físic 

- Competència matemàtica 

13 Verificar que l’alumne sap trobar els casos possibles i favorables  

14 Analitzar si l’alumnat aplica correctament la regla de Laplace. 
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CONTINGUTS D’APRENENTATGE 

Explicació del concepte d’estadística, població, mostra, individu i variable estadística (i els 3 tipus). 

Elecció d'una mostra representativa d'una població. 

Explicació del càlcul de freqüència absoluta, absoluta acumulada, relativa,  relativa acumulada, tant per cent i tant per cent acumulat i elaboració taula.  Ús del 
full de càlcul per a calcular les freqüències. 

Construcció i interpretació dels diversos tipus de gràfics estadístics.  Ús del full de càlcul per construir: gràfic de barres, histograma i gràfic de sectors 

Explicació de les diferents mesures de centralització: central (mitjana, mediana moda).  Ús del full de càlcul per a calcular les mesures. 

Disseny d’un estudi estadístic i extreure’n conclusions a partir dels resultats obtinguts 

Explicació dels experiments aleatoris i deterministes i de l’espai mostral. 

Explicació dels tipus d’esdeveniments. 

Concepte de probabilitat i la regla de Laplace. 

Simulacions aleatòries amb l’ordinador 

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  

DESCRPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS RECURSOS ORG.  TEMPS 

IN
IC

IA
L

S
 

E
S

T
A

D
. 

Presentació de la unitat i contingut del tema. Dossier Grup classe 20 min 

Activitats de repàs de d’estadística per conèixer el nivell general previ Prova d’avaluació inicial Individual  40 min  

Activitats de repàs usant recursos virtuals Internet:  interpretació gràfics,  Grup classe 15 min 
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V
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L
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P

M
E

N
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Treball de reconeixement dels tipus de variables estadístiques  Activitat 1 Individual  10 min 

Elecció de la mostra Activitat 2 Individual 10 min 

Càlcul de freqüències Tutorial full de càlcul (annex 6) 
Activitat 3 
Activitat 4 

Grup classe 
Individual  
Individual 

30 min 
15 min 
10 min 

Identificació i elaboració de gràfics Tutorials full de càlcul (annex 7,8 i 9) 
Activitat 5 
Activitat 6   

Grup classe 
Individual  
Individual 

50 min 
5 min 
60 min 

Mesures de centralització Activitat 7 
Activitat 8 

Individual 
Individual   

10 min 
30 min 

L’estadística als mitjans de comunicació i les fal·làcies Diaris, revistes, vídeos, etc. Grup classe 60 min 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena12/index1_12.htm
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  Recursos per practicar (recursos amb hipervincle) 

- Estadística: gràfics i freqüències reforç de Edad 
- Estadística: dades, moda, mediana, mitjana de Edad  
- Estadística: gràfic de barres, mitjana, mediana i moda de Interactivate 
- Estadística: Lectura de gràfics de Edad 

Estadística i probabilitat: exemples i activitats de Libros Vivos. 

- Probabilitat: Exercicis per practicar reforç de Edad 
- Probabilitat i atzar: 14 activitats de Antonio Pavón 
- Probabilitat: Exercicis diversos de Cienciaspuras 
- Probabilitat: Material divers per l’alumne de Isabel Martín 

 
  

IN
IC

IA
L

S
 

P
R

O
B

. 

Activitats d’iniciació a la probabilitat  
 
 

Internet: “un joc per començar” ,  “el joc de 
les tres portes” probabilitat,  
 la paradoxa de l’aniversari 

Individual 
 
Grup classe 

30 min 
 
15 min  

Vídeo introducció probabilitat + comentari Vídeo introducció Grup classe 5 min 
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E
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E
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V

O
L
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P
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E
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Tipus d’esdeveniments Activitat 9 
Activitat 10 

Individual 
Individual 

15 min 
10 min 

Espai mostral, probabilitats esdeveniments Activitat 11 Individual 30 min 

Probabilitat d’un esdeveniment. Regla de Laplace Activitat 12 
Activitat 13 
Activitat 14 
Activitat 16 

Individual 
Individual 
Individual 
Individual 

10 min 
5 min 
20 min 
15 min 

Practiquem l’estadística i la probabilitat Altres recursos per practicar  ( ) Individual/ 
Parelles 

120 min 

Repàs del tema mitjançant un exercici final Activitat 15 
 

Parelles 
 

30 min 

S
ÍN

T
E

S
I 

 

Qüestionari sobre els continguts impartits  
 

Qüestionari virtual 
 

Individual  
 

15 min 
 

Jocs per practicar a l’aula Jocs: cartes, daus, fitxes i monedes Grups 30 min 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena12/index1_12.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas_cat/3quincena11/index3_11.htm
http://www.shodor.org/interactivate/activities/PlopIt/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas_cat/3quincena11/index3_11.htm
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1051
file:///E:/Master-22.4.11/2Q/TFM/TFM%20corregit/1.%09http:/recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena12/index1_12.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/36/matematicas-36.html
http://www.cienciaspuras.com/Datos/2%20eso/Actividades%20de%20probabilidad.pdf
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/matematicas/probabilidad/actividades/sucesos/sucesos.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas_cat/3quincena12/index3_12.htm
http://www.dpye.iimas.unam.mx/proyectos/puertas/puertas.html
http://www.dpye.iimas.unam.mx/proyectos/puertas/puertas.html
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena12/index1_12.htm
http://gaussianos.com/la-paradoja-del-cumpleanos/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena12/imagenes12/probabilidad_basica.htm
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4. RESULTATS ESPERATS 

 

A causa de la finalització del treball de fi de màster a principis de juny no ha estat possible la 
implantació pràctica durant el curs escolar perquè la impartició d’una unitat didàctica a l’aula 
oberta hauria requerit més temps del disponible.  

Al no haver-ho pogut pogut portar a l’aula, és difícil fer-ne una valoració sobre la possible 
acceptació que tindria en el grup de l’aula oberta. Tot i això, considero que aquesta 
metodologia que s’ha proposat pot ésser més positiva que la que s’està portant a terme 
actualment ja que: 

o Actualment es treballa mitjançant un dossier individual. En la meva proposta la 
majoria d’activitats segueixen essent individuals però en un format digital i 
intentant que aquestes captivin l’atenció de l’alumnat. 

o S’usen diversos programes i es proposa material virtual divers perquè l’alumne 
practiqui, fet que amb el dossier d’activitats que té actualment no pot realitzar. 
D’aquesta manera si un alumne acaba els exercicis proposats pot seguir 
practicant.  

o També es realitzen diverses sortides i activitats de caire més manipulatiu que, 
segons el meu parer, permeten ajudar a l’alumnat a la comprensió dels 
conceptes treballats 

Crec que en conjunt és un material que pot ajudar a motivar l’alumnat de l’aula oberta i, per 
tant, un material útil per a treballar a l’aula oberta.  

A més a més, considero que la tipologia d’alumnat que hi ha (com a mínim durant aquest curs) 
podria seguir les diverses unitats que s’han proposat.  
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5. CONCLUSIONS 

 

Aquest treball de fi de màster en primer lloc informa sobre les diverses mesures d’atenció a la 
diversitat que existeixen a l’ESO en un institut. Tot seguit, centrant-se en l’aula oberta, s’ha fet 
referència a la mancança que s’hi ha trobat i que ha portat a desenvolupar aquest treball: un 
material didàctic que intenti motivar a l’alumnat de l’aula oberta.  

Realitzar aquest material (activitats i proposta de recursos) ha estat l’objectiu que s’ha 
perseguit en l’elaboració de les diverses activitats que s’han proposat sempre tenint en compte 
les competències bàsiques.  

Aquesta proposta didàctica per una banda beneficia a una de les tipologies d’alumnat que hi ha 
als instituts que actualment està desmotivat i per l’altra banda facilita la tasca del docent ja que 
el programa que s’ha usat per a realitzar la majoria d’activitats (JClic) guarda el nombre 
d’encerts, el nombre d’errors i el temps emprat per a resoldre cadascuna de les activitats. 

També considero que aquest treball pot ser aprofitable en un futur ja que consta d’activitats que 
el professorat de l’aula pot modificar, ampliar o eliminar.  

La introducció del projecte eduCAT1x1 també ha facilitat la realització d’activitats com les que 
s’han proposat ja que sense un ordinador per a cada alumne a l’aula seria molt complicat portar 
a terme aquest projecte. A més a més, hi ha molts recursos a internet (que actualment no 
s’aprofiten a l’aula) i que poden ajudar a aclarir conceptes, reforçar-los o ampliar-los.  

Crec que internet ens ha obert un camí cap a la informació que no podem deixar escapar i que 
més tard o més aviat acabarem anant tots cap a la mateixa direcció usant recursos, aplicacions 
i portant a terme activitats que es resoldran mitjançant la nova tecnologia.  

Per concloure, sols dir que considero que és un treball que pot ser fàcilment usat a l’aula i 
penso que és important que s’elaborin materials o recursos per treballar amb ordinador i que 
alhora s’atengui la diversitat, ja que totes les propostes, recursos i eines que poden suposar un 
pas endavant en l’educació han de ser rebuts per a tot el professorat.  
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