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“És el nostre desig que tants nens com sigui possible tinguin l’oportunitat de desenvolupar el 
seu potencial... Volem veure a tots els nens desenvolupant al màxim les seves habilitats... 

Considerem que la nostra missió és la d’expandir el potencial de cada nen al seu màxim nivell. 
A través d’aquesta dedicació a l’educació esperem contribuir al progrés de la humanitat.” 

 
Toru Kumon, fundador del mètode Kumon 
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I. INTRODUCCIÓ 
 
 
Aquest treball de fi de màster neix de la necessitat de comprendre què és el mètode Kumon. 
 
La proposta va tenir origen arran del comentari d’una companya que treballa en una escola de 
Primària. Alguns dels seus alumnes feien una activitat anomenada Kumon que treballa les 
matemàtiques i de la que els pares estaven molt satisfets.  
Fins aleshores no m’havia fixat en la quantitat de centres Kumon que existeixen a la ciutat. No 
només això, molta gent del meu voltant coneixia algun cas de nen que feia Kumon. Com és que 
no havia sentit a parlar del terme abans? La curiositat de saber-ne més em va portar a 
presentar aquest tema com a proposta pel treball. 
 
Després d’obtenir el vist-i-plau de la meva directora, la idea fou presentada i finalment 
aprovada. En aquest moment va ser quan vaig iniciar la recerca de la informació, dirigint-la 
pràcticament en l’estudi del concepte, de la metodologia que empra, el material Kumon i en la 
comparativa del Kumon amb la formació reglada. 
 
Gràcies a la meva directora vaig posar-me en contacte amb la coordinadora de Kumon de 
Catalunya i les Illes Balears, que em va permetre assistir a una conferència en el centre pilot de 
Barcelona. Aquí va ser on vaig obtenir les primeres dades i on vaig entendre com funcionen i 
com es treballa en les franquícies Kumon. El següent pas fou visitar alguns dels centres per 
observar in situ com treballaven els alumnes, quant de temps dedicaven a l’activitat i quina 
interacció hi havia entre els alumnes i els orientadors. Vaig crear unes fitxes d’observació per 
tal de treballar aquest punt basades en les fitxes d’observació utilitzades en les pràctiques a 
l’institut. 
Originàriament tenia la idea de visitar molts centres per veure diferents visions de treball amb el 
mètode, però finalment les visites es reduïren en tres centres de la ciutat de Barcelona. El 
motiu fou que tots els centres treballen de manera molt semblant i amb aquests tres ja tenia 
una mostra prou significativa per aportar informació de qualitat al treball.  
 
Al llarg del treball, he tingut dificultats en l’obtenció d’informació.  
Els centres Kumon no m’han permès reproduir els materials. Això ha suposat que tot el temps 
d’estudi de les fitxes hagi estat realitzat al propi centre. Com que el nombre de nivells i de fitxes 
és molt nombrós, estudiar el material a fons era inviable. La tasca que vaig realitzar durant les 
meves visites al centres fou la de seleccionar curosament els quaderns que considerava més 
importants i prendre anotacions sobre els exercicis.  
La cerca d’informació bibliogràfica en biblioteques o Internet va obtenir resultats pràcticament 
nuls. Fins i tot, vaig aconseguir contactar amb el Kumon Institute of Education, al Japó, per 
consultar si el llibre The Secret of Kumon Math, escrit pel fundador del mètode, es podia obtenir 
d’alguna manera però em contestaren que no havia estat traduït del japonès.  
Tot i aquests problemes, gràcies a pares de nens Kumon o antics alumnes Kumon amb els que 
vaig contactar, vaig poder obtenir més material pel projecte a més de les opinions personals 
envers el mètode. Aquestes opinions no s’han tingut en compte en la realització del treball, 
però sí que em resultaren interessants com a estudiant del màster.  
 
Altra de les idees inicials fou estudiar alumnes que anessin a Kumon per veure com es 
defenien a l’aula de Secundària i comparar-los amb la resta de la classe. Per desgràcia al 
centre i cursos on he realitzat les pràctiques del màster no hi havia cap nen que estigués fent 
Kumon. 
 
 
Amb tota la informació recopilada vaig començar a realitzar l’estudi del Kumon:   
 
La correspondència Kumon amb el currículum de matemàtiques és una informació que 
solen demanar els pares en els centres Kumon. Encara que el programa Kumon és 
internacional, sembla estrany que no s’hagi realitzat aquest quadre comparatiu a nivell local. 
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S’ha de tenir en compte que el quadre és una estimació doncs com he comentat abans no tot el 
material ha pogut ésser analitzat amb detall. 
 
Altra de les qüestions que es planteja és si el mètode Kumon treballa la competència 
matemàtica. Com a estudiant del màster, és necessari que les nostres activitats s’avaluïn en 
termes de competències per veure si realment l’activitat està ajudant o no a assolir-les. En 
aquest cas, les observacions als centres han permès realitzar aquesta avaluació i concloure si 
un nen que realitza Kumon està o no treballant la competència matemàtica. 
 
Per últim i com a part més pràctica, s’han volgut extreure les característiques del mètode que 
poden ser aplicables a l’aula de Secundària. Tenir els antecedents del Pràcticum a l’institut 
ha permès ser més objectiu a l’hora de fer aquest estudi. El treball finalitza amb una sèrie de 
fitxes i unes pautes d’aplicació que tenen com a model el material Kumon i que es podrien 
aplicar a les classes de l’ESO. 
 
 
L’objectiu d’aquest treball és donar una resposta a la metodologia, el treball en la competència 
matemàtica i les característiques del mètode Kumon que podrien ser eines en les meves 
futures classes.  
 
Si realment el mètode funciona, per què no utilitzar-ho en les aules de Secundària?   
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II. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

 
Podríem dir que el Kumon és una activitat extra-escolar que els nens realitzen per tal de 
reforçar el nivell de matemàtiques. Aquesta activitat treballa sobretot la tècnica de càlcul i es 
basa majoritàriament en la repetició d’exercicis per tal que els nens assimilin la tècnica d’una 
manera innata. 
 
Amb la realització de les pràctiques al centre de Secundària he pogut observar que la majoria 
dels alumnes de 1r i 2n de la ESO, que són els cursos on he treballat, tenen gran dèficits per 
seguir la classe degut a problemes bàsics de càlcul. Aquest fet provoca que les classes siguin 
més lentes doncs no pots centrar-te únicament en explicar la teoria que toca sinó que també 
has de treballar i recordar als alumnes qüestions purament de càlcul per a que puguin seguir 
els processos. 
La meva experiència al centre va ser impartint la unitat didàctica de funcions a 2n d’ESO. Ja 
em vaig adonar durant les correccions dels exercicis que fèiem a la pissarra que molts alumnes 
tenien problemes bàsics de càlcul. La correcció dels exàmens ho confirmà. La majoria d’errors 
els van cometre en les operacions amb nombres enters. Els meus alumnes podien haver entès 
el concepte de funció de proporcionalitat, funció lineal o funció constant, però no van superar 
amb bona nota l’examen degut a que no sabien resoldre correctament la substitució d’un valor 
en l’equació de la funció. 
 
Com a possible futura professora de Secundària, el plantejament d’aprenentatge de les 
matemàtiques que fa el mètode Kumon em genera moltes qüestions. La primera és si realment 
funciona, si és cert que el treball en Kumon fa que els nens dominin les matemàtiques o n’és un 
complement. El mètode Kumon m’ajudaria a solucionar les carències de càlcul de l’aula, com 
les identificades a la unitat de funcions?  
 
L’anàlisi de si el Kumon fa que els nens dominin les matemàtiques genera moltes altres 
qüestions. Dominar vol dir que saben realitzar la tècnica o que saben aplicar-la? Aquest dubte 
sembla interessant de tractar. Com he comentat anteriorment el Kumon treballa sobretot el 
càlcul però les matemàtiques no són solament càlcul. D’aquí que sembli evident que el Kumon 
no és un substitut sino que és un suplement d’educació. 
Per validar aquesta informació caldrà comparar la matèria que realitzen els nens en el centre 
Kumon amb el currículum que es fa als centres educatius. Aquesta comparativa ens permetrà 
esbrinar si el Kumon abasta o no tot el programa de Primària, Secundària o Batxillerat. 
 
Un altre estudi a realitzar és si el Kumon treballa la competència matemàtica. Si es així, les 
activitats Kumon podrien ser incloses perfectament en les classes de l’institut.  
Per tal de respondre aquesta qüestió ha estat necessari realitzar visites a centres Kumon, tant 
per observar com els nens treballaven com per analitzar el material del mètode. Aquests inputs 
han estat la base de les conclusions. 
 
Amb tota aquesta informació, els punts positius i els punts negatius del Kumon, i com a futura 
professora, és obligatori fer una reflexió dels aspectes que podria aplicar a la meva aula per tal 
de treure’n profit dels avantatges que ofereix el mètode. Si és viable el Kumon en els instituts 
voldrà dir que l’aprenentatge dels meus alumnes podrà ser millorable gràcies a l’aplicació de 
noves tècniques que tenen com a font el mètode estudiat. 
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III. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 
 

III.1 EL MÈTODE KUMON 
 

III.1.1 Definició  
El mètode Kumon és un sistema d’aprenentatge que va néixer al Japó als anys cinquanta i del 
que actualment es troben centres arreu del món. És un sistema suplementari d’educació 
perquè no està dissenyat per a substituir l’aprenentatge escolar. 
El mètode consisteix en la repetició d’exercicis per nivells de complexitat per tal d’assentar a 
llarg termini les bases en matemàtiques i en lectura. Desenvolupa tres classes diferents 
d’habilitats: les habilitats acadèmiques, les habilitats per l’estudi i les habilitats per l’avaluació.  
 

III.1.2 Historia 
La història del mètode Kumon neix a Osaka (1954), ciutat on vivia la família del professor de 
Secundària Toru Kumon. 
Tot va començar quan l’esposa de Toru Kumon va trobar tests de matemàtiques del seu fill 
Takeshi, que cursava 2n de bàsica, amb notes molt baixes. Preocupada per aquest fet, 
l’esposa demanà ajuda al seu marit. 
En Toru Kumon va començar a crear materials pel seu fill, una mena de quadernets focalitzats 
en el càlcul. D’aquesta manera cada nit el Takeshi feia els exercicis preparats pel seu pare. 
Toru Kumon sabia que un dels majors problemes que tenien els seus alumnes de Secundària 
eren les mancances en càlcul i és per aquest motiu que els 
materials que preparà es centraren en el càlcul i en fer treballar al 
seu fill amb independència.  
L’esforç del Takeshi va donar fruits i al poc temps es notaren els 
progressos. Així que veient l’èxit amb el Takeshi, en Toru Kumon 
va provar el mètode també amb el seu altre fill, n’Hiroshi.  
Poc a poc es va anar estenent la veu i pares veïns de la família 
Kumon demanaren que apliqués el mètode també als seus fills. 
Toru Kumon decidí aleshores obrir un centre d’estudi de 
matemàtiques en el segon pis de casa seva i utilitzant la mateixa 
metodologia amb aquests nous nens també va obtenir resultats 
excel·lents. 
Amb tots aquests antecedents, en Toru Kumon va prendre la 
decisió de tractar a tants nens com li fos possible obrint més 
centres d’estudis per tal d’aplicar així la seva teoria.  
         Figura 1. Toru Kumon. 
             (Font: www.kumongroup.com)  
 
Aquesta taula mostra els fets més importants de la cronologia del mètode Kumon: 
 
Any Descripció esdeveniment 
1954 Toru Kumon comença a escriure nombrosos problemes de càlculs pel seu fill Takeshi. 
1955 S’obre a Moriguchi city (Osaka) el primer centre de matemàtiques que utilitza quaderns 

Kumon. 
1958 S’estableix l’oficina de l’Osaka Institute of Mathematics a la ciutat d’Osaka. 
1962 S’obre el primer centre Kumon a Shinjuku-ku (Tokyo). 
1963 S’obre l’oficina de Kumon a Tokyo. 
1969 El nombre d’alumnes Kumon arriba als 10000. 
1972 El nom de la companyia Osaka Institute of Mathematics canvia a Osaka Kumon Institute of 

Mathematics. 
S’estableix el Tokyo Kumon Institute of Mathematics Ltd. 

1974 “The secret of Kumon Math” (escrit per Toru Kumon i publicat per Koseido Publishing) 
esdevé best seller. 



 

 
Alumne: Mireya Martínez Saiz 
Títol: El mètode Kumon i l’adquisició de la competència matemàtica  8 

Obertura del primer centre Kumon fora del Japó a la ciutat de Nova York. 
1975 Obertura d’un centre a Taiwan. 
1977 Es comencen a publicar al Japó els quaderns per pre-escolars. 

El nombre d’alumnes Kumon al Japó arriba als 200000. 
Obertura d’un centre al Brasil. 

1979 Primera conferència al Japó per a professors Kumon. 
El nombre d’alumnes Kumon al Japó arriba als 500000. 
Obertura d’un centre a Alemanya. 

1980 Llançament del Kumon English Program per japonesos parlants. 
Obertura d’una companyia afiliada a Sao Paulo (Brasil) i a Dusseldorf (Alemanya). 

1981 Llançament del Kumon Japanese Program per japonesos parlants. 
S’arriba al milió d’alumnes Kumon al Japó. 

1982 Es forma el Kumon Institute of Mathematichs Co., Ltd. com a fusió de l’Osaka Kumon 
Institute of Mathematics and Tokyo Kumon Institute of Mathematics Ltd. 
Obertura d’una companyia afiliada a Los Angeles, USA. 

1983 Es canvia el nom de la companyia Kumon Institute of Mathematichs a Kumon Institute of 
Education 
El nombre total d’alumnes fora del Japó arriba als 10000. 

1984 Llançament del Kumon Japanese Learning Program per a estudiants estrangers. 
Obertura d’una companyia afiliada a Sidney, Australia. 

1985 Llançament del programa de caligrafia Kumon. 
1986 Llançament del Kumon French and German programs. 
1987 Llançament del programa Kumon Speed Reading System. 
1988 Es funda el Kumon Publishing Co., Ltd. 

Obertura d’una companyia afiliada a Hong Kong. 
Una escola de Primària implementa les matemàtiques Kumon als Estats Units 

1989 El nombre total d’alumnes Kumon arriba al 1500000. 
1990 Llançament del Kumon English Program per anglesos parlants a Australia. 

Obertura d’una companyia afiliada a Londres, UK. 
1992 El nombre total d’alumnes fora del Japó es de 200000. 
1993 Llançament del Kumon Chinese Program per xinesos parlants a Taiwan. 
1994 Llançament del Kumon Portuguese Programa per portuguesos parlants a Brasil. 

El nombre total d’alumnes en el món ascendeix a 2 milions. 
1995 Mor el fundador de Kumon Toru Kumon. 

Obertura d’una companyia afiliada a Singapur. 
El nombre total d’alumnes fora del Japó arriba als 500000. 

1996 S’estableix la companyia Kumon L.I.L. Co., Ltd. 
1997 Mor el president de Kumon Takeshi Kumon. 

Obertura d’una companyia afiliada a Johannesburg, Sud Àfrica 
1998 El nombre total d’alumnes fora del Japó arriba al milió. 
2000 S’estableix el Kumon Toru Research Institute of Education Co., Ltd. 
2001 Comença la recerca en teràpia d’aprenentatge. 

Es crea el logo Kumon. 
S’arriba a un total de 3 milions d’alumnes a tot el món. 

2003 Es reemplacen tots els rètols dels centres amb el nou logo. 
El nombre total d’alumnes fora del Japó arriba als 2 milions. 

2004 El Kumon EFL Program (anglès com a llengua estrangera) es llança al Brasil. 
El Kumon Spanish Program per espanyols parlants es llança en cinc països de Sud Amèrica. 
Obertura d’una companyia afiliada a Nova Delhi, Índia. 

2005 El Kumon CFL Program (xinès com a llengua estrangera) es llança a Korea. 
Obertura d’una companyia afiliada a Guangzhou, Xina. 

2006 Obertura d’una companyia afiliada a Ho Chi Minh City, Vietnam. 
S’arriben als 4 milions d’estudiants Kumon a tot el món. 

2007 Comencen les activitats de suport per a la educació als fills. 
S’estableix una companyia afiliada a Doha, Qatar. 

2008 Kumon celebra el 50è aniversari des de la seva fundació. 
Llançament del Kumon Thai Program (per tailandesos nadius) a Tailàndia. 

2009 El Kumon Spanish Program per espanyols parlants es llança a Espanya. 
2010 Kumon comença a oferir els seus serveis a universitats. 
2011 S’estableix el Global Communication & Testing Co., Ltd. (GC & T) . 

(Font: www.kumongroup.com) 
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III.1.3 Objectius  
El mètode Kumon té com a objectiu desenvolupar al màxim el potencial de cada alumne. 
Segons el Kumon Institut d’Educació d’Espanya els objectius específics que un alumne Kumon 
assoleix són els següents: 
 

- Aprendre per si mateix: l’adquisició d’aquesta capacitat és i serà fonamental pel llarg de 
la vida de l’alumne. La metodologia Kumon treballa l’autonomia de l’alumne de manera 
que no hi ha un professor explicant teoria sinó que l’alumne aprèn per sí mateix els 
conceptes. La figura del professor queda en un segon pla. 
 

- Hàbit d’estudi: amb Kumon es treballa la gestió i planificació del temps doncs l’alumne 
ha d’aprendre a administrar-se. La constància del mètode fa que a llarg termini la tasca 
diària es converteixi en una activitat més del dia a dia. L’alumne acaba interioritzant 
aquesta rutina de treball. 
 

- Concentració: és treballa l’optimització dels recursos fent que el temps dedicat a 
l’activitat es faci amb plena concentració. 
 

- Confiança en un mateix: es desenvolupa la confiança de l’alumne. Aquest fet li 
permetrà enfrontar-se a nous reptes amb optimisme i amb seguretat, a no tenir por a 
les errades i a aprendre a no frustrar-se quan no surten les tasques a la primera. 
 

- Motivació per aprendre: l’alumne que aprèn per si mateix i sap aprofitar el seu temps 
desenvolupa una actitud positiva que fa que augmenti la seva motivació per aprendre 
nous conceptes i ampliar els seus coneixements. 

 

III.1.4 Metodologia Kumon 
La metodologia que s’imparteix en els centres Kumon és la següent: 
 

- Punt de partida fàcil: els nous alumnes Kumon realitzen un test de diagnòstic que no té 
en compte ni l’edat ni el curs de l’alumne (veure exemple en l’Annex 1). En aquest test 
es determinen els continguts on l’alumne no comet errors i on es troba còmode. Aquest 
serà el punt de partida. D’aquesta manera s’assegura que l’alumne dominarà els 
continguts des d’un inici i començarà a afrontar el mètode amb una actitud positiva 
perquè no trobarà dificultat en els primers quaderns. (A la taula de nivells Kumon estan 
estipulats els quaderns que poden ser un possible punt de partida. Aquest punt de 
partida no té perquè coincidir amb el primer quadern dels nivells.) 
 

- Individualització de l’aprenentatge: cada alumne comença en un cert punt i cada 
alumne avança al seu ritme. L’alumne progressa sempre i quan domini els conceptes 
del nivell en el que es troba, de manera que s’assegura que encari el següent nivell 
amb una posició de seguretat. Factors com el temps que triga en realitzar la tasca 
diària, els tipus d’errors que comet o com s’afronta a la resolució de les errades 
determinen la decisió que pren el professor sobre quin material s’ajusta millor a les 
necessitats de l’alumne. 
 

- Motivació: En el cas dels nens més petits, la realització correcta dels exercicis es 
premiada amb gomets de colors que serveixen per omplir una fitxa personal (figura 3). 
Com més gomets aconsegueixen més diners Kumon (figura 4) podran obtenir per 
poder bescanviar-los pels regals que el centre té exposats.  
També es realitzen esdeveniments de forma periòdica per fer entrega als alumnes dels 
diplomes acreditatius de la formació rebuda. Una altra acció de motivació. 
 

- Treball diari: l’alumne treballa tots els dies de l’any, caps de setmana i vacances 
inclosos. Al centre Kumon s’assisteix dos cops per setmana i la resta dels dies es 
realitza la tasca a casa. S’ha d’intentar que els dies que es visita el centre siguin 
aquells en els que, per exemple, hi ha un possible canvi de nivell.  
L’objectiu és que diàriament l’alumne realitzi entre uns deu i vint minuts de treball d’una 
manera intensa. 
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Figura 2. Carpeta de treball.  Figura 3. Fitxa Personal.  Figura 4. Diners Kumon. 
(Font: Elaboració pròpia)  (Font: Elaboració pròpia)  (Font: Elaboració pròpia) 

 
- Sense explicacions (amb autonomia): el material Kumon està dissenyat per a que 

l’alumne aprengui per si mateix. Els nous conceptes es recolzen en els coneixements 
que l’alumne ja té dominats. Cada tema d’estudi s’introdueix de manera seqüenciada i 
amb exemples de com resoldre’ls. Els professors de Kumon són orientadors i 
representen una figura de suport doncs no realitzen sessions de teoria. A Kumon 
l’alumne és qui ha d’anar extraient les seves pròpies estratègies de resolució i 
conclusions. 

 
- Aprendre dels errors: la qualificació dels exercicis es realitza diàriament i és l’alumne 

qui ha d’analitzar la causa de l’error i realitzar la correcció. La idea és que acabi 
obtenint la màxima puntuació possible en l’exercici. D’aquesta manera es treballa el no 
tenir por als errors perquè equivocar-se vol dir de millorar. 

 
- Repetició: la repetició és un dels principis del mètode Kumon. Es considera que la 

repetició comporta major comprensió i, per tant, millors resultats. La repetició significa 
realitzar la mateixa operació vàries vegades en un mateix quadern (per exemple, la 
suma 2+3) o també significa repetir un quadern fins que no es domini 100%. 
 

- Velocitat: una de les característiques que diferencia el mètode Kumon d’altres 
programes educacionals és la importància que es dona a la velocitat. A Kumon un 
alumne domina el material quan a més d’haver-ho resolt amb un 100% d’encerts, ho ha 
fet dins d’un temps standard o TE (veure el detall en l’apartat III.2.2).    

 
- Els millors resultats a llarg termini: a Kumon es recomana seguir el mètode un mínim 

de dos anys per tal d’assolir i així mantenir les habilitats adquirides. És bàsic que es 
compleixi la continuïtat a l’estudi al llarg del temps. La dedicació de l’alumne i la 
implicació de la família és essencial. 

 
- Implicació de les famílies: Kumon fa que els pares participin directament en el procés 

d’aprenentatge dels seus fills. El paper dels pares és bàsicament escoltar als seus fills, 
corregir els quadernets. No han de saber ni explicar res de matemàtiques doncs el 
centre reparteix el solucionari dels exercicis. 
 

El mètode promou la implicació de les famílies per tal 
que l’alumne tingui una actitud positiva davant la 
tasca diària. 

 
 
 
 
 

Figura 5. Llibre de correcció. 
(Font: Elaboració pròpia) 
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III.1.5 Programes 
A Espanya existeixen dos programes Kumon: el programa de matemàtiques i el programa de 
lectura. Els continguts d’ambdós programes estan seqüenciats de manera que els conceptes 
nous s’introdueixen utilitzant els conceptes anteriors. 
 
Matemàtiques 
El programa de matemàtiques es compon de 21 nivells (veure detall en III.2) que tracten 
conceptes de càlcul des de l’Educació Infantil fins a Batxillerat i la universitat. L’objectiu del 
programa és que l’alumne aconsegueixi una base sòlida en càlcul, un augment de la 
concentració així com de l’agilitat mental. 
 
Lectura 
El programa de lectura es compon de 27 nivells que tracten l’inici de l’aprenentatge lector a 
través de la codificació de paraules fins a l’anàlisi crític de diferents tipus de texts. Aquest 
programa potencia la lectura comprensiva de manera que l’alumne entengui el que ha llegit 
però sobretot tingui una opinió sobre què ha llegit.  
Els alumnes en aquest programa realitzen les següents activitats: 

- Lectura en veu alta del material didàctic 
- Resolució del material didàctic 
- Lectura dels llibres de la bibliografia recomanada per Kumon 

 
Tant el programa de matemàtiques com el de lectura han anat sofrint canvis amb el temps. 
Tots els anys el personal de Kumon re-examina el programa i millora el material d’ensenyament 
basant-se en estudis sobre el treball dels alumnes, buscant els punts de millora en una fitxa, en 
un quadern o plantejant-se la modificació de tot un nivell. Es pot afirmar, per tant, que el 
mètode Kumon està actualitzat. 
 
El material Kumon no és igual a tots els països. Hi ha diferències en els programes utilitzats. 
Per exemple, el programa xinés de lectura a Mailand és diferent del programa de lectura a 
Hong Kong i Singapur. El programa de matemàtiques també varia: a la majoria de països, com 
a Espanya, el programa acaba en el nivell O i l’X, en canvi al Japó acaba en el nivell V. 
 

 
Figura 6. Taula de nivells de lectura.     Figura 7. Exemple fitxa de lectura. 

 (Font: www.kumon.es)      (Font: www.kumon.es) 
 

III.1.6 Centres Kumon 
Actualment es poden trobar centres Kumon en 47 països i regions arreu del món en els que hi 
ha inscrits 4.410.000 alumnes (Març 2011).  
A Espanya a data d’avui existeixen uns 209 centres Kumon que compten amb un total de 
20.000 alumnes. A Barcelona ciutat hi ha 30 centres i 2.200 alumnes Kumon. 
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Els centres Kumon són franquícies que busquen professionals de l’educació. Per tal d’obrir un 
centre Kumon és requereix formació universitària i una forta vocació educacional. El futur 
professor Kumon ha de passar un curs pels diferents nivells (matemàtiques i lectura) i un curs 
administratiu. A més ha de fer una prova d’accés a les pràctiques que s’han de realitzar, un 
total de vint sessions en un dels centres. 
 
Segons el director d’expansió del Kumon Institut d’Educació d’Espanya [2] un centre Kumon 
capta un 3% de la població infantil que hi ha al voltant tot i que s’ha de tenir en compte les 
característiques econòmiques de la zona. És per això que no es pot obrir una franquícia Kumon 
a qualsevol zona. 
 
Els centres Kumon han de ser locals situats en planta baixa amb un mínim de 60m2. Tots els 
centres es diferencien clarament per la retolació blava i el logo Kumon. També es troben 
centres Kumon en col·legis (a Barcelona hi ha nou) però aquests únicament accepten alumnes 
del propi col·legi. 
Tots els centres disposen d’una sala gran amb taules i cadires pels nens i una taula més gran 
pel(s) professor(s)/orientador(s) semblant a una aula d’escola. Les fitxes es troben col·locades 
per nivells en unes estanteries de la mateixa sala. 
Existeixen uns centres Kumon especials que són els centres pilots (Barcelona, Sevilla, València 
i Madrid). Aquests centres recullen i proven els canvis que es fan sobre el mètode i realitzen el 
traspàs d’informació a la resta de centres. A més a més, també són centres de formació. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 8. Centre pilot Kumon a    Figura 9. Centre Kumon a Vallcarca 
 Travessera de Gràcia     (Font: Elaboració pròpia) 
 (Font: Elaboració pròpia)   
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III.2 EL PROGRAMA KUMON DE MATEMÀTIQUES 

 

III.2.1 Objectius 
El programa de matemàtiques de Kumon es centra en el càlcul i l’objectiu del mateix és 
desenvolupar les habilitats necessàries per tal que l’alumne afronti amb èxit els diferents 
continguts matemàtics d’Educació Primària i Secundària.  
Kumon treballa l’agilitat d’operar mentalment, eina bàsica per a desenvolupar-se en 
matemàtiques i en moltes altres situacions de la vida diària. 
La finalitat del programa de matemàtiques no és arribar al nivell més alt. Normalment el que 
solen realitzar els alumnes són trams de nivells suficient per adquirir els principis del mètode. 
 

III.2.2 Material didàctic 
El material didàctic del programa de matemàtiques es basa en el càlcul. No segueix la mateixa 
programació que els llibres escolars: la idea del mètode és treballar els temes linealment de 
manera que no solen repetir-se els conceptes en els diferents nivells.  
El programa es compon d’un total de 20 nivells que constitueixen el programa principal i 
cobreixen tot un ventall de continguts, des d’aprendre a comptar fins a resoldre exercicis de 
càlcul diferencial i integral.  
Hi ha dos nivells inicials compartits amb el programa de lectura i un nivell addicional en el que 
es treballa una selecció de continguts relacionats amb les matemàtiques aplicades. 
Cada nivell es compon d’una seqüència de 20 quaderns amb 10 fitxes d’exercicis per quadern, 
el que fa un total de 200 fitxes per nivell. A cadascun dels quaderns s’introdueixen continguts 
específics. Per exemple, el nivell C es centra en exercicis de multiplicar i dividir per números 
d’una xifra, i en el mateix hi ha un quadern dedicat exclusivament a la taula del 3.  
Tots els quaderns tenen especificat un temps standard en minuts (TE) que es defineix com el 
temps que hauria de dedicar l’alumne en resoldre una fitxa amb un 100% d’encerts, inclòs el 
temps de correcció. Aquest TE s’ha fixat basant-se en l’estudi de molts nens. Té el propòsit de 
demostrar que l’alumne domina un pas del procés d’aprenentatge i que està preparat per 
avançar al següent. 
A totes les fitxes Kumon hi ha una capçalera on l’alumne té espai per indicar la data, el nom i el 
temps que ha dedicat en fer la fitxa (veure figura 10). 

 
 
 
Figura 10.  
Capçalera fitxa Kumon. 
(Font: www.kumon.es) 
 
 

A la següent web http://nz.kumonglobal.com/page.jsp?id=3340#step_01 es poden trobar 
exemples per cadascun dels nivells de la versió internacional del programa de matemàtiques. 
També s’han afegit exemples de fitxes Kumon a l’Annex 2. 
 

III.2.3 Descripció dels nivells 
Aquesta taula mostra un resum dels nivells del programa i els conceptes que es treballen: 
 
Nivells Conceptes 
ZI i ZII1 Aprendre a fer servir el llapis 
6A i 5A Aprendre a comptar 
4A, 3A, 2A i A Escriure números, càlcul mental de sumes i restes 
B, C i D Multiplicacions, divisions i operacions en vertical 
E i F Suma, resta, multiplicació i divisió amb fraccions i ús de parèntesi 

                                            
1 Aquests nivells són recents (anteriorment substituïts pel nivell 7A) i es poden fer servir conjuntament amb els nivells 
inicials 6A i 5A. 
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G, H, I i J Àlgebra bàsica: equacions, sistemes d’equacions i equacions quadràtiques 
K, L i M Funcions quadràtiques, racionals, irracionals, exponencials, logarítmiques i 

trigonomètriques 
N i O Càlcul diferencial i integral 
X Matemàtiques aplicades 
 
 
La descripció de cadascun dels nivells es detalla a continuació: 
 
Nivell ZI 
Els alumnes aprenen a utilitzar el llapis mitjançant exercicis de traç de línies senzilles: pintar 
amb colors, fer traços de línies rectes i corbes. 
Exemple d’exercici del nivell ZI: 
 Fitxa ZI 1a Dibuixos d’animals que han de pintar amb colors. 
 
 
Nivell ZII 
Els alumnes continuen treballant el maneig del llapis amb exercicis de traç de línies més 
llargues i complexes que requereixen més destresa. 
Exemple d’exercici del nivell ZII: 
 Fitxa ZII 11a Traçar línies des d’un punt a una estrella seguint un camí. 
 
Nivell 6A 
Nivell oral. Els alumnes aprenen a llegir els números fins al 10 i a reconèixer quantitats de fins 
a 10 punts seguint un patró determinat. 
Exemple d’exercicis del nivell 6A: 
 Fitxa 6A 41a Comptar quantes tulipes hi ha dibuixats a la fitxa. Llegir els nombres 1, 2 i 
 3 mentre s’assenyalen. 
 Fitxa 6A 111a Comptar dibuixos i llegir nombres escrits. 
 
 
Nivell 5A 
Els alumnes resolen exercicis de comptar i llegir fins a 50. Els alumnes desenvolupen la seva 
concentració en aquest nivell. 
Exemple d’exercicis del nivell 5A: 
 Fitxa 5A 61a Dibuixos amb nombres de l’11 al 25. Llegir-los i assenyalar-los mentre es 
 llegeixen. 
 Fitxa 5A 151a Buscar el nombre 30 i el nombre 40 en una seqüència de nombres del 
 26 al 40 i encerclar-los. Llegir els nombres en ordre del 32 al 38 i traçar-ne una línia. 
 
 
Nivell 4A 
Els alumnes aprenen a escriure números fins a 50 i augmenten la seva capacitat d’estudi. A 
més, practiquen la lectura de números en ordre fins a 100. 
Exemple d’exercicis del nivell 4A: 
 Fitxa 4A 61a Escriure en les caselles buides els nombres que falten d’una seqüència 
 fins al nombre 10. 
 Fitxa 4A 171a Comptar el nombre de castanyes que hi ha dibuixades a la fitxa. 
 Escriure en les caselles buides els nombres que falten des del 27 al 34. 
 
 
Nivell 3A 
Els alumnes practiquen l’escriptura de números fins a 120 i amplien la seva comprensió de la 
seqüència numèrica. Es serveixen d’aquests coneixements quan comencen a desenvolupar 
l’habilitat de càlcul mental aprenent a sumar fins a 3. 
Exemple d’exercicis del nivell 3A: 
 Fitxa 3A 111a   Fitxa 3A 141b  

21+1=    3+2= 
23+1=    5+2= 
24+1=    4+2= 
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26+1=    8+2= 
27+1=    10+2= 
30+1=    12+2= 
31+1=    13+2= 

 
 
Nivell 2A 
Els alumnes segueixen desenvolupant la seva capacitat d’estudi i la seva habilitat de càlcul 
aprenent a sumar fins el número 10. 
Exemple d’exercici del nivell 2A: 
 Fitxa 2A 161a 
 5+9=  3+9= 
 4+9=  2+9= 
 6+9=  9+9= 
 7+9=  10+9= 
 8+9=  12+9= 
 
 
Nivell A 
Gràcies a l’habilitat adquirida de resoldre mentalment sumes bàsiques, els alumnes continuen 
desenvolupant la seva capacitat d’estudi i la seva habilitat de càlcul mental resolent sumes amb 
números més alts. En aquest nivell els alumnes comencen a restar quantitats de números fins 
a 20. 
Exemple d’exercicis del nivell A: 
 Fitxa A 1a (repàs fins el nivell 2A) 
 3+5=  4+6= 
 4+5=  3+6= 
 2+5=  6+6= 
 5+5=  5+6= 
 7+5=  8+6= 
 Fitxa A 181a 
 11-3=  12-1= 
 11-6=  12-5= 
 11-4=  12-3= 
 11-8=  12-6= 
 11-9=  12-8= 
 
 
Nivell B 
Els alumnes aprenen a resoldre sumes i restes en vertical i desenvolupen l’habilitat de 
correcció. 
Exemple d’exercici del nivell B: 
 Fitxa B 171a 

 
37 33 29 25 ? ? 
56 49 42 35 ? ? 

 
  258  617  274  617  382  617  380  617 
 -150 -362 -254 -492 -145 -256 -145 -180 
  ------ ------ ------ ------ ------ ------  ------  ----- 
 
 
Nivell C 
Els alumnes adquireixen l’habilitat de resoldre multiplicacions bàsiques mentalment amb 
exercicis basats en les taules de multiplicar (de la taula 2 fins la taula del 9). S’introdueixen 
multiplicacions i divisions (aïllant el residu) per números d’una xifra i es passa progressivament 
d’operacions en horitzontal a operacions en vertical. 
Exemple d’exercicis del nivell C: 
 Fitxa C 11a  
 Llegeix la taula de multiplicar del 2 en veu alta. 
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2·0=  2·5= 
2·1=  2·6= 
2·2=  2·7= 
2·3=  2·8= 
2·4=   2·9= 

 Fitxa C 112a 
 Omple les caselles: 
 2 · __ = 6  6 : 2 = 3 (6 dividit entre 2 es 3) 
 2 · __ = 12 12 : 2 = __ 
 3 · __ = 15 15 : 3 = __ 
 4 · __ = 16 16 : 4 = __ 
 
 
Nivell D 
Els alumnes augmenten les seves habilitats de divisió i multiplicació, aprenen a dividir entre 
números de dos xifres i comencen a habituar-se a les fraccions i a les tècniques de reducció de 
cara al nivell E.  
Exemple d’exercicis del nivell D: 
 Fitxa D 51a 
 Resta: 
  802  804  405  405 1000  5000 
 -456 -478 -167 -246  -375 -1534  
 ------ ------ ------ ------ ------- -------- 
 Fitxa D 141a 
 Fer la divisió trobant el quocient i el residu: 
 2345 / 41 = 
 2345 / 45 = 
 2345 / 43 = 
 
 
Nivell E 
Gràcies a les habilitats desenvolupades anteriorment (aritmètica i reducció de fraccions), els 
alumnes adquireixen l’habilitat de resoldre les quatre operacions aritmètiques amb fraccions 
(suma, resta, multiplicació i divisió), transformar les fraccions en forma de decimals i viceversa i 
resoldre les quatre operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió) amb fraccions i 
decimals. 
Exemple d’exercicis del nivell E: 
 Fitxa E 91a 
 Suma: 

(1) 5/6 + 2·3/14 = 
(2) 5/8 + 3·9/14 = 
(3) 3·2/15 + 4·13/18 = 

 Fitxa E 94b 
 Redueix: 
 21/42=  23/46=  8/48= 
 30/50=  39/52=  33/55= 
  
 
Nivell F 
Els exercicis en aquest nivell requereixen la capacitat de resoldre les quatre operacions seguint 
l’ordre de prioritat. Els objectius del nivell són que l’alumne sigui capaç de treballar amb les 
quatre operacions combinades, amb fraccions i decimals, inclús verticalment, i de resoldre 
problemes amb enunciat utilitzant fraccions. Els alumnes desenvolupen aquí l’habilitat de fer 
operacions amb fraccions i consoliden la seva habilitat aritmètica de cara als exercicis d’àlgebra 
del nivell G. 
Exemple d’exercicis del nivell F: 
 Fitxa F 27a 

(1) 4 : 3·1/3 : 2 = 
(2) 6 : 2·2/3 : 3 = 
(3) 4/5 : 2·2/3 : 1/2 = 
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Fitxa F 34a 
Troba el mcm: 
(1) 2, 5, 6 (2) 2, 5, 8 (3) 2, 5, 10 
(4) 2, 5, 12 (5) 2, 5, 15 

 
 
Nivell G 
S’introdueixen en aquest punt els números negatius i l’àlgebra. Els alumnes aprenen a 
simplificar i a resoldre equacions lineals. 
Exemple d’exercicis del nivell G: 
 Fitxa G 52a 
 Si el nombre de signes – és 1, 3, 5, ... la solució és un nombre negatiu. 
 (-2)·(-3)·(-5) = - (2·3·5) =   (-2)·1·(-3)·(-5) = 
 (-2)·(-3)·(-5)·(-1) = 2·3·5·1 =   2·(-3)·(-5)·1 = 
 2·(-3)·(-5)·(-1) =    2·(-3)·(-5)·(-1)·(-2) = 
 2·0·(-2) = 
 Fitxa G 55a 
 Resol com en els exemples: 52 = 5·5 = 25, 52 es llegeix 5 al quadrat 
     53 = 5·5·5 = 25, 53 es llegeix 5 al cub 
 22 = 2·2 =  25 =   33 =   42 = 
 23 = 2·2·2 =  26 =   34 =   43 = 
 24 = 2·2·2·2 =  32 =   35 = 
 
 
Nivell H 
Els alumnes aprenen a resoldre sistemes d’equacions amb un màxim de quatre variables. A 
més, treballen amb inequacions abans de començar a treballar amb gràfiques, monomis i 
polinomis. 
Exemple d’exercicis del nivell H: 
 Fitxa H 45a 
 Resol els següents sistemes d’equacions: 

(1) -2x -7y = 25  (2) -3x -2y = 6 
-2x -5y = 19       -x -2y = 2 

 Fitxa H 93a 
 Resol el següents sistema d’equació: 
 2x –y -3z = 7 
 3x + y + z = 10 
 5x + y + 2z = 15 
 
 
Nivell I 
Els alumnes desenvolupen els seus coneixements d’àlgebra mitjançant factoritzacions i arrels 
quadrades. A més, treballen amb paràboles i el teorema de Pitàgores. 
Exemple d’exercicis del nivell I: 
 Fitxa I 19a 
 Desenvolupa i simplifica tal i com es mostra a l’exemple: 
 (a+b)·(x+y) = ax + ay + bx + by 

(1) (x+1)·(x+2)·(x+3) = 
(2) (x-1)·(x-2)·(x-3) = 

 Fitxa I 77a 
 Factoritza: 

(1) a2 + xy + ax + ay = a(a+x) + y (x + _ ) = 
(2) a2 – xy + ax – ay = 
(3) a2 – xy – ax + ay = 
(4) 2ax – 3by + 3bx -2ay = 

 
 
Nivell J 
En aquest nivell, els alumnes augmenten la seva capacitat per realitzar factoritzacions, així com 
estudiar expressions fraccionàries i números irracionals. 
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Exemple d’exercicis del nivell J: 
 Fitxa J 13a 
 Exemple: 2x2 + 5x – 12 = (2x-3)(x+4) 

(1) 2x2 + 7x + 5 =  (2) 6x2 + 29x – 5 =  (3) 10x2 - 7x – 12 = 
(4)  6x2 - 17x + 5 =  (5) 3x2 - 13x + 4 = 

 Fitxa J 94a 
 Resol les següents equacions de 2n grau: 
 Exemple:  (x-2)2 = 5 �  x-2 = �√5 �  x = 2�√5   
   (x-3)2 = 25 �  x-3 = �5 �  x = 3�5 � x = 8, -2   

(1) (x-1)2 = 7  (2) (x+3)2 = 5  (3) x2 -6x + 9 = 2 
(4)  (x+3)2 = 4  (5) (x-5)2 = 25  (6) (x-3)2 - 9 = 0 

 
 
Nivell K 
Els alumnes aprenen les propietats bàsiques de les funcions (translació, domini, rang, valors 
màxim i mínim). A continuació, apliquen aquests coneixements a funcions polinòmiques de 
grau superior, funcions racionals, irracionals i exponencials. 
Exemple d’exercici del nivell K: 
 Fitxa K 163a 
 A cada exercici representa la gràfica i utilitza-la per resoldre l’equació irracional: 

(1) √2x+5 = x+1 
(2) √2x+3 = -2x+3 
(3) √�2x+1 =-1/2(x-2) 
(4) -√3x-2 = x-2 

 
 
Nivell L 
El coneixement dels alumnes sobre funcions logarítmiques es desenvolupa en aquest nivell. A 
més, estudien derivades i integrals, i les seves aplicacions. 
Exemple d’exercici del nivell L: 
 Fitxa L 87a 

1. Troba el valor mínim de la funció f(x)=-2ax3+3a2x2 en l’interval tancat 0�x� 2. 
Considera que a>0. 

2. Troba el valor mínim de la funció f(x)=-2ax3+3a2x2 en l’interval tancat 0�x� 2. 
Considera que a<0. 
 

 
Nivell M 
En aquest nivell els alumnes estudien el sinus, el cosinus i la tangent de determinats angles. A 
més, exploren una sèrie de fórmules que impliquen funcions trigonomètriques. Més endavant, 
els alumnes estudien rectes i circumferències, i les seves corresponents equacions. 
Exemple d’exercici del nivell M: 
 Fitxa M 113a i 113b 
 Avalua les següents expressions: 

(1) sin105º =   (2) cos105º =   (3) tan105º = 
(4)  sin 15º = sin (60º-45º) (5) cos15º =   (6) tan 15º = 

 
 
Nivell N 
Les paràboles i les hipèrboles s’aprenen en aquest nivell mitjançant el càlcul de llocs 
geomètrics. Els alumnes treballen amb successions i sèries. Després d’estudiar límits de 
funcions, aborden un nivell més avançat de derivació de funcions trigonomètriques. 
Exemple d’exercici del nivell N: 
 Fitxa N 129a 
 Determina si la sèrie donada convergeix o divergeix. Si convergeix, troba la suma S: 
 2/3 – 4/5 + 4/5 – 6/7 + 6/7 – 8/9 + ... 
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Nivell O 
L’alumne que arriba a aquest nivell s’anomena concloent. L’any passat a Espanya solament 
van arribar set alumnes.  
L’últim nivell del programa principal amplia conceptes de càlcul i la seva aplicació, amb la 
finalitat de completar la seva comprensió en les funcions. Finalment, els alumnes aprenen a 
resoldre equacions diferencials. 
Exemple d’exercici del nivell O: 
 Fitxa O 152a 
 Troba el volum V del sòlid generat quan la part de la corba en el 1er quadrant de  
 y=1-√x rota sobre els eixos de la x. 
 
 
Nivell X 
El nivell X treballa les matemàtiques aplicades i és opcional. 
En aquest nivell els alumnes estudien triangles (teorema del sinus i del cosinus), vectors en el 
pla i en l’espai, matrius, funcions entre conjunts, probabilitat i estadística. Està dividit en cinc 
subnivells: XM, XP, XS, XT i XV. 
Molts dels centres Kumon no tenen les fitxes corresponents a aquest nivell. 
 
 

III.2.4 Els nivells Kumon i el currículum de matemàtiques 
Aquest apartat pretén fer una estimació en la correspondència dels nivells del mètode Kumon 
amb el currículum de matemàtiques, tant de l’Educació Primària com de Secundària i de 
Batxillerat. 
En un primer moment es va detallar el currículum de cada etapa per blocs (numeració i càlcul, 
relacions i canvis, espai i forma, etc.) però per tal de simplificar el quadre resultant, ja que el 
Kumon no arriba a abastar tot el currículum, s’optà finalment per afegir una columna on s’indica 
la inicial corresponent al bloc: 

- N: Numeració i càlcul 
- R: Relacions i canvi 
- F: Espai i forma 
- M: Mesura 
- E: Estadística 

en el cas de Primària i Secundària i: 
- A: Aritmètica i Àlgebra 
- G: Geometria a l’espai 
- N: Anàlisi 
- P: Probabilitat i Estadística 
- L: Àlgebra lineal 

en el cas de Batxillerat. 
 
Molts dels materials que es presenten en el Kumon poden tenir correspondència amb més 
d’una etapa i curs com per exemple les fraccions, que es treballen a Primària i a Secundària. 
La solució a la que s’ha optat ha estat la d’incloure la matèria en el curs on més es treballa. 
Els quadres contenen, per etapa i curs, el detall de fitxes i el temps standard, mesurat en hores, 
del programa Kumon. En cas que el TE sigui diferent en els quaderns, s’ha agafat el TE 
superior. 
 
Hi ha quaderns del Kumon que no s’han inclòs en les taules: 

- Els nivells ZI i ZII d’exercicis de maneig de llapis 
- Quaderns amb materials que estan fora del currículum 
- Quaderns que són repàs de nivells anteriors 

 
 
Currículum de Primària 
Es llisten per cicles els continguts del currículum de les matemàtiques d’Educació Primària, 
extrets de [6], i els possibles nivells de Kumon que treballen aquests continguts. El TE total s’ha 
calculat tenint en compte el TE de cada fitxa Kumon: 
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Curs 
Contingut 

Currículum 
Bloc 

Nivell 
Kumon 

Fitxes TE 
TE total 

(en hores) 
C

ic
le

  
In

ic
ia

l 
Ús dels llenguatges verbal, gràfic i 
simbòlic per representar els nombres 
(aproximadament fins al miler) 

- 
6A 
5A 
4A 

1 a 200 
1 a 200 
1 a 40 

NA2 
NA 

0,5-2 

NA 
NA 

0.4-1.4 
Lectura i escriptura dels nombres - 4A 

3A 
41 a 200 

11 a 70 
0,5-2 
0,5-2 

1-4 
0.5-2 

Suma de números (fins a tres xifres) 

N 

3A 
2A 
A 
B 

71 a 200 
11 a 200 

11 a 80 
11 a 100 

1-2 
1-2 
1-2 
2-3 

2-4.5 
3-6.5 
1-2.5 
3-4.5 

Resta de números (fins a tres xifres) N A 
B 

81 a 200 
101 a 200 

1-2 
2-3 

2-4 
2-4 

C
ic

le
 

M
it

jà
 

Sumes i restes amb més de tres 
xifres N D 51 a 60 3-4 0.5-1 

Realització de multiplicacions amb 
nombres naturals N C 

D 
11 a 110 

11 a 50 
2-3 
3-4 

3.5-5 
2-3 

Realització de divisions amb nombres 
naturals 

N C 
D 

111 a 200 
81 a 150 

2-3 
3-4 

6-9 
3.5-5 

C
ic

le
  

S
u

p
er

io
r Introducció a les fraccions N D 

E 
151 a 160 

11 a 20 
3-4 
3-4 

0.5-1 
0.5-1 

Suma, resta, multiplicació i divisió de 
fraccions, operacions simples N E 21 a 180 3-4 8-11 

Fraccions i decimals N E 181 a 200 3-4 1-1.5 

 
Currículum de Secundària 
Es llisten per blocs i cursos els continguts del currículum de matemàtiques d’Educació 
Secundària, extrets de [7], i els possibles nivells de Kumon que treballen aquests continguts: 
 

Curs 
Contingut 
currículum 

Bloc 
Nivell 

Kumon 
Fitxes TE 

TE total 
(en hores) 

1e
r 

Reducció de fraccions N D 161 a 200 3-4 2-2.5 
Suma, resta, multiplicació i divisió de 
fraccions N F 21 a 150 3-5 6.5-11 

Nombres decimals N F 181 a 200 3-5 1-1.5 
Nombres enters: identificació i 
ordenació N G 21 a 50 3-5 1.5-2.5 

Suma, resta, producte i divisió de 
nombres enters 

N G 51 a 100 3-5 2.5-4 

2o
n

 

Valor de la x i problemes R F 151 a 180 3-5 1.5-2.5 
Valors en expressions algebraiques R G 101 a 120 3-5 1-1.5 
Equacions de primer grau amb una 
incògnita R G 151 a 200 3-5 2.5-4 

Equacions lineals R H 21 a 40 4-6 1.5-2 
Representació d’equacions: funcions i 
gràfiques R H 141 a 180 4-6 3-4 

Arrels quadrades N I 81 a 110 4-6 2-3 
Teorema de Pitàgores F I 171 a 200 4-6 2-3 

3e
r 

Simplificació d’expressions 
algebraiques 

R G 121 a 150 3-5 1.5-2.5 

Sistemes d’equacions lineals amb 
dues variables R H 41 a 90 4-6 3.5-5 

Simplificació de monomis i polinomis R H 181 a 200 4-6 1.5-2 
Multiplicació de polinomis. Igualtats 
notables R I 11 a 30 4-6 1.4-2 

Factorització de polinomis R I 31 a 80 4-6 3.5-5 
Equació de segon grau R I 

J 
111 a 140 

91 a 110 
4-6 

6-10 
2-3 

2-3.5 
Relació entre solucions i coeficients R J 131 a 140 6-10 2-3.5 
Sistemes d’equacions R J 141 a 150 6-10 1-1.5 
Identitats R J 181 a 190 6-10 1-1.5 

                                            
2 El TE no s’aplica en els nivells 6A i 5A de matemàtiques ni tampoc en els nivells ZI i ZII. 



 

 
Alumne: Mireya Martínez Saiz 
Títol: El mètode Kumon i l’adquisició de la competència matemàtica  21 

Probabilitat i probabilitat condicionada E XP 51 a 70 10-20 3.5-7 
Successos independents E XP 71 a 80 12-24 2-4 

4a
rt

 
Inequacions R H 

J 
121 a 140 
191 a 200 

4-6 
7-12 

1.5-2 
1-2 

Desenvolupament de producte de 
polinomis R 

J 1 a 10 5-8 1-1.5 

Nombres irracionals N J 71 a 90 6-10 1-3.5 
Gràfiques d’equacions de segon grau F I 

K 
141 a 170 

21 a 40 
4-6 

7-14 
2-3 

2.5-5 
Discriminant de l’equació de segon 
grau R J 121-130 6-10 1-1.5 

Divisió de polinomis i teorema del 
residu R J 151 a 170 6-10 2-3.5 

Teorema del factor R J 171 a 180 6-10 1-1.5 
Determinar equacions de funcions 
quadràtiques R K 31 a 40 6-12 1-2 

Màxims i mínims de funcions 
quadràtiques R K 41 a 70 8-16 4-8 

Funcions i equacions quadràtiques R K 71 a 80 7-14 1-2.5 
Permutacions i combinacions E XP 1 a 40 8-16 5.5-11 
Teorema del binomi R XP 41 a 50 12-24 2-4 

 
 
Currículum de Batxillerat 
Es llisten per blocs i cursos els continguts del currículum de matemàtiques de Batxillerat, 
extrets de [8], i els possibles nivells de Kumon que treballen aquests continguts: 
 

Curs 
Contingut 

Currículum 
Bloc Nivell Fitxes TE 

TE total 
(en hores) 

1e
r 

Sistemes d’equacions lineals amb 
tres i quatre variables A H 91 a 110 4-6 1.5-2 

Equacions quadràtiques i nombres 
complexos. Formes, representació i 
operacions. 

A 
J 91 a 120 6-10 3-5 

Funcions polinòmiques de grau major 
a 2 A K 101 a 110 6-12 1-2 

Equacions e inequacions de grau 
major a 2 A 

K 111 a 120 7-14 1-2.5 

Gràfiques de funcions racionals N K 121 a 140 7-14 2.5-5 
Equacions e inequacions racionals A K 141 a 150 8-16 1.5-3 
Funcions exponencials i gràfiques de 
funcions exponencials N K 171 a 190 7-14 2.5-5 

Funcions logarítmiques i gràfiques de 
funcions logarítmiques N L 1 a 20 8-16 3-5.5 

Equacions e inequacions 
logarítmiques N L 21 a 30 8-16 1.5-3 

Valor absolut d’una funció N L 31 a 40 8-16 1.5-3 
Límit i derivades N L 41 a 50 8-16 1.5-3 
Rectes tangents G L 51 a 60 12-24 2-4 
Velocitat i distància G L 171 a 180 15-30 2.5-5 
Funcions, equacions i gràfiques 
trigonomètriques G 

M 1 a 90 8-16 12-24 

Inequacions trigonomètriques G M 91 a 100 10-20 2-3.5 
Teorema de la suma d’angles G M 111 a 140 15-30 7.5-15 
Equacions i tangents de 
circumferències G M 181 a 200 10-20 3.5-7 

Llocs geomètrics G N 1 a 20 10-20 3.5-7 
Successions aritmètiques. Suma 
d’una successió aritmètica A N 31 a 50 8-16 3-5.5 

Successions geomètriques. Suma 
d’una successió geomètrica A N 51 a 70 9-18 3-6 

Successions variades, successions 
infinites i geomètriques infinites 

A N 71 a 120 9-18 7.5-15 

Límit de funcions. Límit de funcions 
trigonomètriques N N 131 a 160 9-18 4.5-9 
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Funcions contínues i discontínues N N 161 a 170 10-20 2-3.5 
Derivades. Aplicacions de les 
derivades N 

N 
O 

171 a 200 
51 a 70 

10-20 
20-40 

5-10 
7-14 

Funcions creixents i decreixents N O 21 a 30 17-34 3-6 
Màxims i mínims N O 41 a 50 17-34 3-6 
Teorema del sinus i del cosinus. 
Aplicacions G XT 1 al 30 12-24 6-12 

Valor esperat o esperança P XP 81 a 90 12-24 2-4 
Distribució binomial P XS 11 a 20 8-16 1.5-3 
Funció de densitat de probabilitat P XS 21 a 30 10-20 2-3.5 
Distribució normal standard P XS 31 a 50 12-24 4-8 
Intervals de confiança P XS 51 a 60 15-30 2.5-5 
Contrastos d’hipòtesis P XS 61 a 70 15-30 2.5-5 
Vectors en el pla G XV 1 a 40 8-16 5.5-11 
Producte escalar de vectors G XV 61 a 80 8-16 3-5.5 
Funcions lineals N XM 61 a 90 10-20 5-10 

2o
n

 

Gràfiques de funcions irracionals A K 151 a 160 7-14 1-2.5 
Equacions e inequacions irracionals A K 161 a 170 8-16 1.5-3 
Màxims i mínims relatius N L 61 a 100 15-30 10-20 
Aplicacions d’equacions e 
inequacions A 

L 101 a 110 15-30 2.5-5 

Integrals definides e indefinides N L 111 a 140 12-24 6-12 
Àrees i volums N L 141 a 170 15-30 7.5-15 
Concavitat i rectes tangents N O 31 a 40 17-34 3-6 
Integrals indefinides, definides i 
avançades. Aplicacions de les 
integrals 

N 
O 
O 

71 a 130 
131 a 170 

12-24 
17-34 

12-24 
12-23 

Coordenades en l’espai. Vectors en 
l’espai G XV 41 a 60 8-16 3-5.5 

Equacions de rectes, plans i esferes 
en l’espai G XV 101 a 140 12-24 8-16 

Matrius. Definició. Suma, resta, 
multiplicacions de matrius. L XM 1 a 20 8-16 3-5.5 

Matrius inverses i equacions 
matricials L XM 21 a 40 10-20 3.5-7 

 
 
Comparativa Kumon amb un curs de Secundària 
Seguint l’afirmació de que Kumon no treballa tot el material existent al currículum anem a 
estudiar el cas concret d’un curs de Secundària. 
El curs comparat ha estat el de 2n d’ESO que és el curs on vaig impartir les classes en el 
Pràcticum. S’ha obtingut el detall dels continguts del curs i les hores lectives, de l’índex de 
continguts del llibre de text utilitzat a l’aula [9] i de la programació del curs del mateix 
departament de matemàtiques de l’institut.  
Per cada unitat es detallen els continguts i les hores lectives dedicades al centre de 
Secundària. Si el contingut és present en algun dels quaderns Kumon s’indica que sí es treballa 
al Kumon. El detall del nivell, fitxes i TE també s’han incorporat a la taula. 
 
Nombres enters i decimals 
Total hores lectives: 10 

Detall continguts 
Hores 

lectives 
2n ESO 

Es treballa a 
Kumon? 

Nivell i fitxes 
mètode Kumon 

TE per fitxa 
(en minuts) 

Nombres naturals i 
nombres enters  2 Sí 

Nivell G (21 a 100) 
 

Nivell F (181 a 200) 

3 – 5 
 

3 – 5 

Operacions amb nombres 
enters  3 Sí 

Els nombres decimals  2 Sí 
Operacions amb nombres 
decimals 

3 Sí 
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Fraccions 
Total hores lectives: 14 

Detall continguts 
Hores 

lectives 
2n ESO 

Es treballa a 
Kumon? 

Nivell i fitxes 
mètode Kumon 

TE per fitxa 
(en minuts) 

Fraccions equivalents 3 Sí 
 
Nivell D (151 a 200) 
 
Nivell E (11 a 180) 
 
Nivell I (81 a 110) 
 
Nivell F (21 a 150) 

 
3 – 4 

 
3 – 5 

 
4 – 6 

 
3 - 5 

Operacions amb nombres 
fraccionaris 3 Sí 

Problemes aritmètics amb 
nombres fraccionaris 

3 No 

Nombres racionals 2 Sí 
Potències de nombres 
racionals 2 Sí 

Nombres i potències de 
base 10 1 No 

 
 
Proporcionalitat i percentatges 
Total hores lectives: 18 

Detall continguts 
Hores 

lectives 
2n ESO 

Es treballa a 
Kumon? 

Nivell i fitxes 
mètode Kumon 

TE per fitxa 
(en minuts) 

Raons i proporcions 3 Sí 

Nivell E (181 a 200) 3 - 4 

Magnituds directament 
proporcionals 3 No 

Altres relacions 2 No 
Magnituds inversament 
proporcionals 

3 No 

Problemes de 
proporcionalitat composta 2 No 

Els percentatges 1 No 
Problemes de 
percentatges 2 No 

Interès bancari 2 No 
 
 
Expressions algebraiques 
Total hores lectives: 12 

Detall continguts 
Hores 

lectives 
2n ESO 

Es treballa a 
Kumon? 

Nivell i fitxes 
mètode Kumon 

TE per fitxa 
(en minuts) 

Utilitat de l’àlgebra 2 No 
Nivell F (151 a 180) 

 
Nivell G (101 a 120) 

3 – 5 
 

3 - 5 

Monomis 2 Sí 
Polinomis 2 Sí 
Extracció de factor comú 3 Sí 
Productes notables 3 Sí 
 
 
Equacions 
Total hores lectives: 17 

Detall continguts 
Hores 

lectives 
2n ESO 

Es treballa a 
Kumon? 

Nivell i fitxes 
mètode Kumon 

TE per fitxa 
(en minuts) 

Què és resoldre una 
equació? 

1 Sí 

Nivell G (151 a 200) 
 

Nivell H (21 a 40) 

3 – 5 
 

4 - 6 

Elements i nomenclatura 1 Sí 
Transposició de termes 3 Sí 
Equacions amb 
denominadors  4 Sí 

Resolució d’equacions de 
primer grau  4 Sí 

Resolució de problemes 
amb equacions  4 Sí 
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Teorema de Pitàgores 
Total hores lectives: 18 

Detall continguts 
Hores 

lectives 
2n ESO 

Es treballa a 
Kumon? 

Nivell i fitxes 
mètode Kumon 

TE per fitxa 
(en minuts) 

Teorema de Pitàgores  2 Sí 

Nivell I (171 a 200) 4 - 6 

El teorema de Pitàgores 
per calcular àrees  2 Sí 

Figures semblants  3 No 
Plànols, mapes i 
maquetes  3 No 

Com podem construir 
figures semblants  1 No 

Semblança de triangles  3 No 
Aplicació de la semblança 
de triangles  4 No 

 
 
Desenvolupament i superfície de cossos geomètrics 
Total hores lectives: 20 

Detall continguts 
Hores 

lectives 
2n ESO 

Es treballa a 
Kumon? 

Nivell i fitxes 
mètode Kumon 

TE per fitxa 
(en minuts) 

Prismes  3 No 

- - 

Paral·lelepípedes. 
Ortoedres  2 No 

Piràmides  2 No 
Troncs de piràmide  2 No 
Poliedres regulars  2 No 
Cilindres  2 No 
Cons  3 No 
Troncs de con  2 No 
Esferes  2 No 
 
 
Volum de cossos geomètrics 
Total hores lectives: 18 

Detall continguts 
Hores 

lectives 
2n ESO 

Es treballa a 
Kumon? 

Nivell i fitxes 
mètode Kumon 

TE per fitxa 
(en minuts) 

Unitats de volum  4 No 

- - 

Volum de l’ortoedre  3 No 
Volum del paral·lelepípede  2 No 
Volum del prisma i del 
cilindre  2 No 
Volum de la piràmide  2 No 
Volum del con  3 No 
Volum de l’esfera  2 No 
 
 
Funcions 
Total hores lectives: 16 

Detall continguts 
Hores 

lectives 
2n ESO 

Es treballa a 
Kumon? 

Nivell i fitxes 
mètode Kumon 

TE per fitxa 
(en minuts) 

Les funcions i els seus 
elements  2 Sí 

 
Nivell H (141 a 180) 

 
4 – 6 

Creixement i decreixement  2 No 
Funcions donades per 
taules de valors  3 Sí 

Funcions de 
proporcionalitat: y = mx  2 Sí 

Pendent d’una recta  2 Sí 
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Funcions lineals: y = mx + 
n  3 Sí 

Funcions constants: y = k  2 No 
 
 
Estadística 
Total hores lectives: 10 

Detall continguts 
Hores 

lectives 
2n ESO 

Es treballa a 
Kumon? 

Nivell i fitxes 
mètode Kumon 

TE per fitxa 
(en minuts) 

El procés que se segueix 
per fer estadístiques  1 No 

- - 
Taula de freqüències  2 No 
Paràmetres estadístics  3 No 
Mesures de posició  2 No 
Gràfics estadístics  2 No 
 
 
 
Amb totes aquestes dades queda demostrat que el Kumon no treballa tot el currículum de 2n 
d’ESO. 
 
Un estudi que es podria portar a terme amb les dades anteriors és realitzar l’avaluació d’una 
unitat didàctica als alumnes d’una classe de 2n d’ESO mitjançant les fitxes Kumon 
corresponents. L’avaluació tindria en compte el nombre d’encerts en les fitxes i el temps emprat 
respecte el TE de Kumon. Així determinaríem si el temps dedicat a les aules és suficient per 
resoldre els exercicis de Kumon i, per tant, dominar la matèria. 
També es podria fer el mateix estudi però a l’inrevés. Comprovar si un alumne que ha superat 
les fitxes que treballen els continguts d’una unitat didàctica de 2n d’ESO, aprovaria l’avaluació 
d’aquella unitat sense problemes.  
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IV. RESULTATS 

 
 

IV.1 KUMON I LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 
 
Aquest apartat pretén comparar els objectius i metodologia del mètode Kumon amb la 
competència matemàtica i les competències bàsiques en l’Educació Secundària Obligatòria. 
Analitzarem si un alumne treballant amb Kumon pot arribar a assolir objectius propis de la 
competència matemàtica. 
 
Per tal de fer aquesta anàlisi s’ha revisat el material del mètode i també s’han realitzat una 
sèrie d’observacions en tres centres Kumon de la ciutat de Barcelona.  
Els centres visitats han estat: 

- Centre Kumon Travessera de Gràcia 64 (centre pilot) 
- Centre Kumon Sants  
- Centre Kumon Vallcarca  

 
Per treballar l’observació es van preparar unes fitxes per portar-les com a guió en les visites 
realitzades als centres. El model emprat per a la realització de la fitxa d’observació prové de la 
fitxa aconsellada en el Pràcticum tot i que es va adaptar a la definició del propi mètode. 
A la fitxa les qüestions es troben dividides en els següents apartats: 

- Estructura de la sessió 
- Organització de la sessió 
- Interacció a l’aula 
- Altres aspectes 

Algunes de les qüestions van ser respostes directament per la persona responsable del centre 
doncs amb l’observació no hi havia prou. 
Les fitxes es troben completades en l’Annex 3 del treball i són la base de les conclusions que 
s’esmenten a continuació. 

 

IV.1.1 Competència matemàtica 
La competència matemàtica és una de les competències bàsiques que han d’assolir els 
alumnes en l’Educació Secundària Obligatòria. És una competència transversal ja que es té en 
compte en les altres matèries però l’objectiu primordial de la mateixa és que l’alumne sigui 
capaç de fer ús de les matemàtiques per analitzar, interpretar i valorar situacions de la vida 
quotidiana. 
 
Veurem en detall els objectius de la competència matemàtica i si la metodologia Kumon ajuda a 
assolir-los. Les definicions de cadascuna de les competències s’han extret de [10]. 
 
 
Pensar matemàticament 
 

“Implica construir coneixements matemàtics a partir de situacions on tingui sentit, experimentar, 
intuir, relacionar conceptes i realitzar abstraccions.” (pàg. 1) 

 
El Kumon fa pensar matemàticament. Moltes de les fitxes Kumon que presenten un nou 
concepte es recolzen en conceptes presentats anteriorment per tal que l’alumne relacioni el 
que ja ha après i pugui fer-lo servir com a base del nou coneixement. Tot i que normalment en 
cada fitxa hi ha un petit exemple resolt, els alumnes han d’estudiar i generalitzar aquest 
exemple per tal d’aplicar-ho en els problemes que segueixen. 
És més que evident que en el mètode Kumon l’alumne s’ha de plantejar qüestions pròpies de 
les matemàtiques: quant és, com trobar el resultat, quants n’hi ha, etc. Per tal de respondre 
aquestes qüestions necessita conèixer les respostes que s’obtenen mitjançant les 
matemàtiques. Tot i que no predominen els exercicis d’aplicació sí que existeixen i és aquí on 
els alumnes han d’aplicar la teoria realitzada anteriorment. 
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El Kumon no és solament una sèrie d’exercicis, en les fitxes es troben definicions, teoremes, 
hipòtesis, exemples, etc. que ajuden a aquesta construcció de coneixements matemàtics.   
 
 
Raonar matemàticament 
 

“Realitzar induccions i deduccions, particularitzar i generalitzar; argumentar les decisions preses, 
així com l’elecció dels processos seguits i de les tècniques utilitzades.” (pàg. 2) 

 
El raonament matemàtic en el mètode Kumon no és del tot manifest. L’alumne parteix sempre 
d’exemples que el condueixen a deduir com ha de realitzar els exercicis. Normalment es parteix 
d’un model d’exemple resolt que ha de seguir per resoldre els exercicis plantejats, per tant no hi 
ha cap argumentació en la resolució. És cert que alguns nivells contenen quaderns de repàs 
amb exercicis on han d’escollir el mètode per resoldre, però la manera de treballar que segueix 
el mètode és clarament la de seguir patrons.  
 
 
Plantejar-se i resoldre problemes.  
 

“Llegir i entendre l’enunciat, generar preguntes relacionades amb una situació-problema, planificar i 
desenvolupar estratègies de resolució i verificar la validesa de les solucions.” (pàg. 2) 
 

Podríem dir que el Kumon té part d’aquesta competència ja que existeixen fitxes Kumon amb 
sèries de problemes que apliquen la teoria matemàtica en les quals és necessari que l’alumne 
llegeixi i entengui l’enunciat correctament. Per altra banda, l’alumne no disposa del temps per 
plantejar-se nous problemes doncs el mètode sols treballa les activitats definides en les fitxes i 
no permet aquesta llibertat, a no ser que l’alumne ho treballi a casa seva.  
Les resolucions dels exercicis les realitzen els propis alumnes amb el llibre de correcció tot 
seguit de la repetició dels exercicis en els que han tingut errors, per tant, sembla que no es 
fomenten les estratègies de verificació de les solucions. 
 
 
Obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic 
 
No s’han trobat problemes de modelització en els diferents nivells del mètode. No es fa un 
treball de traducció de la realitat a una estructura matemàtica, d’interpretació dels models 
matemàtics en termes reals, de treball amb un model matemàtic ni de reflexió, anàlisi i crítica 
del model i els seus resultats. El temps Kumon és un temps dedicat purament a la resolució 
dels exercicis no a la generació d’informació matemàtica.  
 
 
Ús de tècniques bàsiques i les TIC 
 

“Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques (per comptar, operar, mesurar, situar-se a l’espai i 
organitzar i analitzar dades) i els instruments (calculadores i TIC, de dibuix i de mesura) per a fer 
matemàtiques.” (pàg. 2) 

 
L’alumne que fa Kumon només necessita llapis, goma o bolígraf i el propi quadernet Kumon. 
L’objectiu del Kumon no és el treball amb eines TIC segurament fruit de l’origen del mètode. 
Cap dels nivells fa ús de les propietats dels instruments TIC per tant no es treballa la capacitat 
de l’ús d’aquestes eines en mode reflexiu. La interacció alumne – objectes matemàtics que 
faciliten les TIC és un aspecte negatiu del Kumon. Cal dir que en un futur no em sorprendria 
una migració de les fitxes de paper actuals a material informàtic i treball amb ordinadors. 
 
 
Interpretació i representació 
 

“Interpretar i representar a través de paraules, dibuixos, símbols, nombres i materials, expressions, 
processos i resultats matemàtics.” (pàg. 2) 
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No es pot avaluar amb les observacions realitzades si l’alumne Kumon seria capaç de traduir 
del llenguatge natural al llenguatge formal i matemàtic utilitzant exercicis fora del sistema 
Kumon. A les pròpies classes Kumon aquesta competència no es treballa. 
 
 
Ús del llenguatge matemàtic 
 

“Comunicar el treball i els descobriments als altres, tant oralment com per escrit, utilitzant de 
manera progressiva el llenguatge matemàtic.” (pàg. 2) 

 
El Kumon fomenta el treball individual. Els alumnes no treballen en grup, ni realitzen activitats 
que necessiten de la participació d’altres. L’alumne solament té contacte amb els professors, 
en el centre, o amb els pares, a casa, quan es troba amb dificultats a l’hora d’avançar. Aquest 
contacte no té una finalitat comunicativa. El mètode no treballa l’expressió oral o visual, 
solament l’escrita. Tot i això, la comunicació és innata i finalment sorgeix d’una manera o una 
altra. Al centre, per exemple, s’han pogut observar alumnes comentant les activitats amb 
l’orientador després d’haver realitzat l’activitat. 
 
 

IV.1.2 Competències bàsiques 
Les competències bàsiques asseguren que els nois i noies adquireixin les eines necessàries 
per entendre el món en el que es troben, posar les bases perquè creixin com a persones 
actives i crítiques en la societat. També ratifiquen el desenvolupament dels coneixements, 
capacitats, habilitat i actituds necessaris per realitzar-se a nivell personal i arribar a ser una 
persona adulta, responsable, autònoma, integrada socialment i amb capacitat d’adaptació.  
 
En el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria s’identifiquen vuit competències 
bàsiques: 
 

Competències comunicatives 
1 Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

2 Competència artística i cultural 

Competències metodològiques 

3 Tractament de la informació i competència digital 

4 Competència matemàtica 

5 Competència d'aprendre a aprendre 

Competències personals 6 Competència d'autonomia i iniciativa personal 

Competències específiques 
centrades en conviure i habitar el 

món 

7 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

8 Competència social i ciutadania 

 
 
Veurem ara en detall les competències i si la metodologia Kumon ajuda a assolir-les. Les 
definicions de cadascuna de les competències s’han extret de [11]. 
 
 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
 

“Capacitat de saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els 
llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, 
amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. 
Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles de funcionament de la diversitat 
lingüística, així com les estratègies necessàries per interactuar d’una manera adequada.” (pàg. 4) 

 
El Kumon no treballa a fons aquesta competència. Només existeix comunicació lingüística 
entre el professor i un alumne, per tant la relació és un a un. L’objectiu d’aquesta comunicació 
no s’assimila a la d’alumne i professor en una classe normal de la ESO. El rol del professor al 
centre Kumon és la de suport i recolzament quan l’alumne no pot continuar amb el treball que 
té al davant. No fa classes magistrals i l’alumne tampoc escolta i realitza preguntes per 
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entendre els conceptes, solament busca la figura del professor quan no pot continuar. Altres 
vegades és el professor qui s’apropa per interessar-se pel treball que està realitzant l’alumne. 
La comunicació es redueix específicament als exercicis que s’estan realitzant en aquell 
moment. 
 
 
Competència artística i cultural 

 
“Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i 
artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni 
dels pobles. A més, suposa saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de 
materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i 
anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat.” (pàg. 7) 

 
El Kumon no treballa aquesta competència doncs no es treballen aspectes culturals ni artístics. 
Es basa únicament en conceptes matemàtics. Tampoc inclou referències històriques dins de 
les pròpies matemàtiques. 
 
 
Tractament de la informació i competència digital 

 
“Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints 
suports, incloent-hi l’ús de les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-
se. Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la 
quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la 
informació i les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge 
virtuals.” (pàg. 9) 

 
L’alumne Kumon no és un alumne crític en el sentit que no reflexiona sobre la informació que 
l’apareix al davant. Tampoc fa servir suports TIC per treballar la informació. 
 
 
Competència matemàtica 
 

“Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, 
els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints 
tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la 
realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el 
coneixement científic i el món laboral i social.” (pàg. 10) 

 
Veure la competència matemàtica en IV.1.1. 
 
 
Competència d’aprendre a aprendre 
 

“Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment 
de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la capacitat de 
cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball 
intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi.” (pàg. 11) 

 
Els quaderns Kumon estan seqüenciats i estructurats de manera que cada contingut nou es 
presenta amb un exemple que l’alumne ha de descobrir i prendre com a model per després 
completar els exercicis que apareixen a continuació. L’alumne aprèn per si mateix gràcies a 
que el paper del professor consisteix a orientar el procés d’aprenentatge, la finalitat és fomentar 
l’auto didactisme. Malgrat això, aprendre a aprendre tal com s’entén en el marc de les 
competències bàsiques inclou la capacitat de transformar la informació en coneixement propi 
des d’un punt de vista més ampli que el mètode Kumon, que pel que hem vist, és molt guiat i 
conductista. 
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Competència d’autonomia i iniciativa personal 
 

“Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i 
interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, 
autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de 
demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.  
I també la capacitat d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions 
necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals, en el marc de projectes individuals o 
col·lectius, responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral.” (pàg. 13) 

 
Una de les pautes del mètode és que s’han d’evitar les explicacions sobre el contingut que 
s’està treballant, s’ha de remetre l’alumne a consultar exemples del quadernet o de quaderns 
anteriors i, si no en té prou, donar pistes o orientacions. S’intenta evitar que l’alumne s’acostumi 
a tenir al costat una persona que li expliqui el que no entén de manera que si adquireix l’hàbit 
d’enfrontar-se per si mateix als continguts nous, confiarà en les seves pròpies possibilitats, 
aprendrà a tolerar la frustració que pugui generar-li no tenir una resposta immediata als seus 
dubtes i despertarà en ell una bona predisposició davant l’aprenentatge. 
 
 
Competència en el coneixement i la interacció en el món físic 
 

“Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament científic-tècnic per interpretar la informació 
que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els 
avenços que es van produint són molt ràpids i tenen influència decisiva en la vida de les persones, 
la societat i el món natural. Implica també la diferenciació  i valoració del coneixement científic en 
contrast amb d’altres formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la 
ciència i al desenvolupament tecnològic.” (pàg. 15) 

 
No es treballa la intel·ligència naturalista o capacitat espacial dels alumnes. 
 
 
Competència social i ciutadania 
 

“Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes 
emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant 
amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud 
constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.” (pàg. 16) 

 
No es una competència treballada en els centres Kumon doncs el treball és individual. Tot i així 
existeix una necessitat social que fa que acabin apareixent relacions personals entre l’alumne i 
el professor del centre, amb els pares, amb altres alumnes Kumon, etc. 
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IV.2 APLICACIÓ DEL KUMON A LES AULES DE SECUNDÀRIA 
 
L’objectiu d’aquest apartat és el de fer una anàlisi dels punts que podrien ser útils de traslladar 
del Kumon a les classes de matemàtiques en les aules de Secundària.  
Després d’estudiar a fons la metodologia Kumon i tenint en compte el funcionament als 
instituts, es pretén replicar una part d’aquesta metodologia ja que sembla que podria aportar 
beneficis en l’aprenentatge dels alumnes.  
 
Les afirmacions incloses a continuació es basen en la informació extreta en: 

- L’estudi realitzat del mètode (inclosos en els capítols III.1, III.2 i IV.1) 
- Les observacions realitzades als centres Kumon visitats 
- El Pràcticum del màster realitzat al centre de Secundària 

 
 

IV.2.1 Antecedents 
Les observacions realitzades en el Pràcticum al que es fa referència en aquest capítol 
corresponen a les classes de 1r i de 2n d’ESO de matemàtiques (dos grups de 1r d’E.S.O. i dos 
grups de 2n d’ESO). 
 
La metodologia utilitzada a les classes per part del mentor del Pràcticum es pot resumir 
breument en els següents punts: 

- A cada començament de classe es feia una petita introducció del que s’explicaria 
durant l’hora.  

- Tot i que se seguia el llibre de text, la teoria no es feia tal qual era presentada en el 
llibre. El professor explicava i utilitzava els exemples segons considerava adequats en 
el sentit de que si hi havia conceptes que no creia “útils” per l’alumne no els 
presentava.  

- No hi havia una preparació prèvia de la sessió. Podia donar-se el cas que per certes 
unitats s’entreguessin fulls de recolzament a la unitat, per exemple en la unitat de 
potències a 1r d’ESO es va entregar un full resum de les propietats.   

- Normalment a cada sessió la teoria era seguida per exercicis i/o problemes que eren 
del propi llibre de text i que es realitzaven a l’aula si donava temps o acabaven sent 
deures per la següent sessió.  

- Les darreres sessions de la unitat acostumaven a ser de resolució de problemes per tal 
de preparar l’examen. Els problemes els podien resoldre els alumnes a la pissarra de 
manera voluntària o els podia resoldre la pròpia professora. Si els resolia l’alumnat la 
professora els corregia in situ. 

- Hi va haver el cas de grups que no tenien temps per resoldre tots els problemes d’una 
unitat en concret. En aquesta situació es va optar per proporcionat fotocòpies amb els 
exercicis resolts per tal que els alumnes poguessin fer la correcció a casa seva. 

- En algunes sessions es va fer una revisió dels deures realitzats taula per taula que 
comptava com a nota d’actitud.  

El treball a les classes era individual. No es fomentava el treball en grup. Sí que s’observaven 
alumnes que s’ajudaven entre ells durant el temps de problemes. 
A les sessions a les que es va assistir no s’utilitzà com a suport l’ordinador de l’aula ni tampoc 
es va realitzar cap sessió a l’aula d’ordinadors, per tant l’ús de les TIC va ser inexistent en les 
classes. 
 

IV.2.2 Diferències en les metodologies 
Les principals diferències observades entre les metodologies de l’aula de Secundària i dels 
centres Kumon són les següents: 
 
Individualització de l’alumne 
La principal diferència en les observacions recau en la manera de treballar de l’alumne.  
En el centre Kumon els alumnes treballen de manera individual, sense interacció amb la resta 
d’alumnes que en aquell moment estan en el centre. La matèria que realitza l’alumne també 
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està personalitzada, la progressió en els nivells la determina el propi alumne amb 
independència del temps dedicat (repetició de quaderns) i dels altres alumnes. 
En el centre de Secundària l’alumne es troba dins d’un grup i aquest fet repercuteix en el treball 
diari. A més les matèries tenen dedicades un temps específic i s’avança sense tenir en compte 
si l’alumne domina o no els continguts.  
 
La figura del professor 
El professor en les aules de Secundària té la figura de líder del grup i s’ha de relacionar per 
igual amb tots els alumnes de la classe. Té el deure de presentar la matèria i explicar els nous 
continguts. La comunicació hauria de ser fluïda entre professors i alumnes. El percentatge de 
treball en grup supera al de treball individual en la majoria de les classes. 
En el centre Kumon la figura de professor podria estar definida com a orientador doncs no 
exposa ni fa explicacions de la matèria que ha de treballar l’alumne. Assisteix a l’alumne només 
en cas necessari i podria ser que no fos necessària la seva participació durant la sessió. 
Un altre fet a tenir en compte és el nombre d’alumnes i professors que actuen en la sessió. En 
les aules de Secundària sempre hi ha un professor que atén a un nombre d’alumnes superior a 
25, en el centre Kumon pot haver més d’un orientador que atenen a un nombre d’alumnes que 
depèn del centre. En les observacions realitzades no s’han arribat a veure mai 25 alumnes 
alhora en el centre. 
 
Temps dedicat a l’activitat. Professor. 
La preparació prèvia que requereixen les sessions en les aules de Secundària és superior a la 
que han de de fer els instructors en els centres Kumon. En aquests darrers el material està 
definit i no es permet sortir del material existent. A les aules de Secundària, tot i que depèn del 
professor, el ventall i la llibertat en la manera de presentar els continguts és ampli, per tant sí 
que es necessita un temps de dedicació per a preparar les sessions. 
 
Temps dedicat a l’activitat. Alumne. 
El mètode Kumon parteix de la premissa de què l’alumne ha de treballar l’assignatura 
aproximadament una mitja hora diària tots els dies de la setmana. En les aules de Secundària 
es realitzen tres hores de classe setmanals més els temps que dedica cada alumne a casa 
seva. 
Segons les observacions realitzades el temps Kumon és un temps aprofitat perquè l’alumne 
realitza de manera constant, amb plena dedicació i concentració els exercicis del dia. A les 
aules de Secundària l’alumne és més flexible i la dedicació és subjectiva. El temps dedicat a la 
teoria no és comparable amb el Kumon, el temps de problemes sí. 
 
 

IV.2.3 Aplicació del mètode Kumon 
A partir de les observacions realitzades en els centres Kumon s’han extret aquests punts que 
podrien ser aplicables a les aules de Secundària i que fomentarien una millora de 
l’aprenentatge en l’assignatura. 
 
No es tracta de convertir l’aula de Secundària una aula de Kumon. Bàsicament perquè la 
metodologia del Kumon faria modificar la manera d’avaluar als estudiants, l’estructuració dels 
nivells i el rol del professor a les classes. Entenem que estem dins d’un sistema i que 
l’assignatura de matemàtiques no pot quedar deslligada d’aquest sistema que és el del centre 
educatiu. L’objectiu d’aquest apartat és analitzar què podem aprofitar del Kumon per millorar 
l’aprenentatge de l’alumnat a les aules de Secundària. 
 
No podem fer que tota la sessió de matemàtiques a l’institut sigui una sessió Kumon però sí 
podríem fer que part d’aquesta sessió fos tipus Kumon. Seria dedicar un temps de la sessió a 
que els alumnes realitzessin problemes de manera individual. Dedicar diàriament un temps 
concret (quinze minuts, per exemple) d’exercicis de la matèria a cada classe. Aquest treball 
suposaria una nova pauta de l’assignatura de matemàtiques que l’alumne acabaria assimilant: 
“cada dia fem uns minuts dedicats a exercicis”. L’objectiu d’aquesta pauta seria la de que 
l’alumne acabés millorant la seva concentració almenys en aquells moments dedicats 100% a 
l’activitat. 
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Amb el temps podríem fer que la realització de l’activitat fos repartida en temps d’aula i temps a 
casa tal i com fa el mètode Kumon. 
 
El temps dedicat a l’activitat tindria aquests requisits: 
 

- Estructuració del temps de Kumon a la classe. Depenent de la sessió i de l’objectiu que 
tenim amb l’activitat, la realitzarem al principi o al final de la classe. Si la realitzem a 
l’inici de la classe és perquè volem que segueixi amb facilitat els conceptes que 
presentarem a continuació. Si la realitzem al final de la classe és perquè volem realitzar 
una avaluació dels conceptes treballats a la sessió. 

- Treball específic. Utilitzar aquest temps per assentar la teoria realitzada durant el temps 
de teoria o per a practicar amb exercicis de càlcul. Sempre es treballarà la tècnica. 

- No individualització. No és possible la individualització dels problemes perquè 
suposaria una gestió inútil ja que els avantatges d’aquest treball individual no es 
veurien recompensats en la resta de la sessió o de l’assignatura. Per tant s’haurien 
d’estudiar els exercicis plantejats perquè fossin d’un nivell mig i els pogués seguir la 
majoria de la classe.  
La repetició dels exercicis en cas d’errors tampoc seria possible tot i que es podria 
buscar una alternativa que fos la de repetir l’exercici a casa en cas que no s’hagi 
superat. Aquest treball dependria directament de l’alumne. 

- Temps en silenci i sense interactuació amb la resta de companys. El temps de 
problemes diari seria un temps en silenci en el que no es permetria la comunicació amb 
altres alumnes. És una norma que hauria d’assimilar tota la classe. 

- El professor no respon preguntes. L’alumne hauria de tenir clar que el professor en el 
temps de problemes no dóna respostes als exercicis. Els dubtes han de sortir en el 
moment de l’explicació de la sessió. 

- Avaluar els problemes diaris. Al finalitzar la sessió de problemes els alumnes hauran de 
fer la pròpia correcció dels resultats. D’aquesta manera tindran el feedback del treball 
realitzat en el moment i podran fer la reflexió de les carències i dels aspectes que han 
de treballar. 

 
 

IV.2.4 Punts no aplicables del mètode Kumon 
La diferència més marcada en la manera de treballar en els centres de Secundària i en els 
centres Kumon és la individualització de l’alumne. En els instituts no és possible personalitzar 
el treball diari tal i com es fa en el mètode. Seria possible però ingestionable per part del 
professor i requeriria d’un temps que actualment no es disposa. Les classes deixarien de ser 
classes en grup i es perdrien i es deixarien de treballar competències bàsiques que són la 
competència comunicativa i la competència social i de ciutadania que són les més clares i que 
afecten al fet de treballar com a individu o en grup així com el treball amb TICs. 
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IV.3 PROPOSTA MATERIAL AMB KUMON 
 
Aquest apartat presenta una proposta de material didàctic prenent com a model el material 
Kumon. 
 
La primera decisió a prendre ha estat sobre quin tema en concret basar-me per la realització 
d’aquest material. He considerat oportú treballar la mateixa Unitat Didàctica que vaig realitzar al 
Pràcticum ja que tinc el coneixement tant de la pròpia matèria en sí, el feedback del treball 
realitzat pels alumnes així com de l’avaluació corresponent. Aquesta informació m’ha resultat 
molt útil a l’hora de definir quins punts i quins aspectes de la unitat s’havien de reforçar, i són 
aquests els que s’han plasmat a les fitxes.  
 

IV.3.1 Unitat didàctica 
La Unitat Didàctica considerada per la realització del material correspon a la unitat de funcions 
del grup de 2n d’ESO. La unitat fou preparada per ésser realitzada en nou hores lectives 
repartides en cinc sessions de teoria, tres de problemes i una per realitzar l’avaluació de la 
unitat. 
 
Els continguts que es treballaren en aquesta unitat foren: 
- Representació de punts en els eixos de coordenades. 
- Característiques d’una funció: concepte i nomenclatura. 
- Variable independent i variable dependent. 
- Equació o expressió analítica. Taula de valors. 
- Anàlisi de funcions: creixent, decreixent o constant. 
- La funció de proporcionalitat: y = mx 
- Pendent: l’obtenció mitjançant parells de punts i el seu paper en la funció. 
- La funció lineal: y = mx + n 
- La funció constant: y = k 
- Assignació d’equacions a les funcions donades mitjançant una recta. 
 

IV.3.2 Descripció de les fitxes 
El que he preparat han estat set fitxes amb exercicis per treballar a l’aula en les set primeres 
sessions de la unitat. S’ha considerat que la darrera sessió abans de l’avaluació no requeria la 
preparació del material perquè el temps es dedicaria a preparar l’examen.  
Aquestes fitxes suposen un treball aproximat de 10 a 15 minuts de mitja per fitxa i inclouen el 
temps de l’activitat més el temps de la correcció. Cada fitxa és específica per la  sessió 
corresponent ja que pot treballar aspectes de reforç útils per la sessió o aspectes de conclusió i 
auto-avaluació de la matèria donada. Per aquest motiu les fitxes tenen tres objectius 
diferenciats: 

- Reforç: els exercicis inclosos treballaran conceptes de càlcul innats en el material que 
es presentarà en aquella sessió. No entren dins del contingut de la unitat didàctica però 
el seu domini és necessari per tal que l’alumne pugui seguir la classe amb facilitat. 
Aquestes fitxes es realitzarien al principi de la sessió. 

- Auto-avaluació: els exercicis inclosos treballen els conceptes més importants mostrats 
a la sessió. L’alumne sabrà si ha entès el que s’ha realitzat a classe i el professor 
obtindrà informació sobre l’aprenentatge de la matèria per part del grup. 

- Complementaris: són un complement a la sessió. Aquestes fitxes es poden realitzar a 
casa i corresponen a les sessions de problemes. 

Es considera essencial que la correcció de les fitxes sigui realitzada pels propis alumnes tot 
seguit d’haver realitzat l’activitat. En “calent” ells mateixos analitzaran els errors i podran fer la 
reflexió de per què ho he fet així, què he fet malament en el meu procediment i què hauria de 
fer el proper cop.     
No s’han preparat les fitxes de correcció ja que no es considera rellevant per l’objectiu de 
l’activitat. Tot i així, també haurien d’ésser incloses en el material de la unitat. 
 
En la realització del material s’ha fet ús del programa informàtic GeoGebra. 
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IV.3.3 Fitxes proposades 
A continuació es presenten cadascuna de les fitxes amb la descripció corresponent:  
 

FITXA 1 
Dia: 1 de 9 
Curs: 2n ESO 
Unitat didàctica: Funcions 
Organització: Treball individual 
Durada activitat: 10 minuts al final de la sessió (4 minuts de correcció) 
Material: Fitxa exercicis, fitxa correcció i bolígraf 
 
 
 
 
 

TEMA 9: FUNCIONS 
Sessió exercicis 1 de 7 (1a) 

 
Nom: ______________ 
Data: __ / __ / ____ 
Temps: __ : __ a __ : __ 
 
 

• Representa els següents punts en els eixos de coordenades: 
 
A (0,3)  B (4,3)  C (5,-2) D (4,-1)  E (7,0) 
F (-10,4) G (-1,-1) H (9,1)  I (2,-5)  J (4,4)  
K (3,-1)  L (4,1)  M (2,-2) N (10,3) O (3,9) 
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Continguts de la unitat didàctica: Definició de funcions i els seus elements. Funcions 
creixents i funcions decreixents. Dibuixar una gràfica a partir d’una taula de valors. 
Descripció de la fitxa: Els exercicis de la fitxa treballen la representació de punts en els eixos 
de coordenades i els conceptes de creixement i decreixements de funcions. 
Objectius de la fitxa: Dominar la representació de punts en eixos cartesians, vital per treballar 
sense problemes en les sessions posteriors. Acabar d’entendre el concepte de creixement i 
decreixement. 
Relació amb el Pràcticum: Tot i que els alumnes ja havien treballat en el curs anterior punts i 
eixos, es va detectar que molts tenien problemes en representar els punts en els quatre 
quadrants. 
  

Sessió exercicis 1 de 7 (1b) 
 

• Digues les coordenades de cadascun dels punts següents: 
A (_,_)  B (_,_)  C (_,_)  D (_,_)  E (_,_) 
F (_,_)  G (_,_)  H (_,_)  I (_,_)  J (_,_)  
K (_,_)  L (_,_)  M (_,_)  N (_,_)  O (_,_) 
 

 
 

• Digues si són creixents o decreixents els trams següents: 

           
 

• Dibuixa una funció que tingui les següents característiques: 
 

  
 

El primer tram (A) és ____________ 
El segon tram (B) és _____________ 
El tercer tram (C) és ____________ 
El quart tram (D) és _____________ 

 

Té un primer tram (A) constant 
Té un segon tram (B) decreixent 
Té un tercer tram (C) creixent 
Té un quart tram (D) decreixent 
Té un cinquè tram (E) constant 
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FITXA 2 
Dia: 2 de 9 
Curs: 2n ESO 
Unitat didàctica: Funcions 
Organització: Treball individual 
Durada activitat: 15 minuts al principi de la sessió (5 minuts de correcció) 
Material: Fitxa exercicis, fitxa correcció i bolígraf 
 
 
 
 
 

TEMA 9: FUNCIONS 
Sessió exercicis 2 de 7 (2a) 

 
Nom: ______________ 
Data: __ / __ / ____ 
Temps: __ : __ a __ : __ 
 

• Realitza les operacions següents: 
o Exemple: 

2·(-1) + 3 = -2 + 3 = 1 
5 – 3·(-1) = 5 + 3 = 8 

 
 4·3 + 1 =    3·(-2) + 5 = 
 
 2·(-1) + 3 =    3·2 – 9 = 
 
 3·0 – 2 =    2·(-2) + 4 = 
 
 2 – 3·(-5) =    1 · (-1) – 1 = 
 
 7 – ½·(-2) =    ¾ + 2·(-4) = 
 
 5·1 + 3 =    2 – 3·(-2) = 
 
 

• Troba el valor de la x per a que es compleixin les següents igualtats: 
o Exemple:  

2 = x + 1  � si x = 1 � 2 = 1 + 1 � 2 = 2 
 
 7 = x – 3    1 = x + 2 
 
 3 = 2x + 1    -2 = 3x - 8 
 
 0 = x – 3    2 = x + 2 
 
 6 = 2x – 2    -1 = -3x + 1 
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Continguts de la unitat didàctica:  
Trobar l’equació d’una funció a partir de la taula de valors i la gràfica. 
Descripció de la fitxa: 
Exercicis de sumes, restes i multiplicacions de nombres enters. Trobar el valor de la x en 
diferents igualtats. Trobar el valor de la y segons el valor de la x en expressions algebraiques. 
Objectius de la fitxa: 
Treballar el càlcul de nombres positius i negatius en diferents operacions. Treballar la 
substitució de valors en expressions. Aquests exercicis previs a la sessió facilitaran la 
presentació dels conceptes taula de valors, gràfica i equació de la funció. 
Relació amb el Pràcticum: 
Es van detectar problemes amb conceptes bàsics de càlculs de nombres enters. 

Sessió exercicis 2 de 7 (2b) 
 

• Troba el valor de la y en les expressions següents substituint el valor de 
la x pel número indicat. 

o Exemple: 
y = 2x + 2  quan x=1 
y = 2·1 + 2   substituint la x pel número 1 
y = 2 + 2   fem les operacions corresponents 
y = 4     trobem el valor de la y 

 
 
 y = 3x – 5 
  quan x = 0  y = 3·0 – 5 = 
 
  quan x = 1  y = 3·1 – 5 = 
 
  quan x = -3  y = 
 
  quan x = ½  
 
 y = -4x 
  quan x = -2 
 
  quan x = 3 
 
  quan x = ¾  
 
  quan x = -1 
 
 y = ½x + 3 
  quan x = 1 
 
  quan x = -2 
 
  quan x = 4 

 
 quan x = -4 
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FITXA 3 

Dia: 3 de 9 
Curs: 2n ESO 
Unitat didàctica: Funcions 
Organització: Treball individual 
Durada activitat: 15 minuts al final de la sessió (5 minuts de correcció) 
Material: Fitxa exercicis, fitxa correcció i bolígraf 
 
 
 
 
 

TEMA 9: FUNCIONS 
Sessió exercicis 3 de 7 (3a) 

 
Nom: ______________ 
Data: __ / __ / ____ 
Temps: __ : __ a __ : __ 
 
 

• Fes la taula amb valors x, y per cadascuna de les equacions següents i 
dibuixa-les en els eixos de coordenades: 

   



 

 
Alumne: Mireya Martínez Saiz 
Títol: El mètode Kumon i l’adquisició de la competència matemàtica  40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continguts de la unitat didàctica: Concepte de funció de proporcionalitat. Definició de 
pendent d’una recta. 
Descripció de la fitxa: Representar funcions de proporcionalitat en els eixos fent servir la 
taula de valors. Omplir taules de valors d’una funció proporcional. Trobar la funció per mitjà de 
la taula de valors. Exercicis de càlcul amb nombres enters. 
Objectius de la fitxa: Síntesi de la sessió amb exercicis de càlcul de funcions de 
proporcionalitat. Reforç de càlcul amb nombres enters. 
Relació amb el Pràcticum: La sessió de teoria requeria de la realització d’exercicis a la 
mateixa classe per tal d’assentar el concepte de funció de proporcionalitat. 

Sessió exercicis 3 de 7 (3b) 
 

• Omple les següents taules segons l’equació donada: 
 
 y = -2x 

x 0  2 3  -2  -4  5  

y  -2 -4  2  6  -8 -10 10 

 
 y = -5x 

x  1  -2    1/5  4  

y 0  5  -10 -15 15  1  25 

 
 

• Troba les equacions corresponents a aquestes taules de valors: 
 
 y =  

X 0 -2 3 4 

Y 0 14 -21 -28 

 
 y = 

X 0 2 6 -2 

Y 0 6 18 -6 

 
 y = 

X 0 2 4 8 

Y 0 1 2 4 

 
 

• Resol les expressions següents: 
  
 2(-5) + 3·1 – 2 =   -3 + 5(-1) + 1 = 
  
 5·2 – 1(-3) – 1 =    2(-3) + 5 – 2·0 = 
 
 3·4 + 1 – 5·2 =    4(-1) + 2·3 – 12 =  
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FITXA 4 

Dia: 4 de 9 
Curs: 2n ESO 
Unitat didàctica: Funcions 
Organització: Treball individual 
Durada activitat: 12 minuts al principi de la sessió (3 minuts de correcció) 
Material: Fitxa exercicis, fitxa correcció i bolígraf 
 
 
 
 
 
 

TEMA 9: FUNCIONS 
Sessió exercicis 4 de 7 (4a) 

 
Nom: ______________ 
Data: __ / __ / ____ 
Temps: __ : __ a __ : __ 
 
 

• Troba el punt següent a la recta fent servir el pendent tal i com es fa en 
l’exemple següent: 

 

             
 

 

La meva equació és y = 2x 
 
El pendent corresponent és 2. 
 
Cada vegada que la x avança 1 unitat, 
la y en puja 2. 
 
El punt següent a (2,4) és el (3,6). 
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Continguts de la unitat didàctica: Concepte de funció lineal. 
Descripció de la fitxa: Activitats amb el pendent. Trobar punts de la recta fent ús del pendent. 
Trobar l’equació de la recta fent ús del pendent. 
Objectius de la fitxa: Entendre el concepte de pendent i demostrar que el seu ús facilita la 
representació de les rectes de funcions proporcionals. El pendent serà treballat en les funcions 
lineals per tal és necessari que els alumnes tinguin clar el concepte. 
Relació amb el Pràcticum: Es van detectar molts problemes en la comprensió del pendent i 
el seu ús tant en les funcions proporcionals com en les funcions lineals. 
  

Sessió exercicis 4 de 7 (4b) 
 

• Escriu l’equació de les rectes següents: 

    

   
 

• Completa el dibuix tenint en compte el pendent de les equacions mostra: 
 

  y = a/b*x    y = -a/b*x   
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FITXA 5 
Dia: 5 de 9 
Curs: 2n ESO 
Unitat didàctica: Funcions 
Organització: Treball individual 
Durada activitat: 10 minuts al final de la sessió (3 minuts de correcció) 
Material: Fitxa exercicis, fitxa correcció i bolígraf 
 
 
 
 
 
 

TEMA 9: FUNCIONS 
Sessió exercicis 5 de 7 (5a) 

 
Nom: ______________ 
Data: __ / __ / ____ 
Temps: __ : __ a __ : __ 
 

• Representa les funcions següents: 
  
  y = -x – 1  y = 2x + 1  y = 3x – ½  
  y = x – 4  y = -4x -2  y = x + 5 
  y = 3x – 2  y = -3x – 1  y = ½x + 2 
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Continguts de la unitat didàctica:  
Concepte de funció constant. 
Descripció de la fitxa: 
Representació de funcions lineals. Escriure la recta de funcions lineals i constants. 
Objectius de la fitxa: 
Treball de síntesi de representació de funcions lineals i funcions constants. 
Relació amb el Pràcticum: 
No estava programat la realització d’exercicis a la sessió, necessaris per assentar el concepte 
de funció lineal i constant. 
  

Sessió exercicis 5 de 7 (5b) 
 

• Escriu les equacions de les funcions següents: 
 
 a    d 
 b    e 
 c    f 

   

 
 

• Escriu el pendent (m) i l’ordenada a l’origen (n) de les funcions anteriors: 
 
 a    d 
 b    e 
 c    f 
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FITXA 6 
Dia: 6 de 9 
Curs: 2n ESO 
Unitat didàctica: Funcions 
Organització: Treball individual 
Durada activitat: 15 minuts a casa (4 minuts de correcció) 
Material: Fitxa exercicis, fitxa correcció i bolígraf 
 
 
 
 
 
 

TEMA 9: FUNCIONS 
Sessió exercicis 6 de 7 (6a) 

 
Nom: ______________ 
Data: __ / __ / ____ 
Temps: __ : __ a __ : __ 
 
 

• Troba el valor de la y en les expressions següents: 
 

o  y = -3x 
� quan x val 3 
� quan x val -1 
� quan x val 4 
� quan x val ½ 
� quan x val -5 

  
o y = x - 2 

� quan x val 3 
� quan x val -1 
� quan x val 4 
� quan x val ½ 
� quan x val -5  

  
o y = -6x + 4 

� quan x val 3 
� quan x val -1 
� quan x val 4 
� quan x val ½ 
� quan x val -5  

  
o y = x 

� quan x val 3 
� quan x val -1 
� quan x val 4 
� quan x val ½ 
� quan x val -5 
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Continguts de la unitat didàctica  
Sessió de problemes. 
Descripció de la fitxa: 
Trobar el valor de la y segons el valor de la x en expressions algebraiques. Representació de 
punts en els eixos. Trobar l’equació d’una funció. 
Objectius de la fitxa: 
Síntesi de la unitat. Treballar els càlculs amb substitucions. Treballar la representació de punts 
a la recta i buscar les equacions corresponents. Complementa els exercicis de la unitat. 
Relació amb el Pràcticum: 
- 
  

Sessió exercicis 6 de 7 (6b) 
 

• Representa els següents punts als eixos de coordenades: 
 A (2,1)  B (0,-4) C (2,-5) 
 D (-1,4)  E (3,3)  F (4,0) 

 
 

• Uneix mitjançant segments els punts AE, FC i DB i troba el pendent i les 
equacions de cadascuna de les rectes que han aparegut. 
  
Segment AE:   m = _______  y = _______ 
 
Segment FC:   m = _______  y = _______ 
 
Segment DB:   m = _______  y = _______ 
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FITXA 7 
Dia: 7 de 9 
Curs: 2n ESO 
Unitat didàctica: Funcions 
Organització: Treball individual 
Durada activitat: 15 minuts a casa (4 minuts de correcció) 
Material: Fitxa exercicis, fitxa correcció i bolígraf 
 
 
 
 
 
 

TEMA 9: FUNCIONS 
Sessió exercicis 7 de 7 (7a) 

 
Nom: ______________ 
Data: __ / __ / ____ 
Temps: __ : __ a __ : __ 
 
 

• Obté el valor de la y en les expressions següents: 
o  Exemple: 

 y = x2 - 2  quan x = 2 
   y = 22 – 2 substituïm el valor de la x 
   y = 4 – 2 fem les operacions corresponents 
   y = 2  trobem el valor de la y 
 
 
 y = x2 – 3 
  per x = 1 
 
  per x = -2 
 
 y = 2x2 + 3x + 1 

  per x = -1 
 
  per x = 0 
 
 y = (x – 2)2  
  per x = -5 
 
  per x = 3 
 
 y = -x2 – 4x 
  per x = 1 
 
  per x = -3 
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Continguts de la unitat didàctica  
Sessió de problemes. 
Descripció de la fitxa: 
Trobar el valor de la y segons el valor de la x en expressions quadràtiques. Representació de 
funcions proporcionals, lineals i constants per mitjà de la taula de valors. 
Objectius de la fitxa: 
Síntesi de la unitat. Treballar els càlculs amb substitucions. Treballar la representació de 
funcions. Complementa els exercicis de la unitat. 
Relació amb el Pràcticum: 
- 

Sessió exercicis 7 de 7 (7b) 
 

• Representa les funcions següents mitjançant la taula de valors: 
 y = 3   y = -2x + 5  y = -2x + 1  
 y = -x   y = x + 5  y = -4x 
 y = ½x + 2   y = 3x   y = -2 
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IV.3.4 Indicadors competencials de l’activitat 
S’han realitzat una sèrie de preguntes o indicadors competencial, extrets de [12], per tal de 
servir d’orientació sobre si l’activitat plantejada cultiva o no les competències de l’alumnat. 
 
En quant al plantejament de l’activitat sí té per objectiu respondre a una pregunta però els 
exercicis no es refereixen a un context quotidià ni pot emmarcar-se en un joc. 
En els casos de les fitxes d’auto-avaluació sí que porten a aplicar coneixements ja adquirits 
però en cap d’elles es porta a l’alumne a fer nous aprenentatges. El treball que ha de realitzar 
l’alumne és molt mecànic i es redueix als conceptes presentats en la sessió o conceptes que 
l’alumne ja hauria de dominar de cursos anteriors. 
No es relacionen clarament els coneixements amb altres matèries tot i que el tema és 
clarament transversal. Tampoc s’estimula la creativitat i la curiositat de l’alumne, ni necessita de 
cap material divers. 
 
Respecte la gestió de l’activitat el material pretén fomentar l’autonomia i la iniciativa de l’alumne 
doncs la figura del professor no és present i l’alumne ha de realitzar l’activitat i la correcció per 
sí mateix. És un treball individual. 
No hi ha intervencions a partir de preguntes. Molts dels exercicis contenen un exemple que és 
el model a seguir per la realització de la resta.  
Sí que s’intenta que l’alumne raoni sobre el que ha fet ja que realitza la correcció ell mateix. 
No hi ha una progressió notòria en el llenguatge matemàtic utilitzat. 
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V. CONCLUSIONS 

 
Sens dubte l’anàlisi del mètode Kumon ha estat molt productiu i satisfactori.  
 
En primer lloc, les visites als centres Kumon i el descobriment d’aquest “esport” matemàtic 
resulta més que agraït per a una persona a la que li agraden les matemàtiques. Els centres 
Kumon són biblioteques d’estudi de la matèria on l’alumne treballa el 100% del temps que es 
troba. La sensació de pau i de rectitud que em generà l’observació dels nens fou una mescla 
estranya però molt interessant. 
 
La recepta del Kumon combina uns principis atraients. Un d’ells és el grau d’autonomia que es 
dóna a l’alumne per tal que aprengui per si mateix quines passes ha de donar sense la 
necessitat del professor. Aquesta autonomia és possible gràcies a que el material està preparat 
per tal que no siguin necessàries explicacions externes. L’alumne no dedueix els passos en els 
procediments ni arriba a conclusions per sí mateix sinó que els passos es troben ja descrits. El 
treball que realment ha de fer el nen és el de copiar un model o patró donat i aplicar-ho a la 
següent seqüència d’exercicis que segueixen el mateix patró. Per tant el nen no pensa per què 
fa servir el procediment sinó que simplement l’aplica. 
Com ja s’havia avançat, el Kumon treballa sobretot conceptes de càlcul. En el càlcul és bàsica 
la repetició i aquest és un dels punts forts del mètode. Amb la repetició s’arriba a aconseguir el 
domini de la tècnica en la resolució. Aquest és un avantatge del Kumon respecte les aules de 
Secundària, ja que el Kumon dedica tot el temps que sigui necessari per repetir la tècnica fins 
que no s’assegura el seu domini. Als centres de Secundària això no és possible únicament amb 
les hores lectives, és necessari treballar aquestes tècniques a casa.  
La repetició funciona amb les tècniques de càlcul però no amb altres continguts de les 
matemàtiques que requereixen una reflexió en el procediment que es vol seguir.  Per molt que 
repetim un mateix problema i memoritzem les operacions necessàries per resoldre’l, no tenim 
assegurat l’èxit en altres problemes de l’estil si no sabem aplicar correctament els procediments 
necessaris. 
Un altre ingredient a ressaltar del Kumon és la participació dels pares en el mètode. A les 
visites als centres s’ha observat que els pares acompanyen, s’interessen sobre l’evolució del 
seu fill i en teoria, han de donar suport i ajudar a la motivació de l’alumne a casa. Realment és 
plaent veure aquest interès quan la realitat a les aules molts cops és totalment diferent.    
Per últim, el temps Kumon és un temps de concentració plena en els centres. Això és possible 
perquè l’activitat es desenvolupa en un ambient d’estudi i perquè el temps de dedicació no 
supera els trenta minuts. La comparativa amb les aules de Secundària no és necessària però 
porta a debatre si no seria realment més productiu el treball en espais curts de temps però amb 
un 100% de concentració. 
 
 
Fruit de la meva investigació, he arribat a una sèrie de conclusions sobre Kumon: 
 
La primera conclusió és que el Kumon és un suplement al treball realitzat als centres 
educatius. El Kumon treballa la tècnica però no abasta ni molt menys tota la matèria ni tots els 
conceptes que es treballen en els centres educatius. Els nivells del Kumon fan referència 
sobretot als blocs dels currículums de numeració i càlcul i de canvis i relacions, per tant, la 
resta de blocs pràcticament no es treballen. A més el treball tècnic que fa el Kumon no és prou 
pel domini de les matemàtiques, cal treballar l’aplicació d’aquesta tècnica en situacions reals. 
Això es recolza en què el material Kumon està compost majoritàriament d’exercicis i no de 
problemes. Per tant, queda patent que fa falta afegir al material altres continguts a més de la 
tècnica. No tot és tècnica en matemàtiques, és necessari saber-la aplicar per entendre i raonar 
el per què d’ella mateixa i trobar així la seva utilitat. 
Aquí intervé la figura del professor. Queda constatat que la tècnica pot ser treballada 
individualment per l’alumne però l’aplicació d’aquesta tècnica requereix d’una argumentació, un 
raonament i una explicació que és més fàcil d’entendre mitjançant el suport del professor i l’ús 
de la comunicació oral. 
 
La segona conclusió a la que s’ha arribat és que el Kumon no treballa completament la 
competència matemàtica. El Kumon fa pensar matemàticament però no a raonar 
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matemàticament, principalment perquè el nen replica un model tantes vegades com sigui 
necessari per tal d’avançar en el nivell. Com que és una replica no es considera que s’estigui 
fent una reflexió en el plantejament de l’exercici que té al davant, sinó que està seguint un 
procediment del tot marcat.  
Com hem comentat abans tampoc podem parlar de problemes. Kumon són exercicis i els 
problemes plantejats en situacions reals de la vida quotidiana no són nombrosos. 
Una altra competència que no treballa és l’ús de les tècniques bàsiques i de les TIC 
principalment pel fet de ser un treball individual. Després d’haver observat el munt de fitxes i de 
paper que s’utilitzen en els centres, em fa qüestionar si és un mètode anti-ecològic i obsolet en 
els temps que corren. Sembla de sentit comú que en un futur tot aquest paper sigui substituït 
per un PC i un programa informàtic. 
 
La tercera conclusió i part més pràctica del treball es basa en l’ús dels aspectes positius del 
mètode i l’aplicació dels mateixos a l’aula. El primer aspecte fruit de la reflexió ha estat que 
el mètode treballa sobretot la individualització i qui defineix l’avanç en l’aprenentatge és el propi 
alumne. Tot i que tractar de forma individual a cada alumne, a l’aula de Secundària d’un centre 
reglat, és inviable, s’ha considerat que podria ser positiu utilitzar uns minuts de cada sessió per 
fer un temps tipus Kumon. La idea és que realitzant l’activitat cada dia l’alumne acabi assimilant 
aquesta tasca i s’aconsegueixi una concentració plena almenys en aquest temps d’exercicis. A 
més a més, les correccions dels exercicis també les farien els mateixos alumnes i així el 
feedback del treball realitzat s’obtindria en el mateix moment. 
Els objectius dels exercicis que es realitzarien en aquest temps Kumon serien reforçar les 
tècniques de càlcul necessàries per seguir correctament i sense problemes la sessió, ajudar a 
assolir els conceptes explicats a la sessió o complementar el treball realitzat a la pròpia sessió. 
Segons aquest objectiu l’activitat es realitzaria al principi (reforç) o al final de la sessió 
(assoliment i complement). 
Mancaria en aquest punt l’aplicació pràctica d’aquest material a la pròpia aula per determinar 
amb fets reals si el treball tipus Kumon ha fet millorar l’aprenentatge dels alumnes.  
 
 
La meva experiència en la realització d’aquest estudi ha estat molt intensa i satisfactòria però 
m’hagués agradat continuar. Crec que la meva tasca es podria completar amb una anàlisi més 
a fons de les fitxes, que no ha estat del tot possible degut a la dificultat en l’obtenció del 
material i el temps que requeria.  
També s’haguessin pogut analitzar de manera detallada totes les unitats didàctiques per tots 
els cursos de Secundària fent la correspondència entre els continguts de cada unitat i els 
quaderns de Kumon, i realitzar la verificació de si les hores lectives dedicades a una unitat 
didàctica són suficients per completar les fitxes Kumon corresponents (amb un 100% d’encerts 
dintre d’un temps TE).  
Altra comparació interessant s’hagués realitzat a les pròpies aules, entre nens que fan Kumon i 
nens que no per tal de veure les diferències i dificultats de cadascun en l’aprenentatge. 
Malauradament al meu centre no vaig tenir aquesta oportunitat perquè cap nen feia Kumon.  
Dedueixo que els nens Kumon tindrien avantatges respecte de la resta i podrien arribar inclús a 
avorrir-se en algunes de les classes. Això qüestionaria un possible replantejament en la 
confecció de les classes per tal de tenir en compte l’heterogeneïtat del grup.  
 
Però tot això queda pendent per un treball futur... 
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