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VII. ANNEX 
 
VII.1 Exemple test de diagnòstic 
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VII.2 Exemples fitxes Kumon 
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VII.3 Fitxes observació centres Kumon 

 
FITXA PER L’OBSERVACIÓ DE LA CLASSE KUMON 

 
Observació número: 1       Data: 30 d’Abril de 2012 
Centre Kumon visitat: Travessera de Gràcia (centre pilot) 
Matèria: Matemàtiques 
Total temps de la sessió: 3h 
Alumnes aproximats al centre: 100 
 
 

 

 
ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ: 
 

a) Moment inicial: Com es presenta la sessió, el professor parla amb cada alumne o amb 
tots els alumnes, com s’inicia la feina.  

 L’alumne arriba a l’aula, agafa el seu quadernet que està guardat en caixes ordenades 
 alfabèticament i s’asseu. De vegades hi ha una primera interacció amb el professor 
 però la majoria dels alumnes comencen a treballar sense l’ajuda del professor. 

b) Desenvolupament: quina interacció hi ha amb els alumnes durant la classe, es motiva a 
l’alumnat, etc. 

 En ocasions el professor s’apropa a l’alumne per interessar-se de l’estat de la feina, 
 d’altres és l’alumne qui demana ajuda al professor. 

c) Finalització i tancament: com finalitza la sessió individual o en grup, plantejament 
d’activitats per fer a casa o per la propera sessió al centre Kumon 

 L’alumne deixa el material realitzat a la caixa corresponent i marxa del centre amb el 
 material que ha de realitzar a casa i que ha estat preparat prèviament pels professors. 
 
 
ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ:  
 

a) Com s’inicia la sessió? Arriben tots els alumnes al mateix temps? 
 No, cada alumne arriba a l’hora que li pertoca. 

b) El professor sap els alumnes que vindran a la sessió? Es passa llista? 
 Tenen una graella amb els torns de cada tarda de la setmana (de dilluns a dijous). Hi 
 ha tres torns per franja horària on estan repartits els nens. Si no ve l’alumne al centre 
 truquen a casa.  

c) Hi ha cap organització en la sessió? El professor es prepara la sessió prèviament? 
 El material dels alumnes es prepara prèviament per tal que a l’arribar a l’aula tinguin les 
 fitxes que han de realitzar aquell dia i les que hauran de realitzar a casa els dies 
 següents. El professor no es prepara la sessió doncs en teoria fa de suport i no cap 
 tipus de classe magistral. 

d) Com es reparteix el treball als alumnes? Es fan grups segons nivells o és 
individualitzat? 

 El treball és completament individualitzat. Els alumnes tenen el seu propi material i 
 avancen al seu ritme amb independència de la resta. 

e) Hi ha cap organització durant el temps de la sessió (temps de problemes, temps de 
correcció, etc.) ? 

 La mitja en el centre és de 30-40 minuts. La correcció de les fitxes les sol realitzar 
 l’alumne al final de la sessió. 

f) Quantes fitxes realitzen els alumnes durant la sessió? 
 En els primers nivells (6A a A) els quaderns es fan en una sola sessió, els següents es 
 poden dividir en dues sessions o tres. L’estada al centre augmenta en concordança a 
 la dificultat dels nivells. 

g) Quan els alumnes acaben la feina, com es realitza la correcció? 



 
 

 
Alumne: Mireya Martínez Saiz 
Títol: El mètode Kumon i l’adquisició de la competència matemàtica  60 

 Depèn de l’edat. En els primers nivells la correcció la fa el professor molts cops 
 juntament amb l’alumne. En nivells superiors la sol fer l’alumne amb els quaderns de 
 correcció. 

h) Com es gestiona el canvi de nivell Kumon? 
 Quan l’alumne acaba un nivell es realitza un test per veure si l’alumne pot passar al 
 següent nivell o no. També es tenen en compte els resultats dels quaderns realitzats en 
 el propi nivell. 

i) Com finalitza la sessió? Quin control fa el professor respecte el progrés realitzat per 
l’alumne? 

 L’alumne deixa el material realitzat a la sessió i s’emporta el material que ha de fer a 
 casa. El professor no ha d’intervenir a no ser que l’alumne ho sol·liciti. 
 
 
INTERACCIO A L’AULA: 
 

a) El professor realitza preguntes directes davant tot el grup? Com reacciona el grup? 
 El professor no interactua a nivell de grup. 

b) Com demanen ajuda els alumnes al professor? 
 S’apropen a ell o el demanen amb la mà alçada. 

c) Com es corregeix als alumnes? Es realitzen reforçaments positius? 
 Sempre els reforços són positius. Les correccions es realitzen utilitzant preguntes ja 
 que no s’intenta donar la resposta als exercicis. 

d) Com reaccionen els alumnes quan tenen problemes amb la fitxa que els toca realitzar? 
 Demanen ajuda al professor. No solen haver problemes conductuals. 

e) Quines interaccions es donen entre els propis alumnes? 
 No s’han observat interaccions entre alumnes.  

f) Quin comportament té el grup de forma general amb el professorat?  
 Els alumnes tenen un comportament correcte amb el professor. 

g) Es produeix alguna incidència? Com reacciona el professor? Com reacciona del grup? 
Si ha estat amb un alumne en concret, com reacciona aquest? 

 No s’ha estat present en cap incidència. 
h) Durant la sessió de treball, hi ha un ambient silenciós a l’aula? 

 El silenci ha estat present durant tota l’observació. 
 
 
ALTRES ASPECTES:  
 

a) Com ha evolucionat el grup-classe al llarg de la sessió? Es denota cansament? L’hora 
de la sessió ha determinat aquest cansament? 

 Els alumnes no mostren sensació de cansament al finalitzar la sessió. El temps de 
 dedicació a l’activitat ha estat de mitja d’uns 30-40 minuts. Hi ha hagut casos de nens 
 que han restat més temps al centre llegint mentre esperaven als pares. 

b) El grup és especialment nombrós?  
Durant l’observació el nombre d’alumnes coincidents ha estat com a molt de 10. El 
nombre d’orientadors era de tres més dos en pràctiques. 

c) Hi ha respecte i disciplina cap al professor que dirigeix la sessió? 
Sí, totalment. 

d) Hi ha cap suport a l’aula (ordinador, pissarra, etc.) que s’utilitzi en algun moment? 
No s’utilitza l’ordinador ni la pissarra amb els alumnes. Existeix un ordinador a la sala 
d’ús únicament administratiu i que fan servir els professors. 

e) El professor té un bon coneixement de la matèria? 
No s’ha pogut verificar el coneixement dels professors però no s’ha vist cap problema 
en els moments que han hagut d’atendre els alumnes. 

f) Altres observacions rellevants. 
Els alumnes amb menor edat recullen uns gomets que utilitzen per omplir una fitxa 
d’assistència que tenen. Alguns han aconseguit els gomets suficients per obtenir diners 
Kumon i fer el bescanvi per un joc. 
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FITXA PER L’OBSERVACIÓ DE LA CLASSE KUMON 
 
Observació número: 2, 4 i 5            Data: 02, 16 i 22 de Maig de 2012 
Centre Kumon visitat: Sants 
Matèria: Matemàtiques 
Total temps de la sessió: 6h (2h per sessió) 
Alumnes aproximats al centre: 50 
 
 

 

 
 
ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ: 
 

a) Moment inicial: Com es presenta la sessió, el professor parla amb cada alumne o amb 
tots els alumnes, com s’inicia la feina.  
L’alumne arriba al centre acompanyat normalment pels pares (la majoria dels alumnes 
són de Primària). La professora dóna la carpeta de material a l’alumne i aquest s’asseu 
per començar la feina. 

b) Desenvolupament: quina interacció hi ha amb els alumnes durant la classe, es motiva a 
l’alumnat, etc. 
La professora a vegades crida l’atenció quan veu que algun dels alumnes està deixant 
de treballar. Altres vegades l’alumne demana ajuda al professor. 

c) Finalització i tancament: com finalitza la sessió individual o en grup, plantejament 
d’activitats per fer a casa o per la propera sessió al centre Kumon 

 L’alumne recull el material i el deixa a la caixa corresponent. S’emporta el material per 
 treballar a casa. 
 
 
ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ:  
 

a) Com s’inicia la sessió? Arriben tots els alumnes al mateix temps? 
 Els alumnes tenen horari lliure de 17:00 a 19:00h de dilluns a dijous. 

b) El professor sap els alumnes que vindran a la sessió? Es passa llista? 
 No es passa llista però de vegades es truca a casa si fa dies que no ha vingut l’alumne.  

c) Hi ha cap organització en la sessió? El professor es prepara la sessió prèviament? 
 Hi ha una preparació del material de cada alumne que es fa abans de cada sessió. 

d) Com es reparteix el treball als alumnes? Es fan grups segons nivells o és 
individualitzat? 

 Els alumnes tenen la fitxa de la sessió del dia més les que es portaran a casa. Si tenen 
 test de nivell segons el resultat es programa el treball posterior. 

e) Hi ha cap organització durant el temps de la sessió (temps de problemes, temps de 
correcció, etc.) ? 

 La mitja en el centre és de 30-45 minuts. Si acaben les fitxes abans poden fer repàs, 
 per exemple de les taules de multiplicar, etc. 

f) Quantes fitxes realitzen els alumnes durant la sessió? 
 Depèn del nivell de l’alumne però normalment realitzen un sol quadern de 10 fitxes. 

g) Quan els alumnes acaben la feina, com es realitza la correcció? 
Mitjançant els llibres de correcció. Si els alumnes són petits la professora fa la 
correcció. 

h) Com es gestiona el canvi de nivell Kumon? 
 Amb els tests de nivell més l’observació diària: temps que utilitzen i els errors. 
 Antigament els errors determinaven el canvi de nivell, actualment l’opinió de l’instructor 
 respecte el valor d’aquests errors té més pes. 

i) Com finalitza la sessió? Quin control fa el professor respecte el progrés realitzat per 
l’alumne? 

 La sessió finalitza quan l’alumne ha acabat el treball. L’instructor valida que les 
 correccions hagin estat realitzades i aplaudeix amb frases positives quan els resultats 
 són bons. 
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INTERACCIO A L’AULA: 
 

a) El professor realitza preguntes directes davant tot el grup? Com reacciona el grup? 
No hi ha interacció professor-grup. El professor pregunta a l’alumne sols si l’interessa 
saber si s’han quedat o no amb dubtes. 

b) Com demanen ajuda els alumnes al professor? 
Criden a l’instructor. 

c) Com es corregeix als alumnes? Es realitzen reforçaments positius? 
No es dóna una resposta a l’alumne, se l’intenta ajudar fent-li preguntes per tal que 
trobi ell mateix la resposta a l’exercici. 

d) Com reaccionen els alumnes quan tenen problemes amb la fitxa que els toca realitzar? 
 Alguns deixen de treballar el quadern. El professor li crida l’atenció o s’apropa per 
 intentar esbrinar què ocorre.  

e) Quines interaccions es donen entre els propis alumnes? 
 Si hi ha alumnes petits que a l’acabar les fitxes es fan preguntes de la taula de 
 multiplicar. Tot i això no sol haver nens amb les mateixes fitxes. 

f) Quin comportament té el grup de forma general amb el professorat?  
 Tots els alumnes es mostren respectuosos amb els professors. 

g) Es produeix alguna incidència? Com reacciona el professor? Com reacciona del grup? 
Si ha estat amb un alumne en concret, com reacciona aquest? 

 No són habituals els nens conflictius. Alguns nens petits ploren quan no els hi surt 
 l’exercici. 

h) Durant la sessió de treball, hi ha un ambient silenciós a l’aula? 
 Sí. El silenci ha estat constant durant tota l’observació. Els alumnes no parlen mentre 
 realitzen l’activitat. 
 
 
ALTRES ASPECTES:  
 

a) Com ha evolucionat el grup-classe al llarg de la sessió? Es denota cansament? L’hora 
de la sessió ha determinat aquest cansament? 
No es denota cansament en els alumnes al finalitzar la sessió. 

b) El grup és especialment nombrós?  
No, durant l’observació el nombre d’alumnes que es trobaven a la vegada en el centre 
no superava els 8. 

c) Hi ha respecte i disciplina cap al professor que dirigeix la sessió? 
Sí, tots els alumnes mostren respecte als instructors. 

d) Hi ha cap suport a l’aula (ordinador, pissarra, etc.) que s’utilitzi en algun moment? 
No hi ha cap suport a l’aula, ni pissarra ni ordinador. 

e) El professor té un bon coneixement de la matèria? 
Sí, tot i que afirma que amb nivells superiors hauria de fer repàs de la matèria ja que la 
majoria dels alumnes que té al centre estan realitzant els nivells inferiors. 

f) Altres observacions rellevants 
 A la sala hi ha dos rellotges on els alumnes miren l’hora per començar a fer l’exercici. 
 Va ser curiós observar com es quedaven esperant que el rellotge marqués un minut 
 concret per començar amb l’activitat. 
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FITXA PER L’OBSERVACIÓ DE LA CLASSE KUMON 
 
Observació número: 3       Data: 11 de Maig de 2012 
Centre Kumon visitat: Vallcarca 
Matèria: Matemàtiques 
Temps total de la sessió: 2.5 hores 
Alumnes aproximats al centre: 110 
 
 

 

 
ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ: 
 

a) Moment inicial: Com es presenta la sessió, el professor parla amb cada alumne o amb 
tots els alumnes, com s’inicia la feina.  
Quan l’alumne arriba al centre sempre es dirigeix al professor. El professor s’interessa 
de com han anat les fitxes realitzades a casa. Li dóna el material a l’alumne i se li dóna 
les primeres pautes per començar amb la feina. 

b) Desenvolupament: quina interacció hi ha amb els alumnes durant la classe, es motiva a 
l’alumnat, etc. 
Hi ha força interacció. L’alumne s’apropa a l’instructor o el professor es passeja per les 
taules per veure com estan treballant els alumnes. 

c) Finalització i tancament: com finalitza la sessió individual o en grup, plantejament 
d’activitats per fer a casa o per la propera sessió al centre Kumon. 

 Després de que l’alumne hagi finalitzat amb el material que tenia pel dia, l’instructor 
 li dóna el material que ha de realitzar a casa en les següents sessions. 
 
 
ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ:  
 

a) Com s’inicia la sessió? Arriben tots els alumnes al mateix temps? 
 Els alumnes tenen horari lliure de 16:30 a 20:00h. Es presenten dos cops per setmana. 

b) El professor sap els alumnes que vindran a la sessió? Es passa llista? 
 Hi ha una planificació setmanal amb franges horàries de tres quarts d’hora. Els 
 alumnes poden arribar durant aquesta franja horària i marxen quan han finalitzat el 
 treball del dia. 

c) Hi ha cap organització en la sessió? El professor es prepara la sessió prèviament? 
 Es prepara el material que ha de realitzar l’alumne prèviament a la sessió. En alguns 
 casos però es revisa el treball realitzat a casa per decidir quina fitxa donar a l’alumne. 

d) Com es reparteix el treball als alumnes? Es fan grups segons nivells o és 
individualitzat? 

 El treball sempre és individualitzat. 
e) Hi ha cap organització durant el temps de la sessió (temps de problemes, temps de 

correcció, etc.) ? 
 El Kumon marca el temps per fitxa tenint en compte un 100% d’encerts però la 
 correcció la solen fer els professors. L’alumne ha de revisar les errades i escriure a 
 sobre la nova  resposta per tal que es donin compte del que tenien incorrecte en el 
 plantejament de l’exercici. 

f) Quantes fitxes realitzen els alumnes durant la sessió? 
 En els primers nivells es realitzen 10 fitxes diàries. En nivells superiors el nombre de 
 fitxes es redueix. La idea és realitzar menys de mitja hora diària de treball. 

g) Quan els alumnes acaben la feina, com es realitza la correcció? 
A casa la correcció la realitzen els pares. Al centre el professors. 

h) Com es gestiona el canvi de nivell Kumon? 
Es realitzen tests de nivells a partir del nivell 4A. Normalment solen començar pel nivell 
2A o A. El nivell més alt que ha realitzat un alumne del centre ha estat l’L. 

i) Com finalitza la sessió? Quin control fa el professor respecte el progrés realitzat per 
l’alumne? 

 El professor realitza la correcció del treball realitzar per l’alumne. 
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INTERACCIO A L’AULA: 
 

a) El professor realitza preguntes directes davant tot el grup? Com reacciona el grup? 
No, la interacció és directa entre alumne i professor. 

b) Com demanen ajuda els alumnes al professor? 
 Els alumnes s’apropen al professor o el professor s’apropa a l’alumne si veu que triga 
 molt a realitzar els exercicis. 

c) Com es corregeix als alumnes? Es realitzen reforçaments positius? 
Depèn de l’alumne però normalment es corregeix a l’alumne amb preguntes que 
l’ajudin pensar. 

d) Com reaccionen els alumnes quan tenen problemes amb la fitxa que els toca realitzar? 
 Els alumnes més petits, els de dos anys, els hi costa entrar al centre. Amb la resta no hi 
 ha cap problema. 

e) Quines interaccions es donen entre els propis alumnes? 
Hi ha alguna interacció però durant la sessió no parlen entre ells. 

f) Quin comportament té el grup de forma general amb el professorat?  
 El comportament és correcte. 

g) Es produeix alguna incidència? Com reacciona el professor? Com reacciona del grup? 
Si ha estat amb un alumne en concret, com reacciona aquest? 

 No s’ha observat cap incidència durant l’observació. 
h) Durant la sessió de treball, hi ha un ambient silenciós a l’aula? 

Sí, tot i que hi ha hagut moments que no hi havia silenci degut a que s’estava treballant 
el programa de lectura amb els nens petits.  

 
 
ALTRES ASPECTES:  
 

a) Com ha evolucionat el grup-classe al llarg de la sessió? Es denota cansament? L’hora 
de la sessió ha determinat aquest cansament? 
No es denota cansament en els alumnes. 

b) El grup és especialment nombrós?  
No, durant l’observació el nombre d’alumnes que han coincidit al centre ha estat de 
com a molt 10. 

c) Hi ha respecte i disciplina cap al professor que dirigeix la sessió? 
Sí, tots els alumnes mostren respecte cap al professor. 

d) Hi ha cap suport a l’aula (ordinador, pissarra, etc.) que s’utilitzi en algun moment? 
No hi ha ni ordinadors ni pissarres en el centre. Els alumnes solament necessiten les 
fitxes i el llapis o bolígraf. 

e) El professor té un bon coneixement de la matèria? 
Sí, sembla que no té cap problema amb els nivells que realitzen els alumnes. 

f) Altres observacions rellevants. 
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VII.4 Detall nivells Kumon 
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6A Llegir fins a 10 K Màxims i mínims de funcions quadràtiques 

5A Llegir fins a 30 K Funcions i equacions quadràtiques 
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4A Escriure números fins a 30 K Funcions e inequacions quadràtiques 

4A Números fins a 50 K Funcions polinòmiques de grau major a 2 

3A Números fins a 100 K Equacions e inequacions de grau major a 2 

3A Sumar XX + 1 (2 xifres + 1) K Gràfiques de funcions racionals 

3A Sumar XX + 2 (2 xifres + 2) K Equacions e inequacions racionals 

3A Sumar XX + 3 (2 xifres + 3) K Gràfiques de funcions irracionals 

2A Sumar XX + 4 (2 xifres + 4) K Equacions e inequacions irracionals 

2A Sumar XX + 5 (2 xifres + 5) K Funcions exponencials 

2A Sumar XX + 6 (2 xifres + 6) K Gràfiques de funcions exponencials 

2A Sumar XX + 7 (2 xifres + 7) K Equacions e inequacions exponencials 

2A Sumar XX + 8 (2 xifres + 8) L Funcions logarítmiques 

2A Sumar XX + 9 (2 xifres + 9) L Gràfiques de funcions logarítmiques 

2A Sumar XX + 10 (2 xifres + 10) L Equacions e inequacions logarítmiques 

A Sumes (fins a 28) L Valor absolut d'una funció 

A Restar 1 L Límit i derivades 

A Restar 2 L Rectes tangents 

A Restar 3 L Màxims i mínims relatius 

A Restar 5 L Aplicacions d'equacions e inequacions 

A Restar 10 L Integrals definides e indefinides 

A Restar 11 L Àrees 

A Restar 12 L Volums 

A Restar 14 L Velocitat i distància 

A Restar 16 L Resum de derivades e integrals 

A Restar 20 M Funcions trigonomètriques 
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B Sumes fins a 100 M Equacions trigonomètriques 

B Sumes de números de 2 xifres M Gràfiques de funcions trigonomètriques 

B Sumes de números de 3 xifres M Inequacions trigonomètriques 

B Restes de números de 2 xifres M Teorema de la suma 

B Restes de números de 3 xifres M Coordenades en un punt 

C Multiplicacions fins 3 M Equacions de rectes 

C Multiplicacions fins 5 M Equacions de circumferències 

C Multiplicacions fins 7 M Tangents a circumferències 

C Multiplicacions fins 9 

C
àl

cu
l 

N Llocs geomètrics 

C Multiplicacions XY * Z N Inequacions quadràtiques i regions 

C Multiplicacions XYR * Z N Successions aritmètiques 

C Divisions N Suma d'una successió aritmètica 

C Divisions amb residu N Successions geomètriques 

C Divisions XY : Z N Suma d'una successió geomètrica 

C Divisions XYR : Z N Successions variades 

D Multiplicacions XY * ZW N Successions infinites 

D Multiplicacions XYT * ZW N Successions geomètriques infinites 

D Divisions divisor de 2 xifres XY N Series infinites 

D Divisions divisor de 3 xifres XYZ N Límit de funcions 

D Fraccions N Límit de funcions trigonomètriques 

D Reduccions de fraccions N Funcions contínues i discontínues 

Fr
ac

ci

o
n

s E Suma de fraccions N Derivades 

E Resta de fraccions O Funcions creixents i decreixents 
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E Multiplicació de fraccions O Concavitat i rectes tangents   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

E Divisió de fraccions O Màxims i mínims 

E Fraccions i decimals O Aplicacions de derivades 

F Multiplicació i divisió de 3 fraccions O Integrals indefinides 

F Suma de 3 fraccions O Aplicacions de les integrals 

F Resta de 3 fraccions O Equacions diferencials 

F Valor de x 

C
àl

cu
l 

XT Teorema del sinus i el cosinus 

F Problemes amb x XT Aplicacions del teorema del sinus i el cosinus 

F Decimals XP Permutacions 

À
lg

e
b

ra
 b

às
ic

a 

G Números positius i negatius XP Combinacions 

G 
Multiplicació de números positius i 
negatius 

XP Teorema del binomi 

G Divisió de números positius i negatius XP Probabilitat 

G Valors en expressions algebraiques XP Probabilitat condicionada 

G Simplificar expressions algebraiques XP Successos independents 

G Equacions XP Valors esperat i esperança 

G Aplicacions de les equacions XS Distribució binomial 

H Equacions lineals XS Funció de densitat de probabilitat 

H 
Sistemes d'equacions lineals amb 2 
variables 

XS Distribució normal standard 

H 
Sistemes d'equacions lineals amb 3 i 4 
variables 

XS Intervals de confiança 

H Inequacions XS Contrastos d’hipòtesis 

H Funcions i gràfiques XV Vectors sobre el pla 

H Simplificar monomis i polinomis XV Coordenades en l'espai 

I Multiplicació de polinomis XV Vectors en l'espai 

I 
Multiplicació de polinomis amb 
fórmules 

XV Producte escalar de vectors 

I Factorització XV Vectors i figures 

I Arrels quadrades XV Equacions de rectes i plans a l'espai 

I Equacions quadràtiques XV Equacions de rectes, plans i esferes 

I 
Gràfiques de funcions d'equacions 
quadràtiques 

XM Definicions, sumes i restes de matrius 

I Teorema de Pitàgores XM Multiplicació de matrius 

J 
Desenvolupament de producte de 
polinomis 

XM Matrius inverses 

J Expressions fraccionaries XM Equacions matricials 

J Nombres irracionals XM Funcions entre conjunts 

J 
Equacions quadràtiques i nombres 
complexos 

XM Funcions lineals 

J Discriminant 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
J Relació entre solucions i coeficients 

  
J Sistemes d'equacions 

  
J Divisió de polinomis 

  
J Teorema del residu 

  
J Teorema del factor 

  
J Identitats 

  
J Inequacions 
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VII.5 Exemple fulletó Kumon 
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