
 
 

Treball de fi de màster 

 

Títol:   

L’ús de contextos en els llibres de Matemàtiques 

i l’adquisició de la competència matemàtica 

  

 

Cognoms: Oliver Yebra        

Nom: María del Pilar 

Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

Especialitat: Matemàtiques 

 

Director/a: Iolanda Guevara Casanova 

 

Data de lectura:  28 de juny de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
                                   

L’ús de contextos en els llibres de Matemàtiques i l’adquisició de la competència matemàtica           2/38 

 
ÍNDEX 
 
1  Prefaci .......................................................................................................... 3 

1.1  Origen del treball ........................................................................................................... 3 

1.2  Motivació ....................................................................................................................... 3 

2  Introducció ................................................................................................... 4 
2.1  Objectius del treball ....................................................................................................... 4 

2.2  Consideracions prèvies ................................................................................................. 5 

2.3  Abast del treball ............................................................................................................. 5 

3  Marc teòric ................................................................................................... 6 
3.1  Contextos ...................................................................................................................... 6 

3.2  Competència matemàtica .............................................................................................. 8 

4  Anàlisi dels llibres de text ............................................................................. 9 
4.1  Barcanova ................................................................................................................... 11 

4.2  Brúixola ........................................................................................................................ 13 

4.3  Casals .......................................................................................................................... 15 

4.4  Castellnou .................................................................................................................... 17 

4.5  Cruïlla .......................................................................................................................... 19 

4.6  Edebé .......................................................................................................................... 21 

4.7  La Galera ..................................................................................................................... 23 

4.8  Mc Graw-Hill ................................................................................................................ 25 

4.9  Santillana ..................................................................................................................... 27 

4.10  Teide ............................................................................................................................ 29 

4.11  Vicens Vives ................................................................................................................ 32 

5  Resultats de la comparació dels llibres de text .......................................... 34 
6  Conclusions ............................................................................................... 37 

6.1  Revisió de futur ............................................................................................................ 37 

6.2  Conclusions ................................................................................................................. 37 

7  Agraïments ................................................................................................ 37 
8  Bibliografia / webgrafia............................................................................... 38 
 

 

 



       
                                   

L’ús de contextos en els llibres de Matemàtiques i l’adquisició de la competència matemàtica           3/38 

1 Prefaci 

1.1 Origen del treball 
 
El nou currículum de l’ESO (2007) incorpora explícitament l’ús de contextos a l’hora de treballar 
els continguts matemàtics. Aquest treball de fi de Màster neix amb l’objectiu d’estudiar fins a 
quin punt aquest mandat s’ha incorporat en els llibres de text i quins són els contextos més 
utilitzats. 
 
Una idea que se'ns ha transmès de manera constant al llarg de tot el màster ha estat la 
importància de contextualitzar els conceptes matemàtics. D'aquesta manera s'evita que 
l'alumnat percebi les matemàtiques com alguna cosa abstracte i sense utilitat en la seva vida 
diària i, per tant, aquest és un aspecte bàsic a considerar en el present treball. A més a més, 
amb la contextualització també s’aconsegueix evitar l'aprenentatge mecànic dels conceptes, 
substituint-lo per un aprenentatge més competencial. 
 

1.2 Motivació 
 
Una part important del Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes són les pràctiques en un centre 
d'educació secundària. Des de que vaig cursar els meus estudis d'educació secundària no 
havia tornat a tenir contacte directe amb un llibre de text de secundària, i d'això ja fa molt anys!  
 
Per a preparar la meva intervenció autònoma durant les pràctiques vaig dissenyar una Unitat 
Didàctica per a primer d'ESO i per a fer-ho vaig consultar el llibre de text que usaven els 
alumnes del centre. Va ser llavors quan em vaig adonar de la importància que els llibres de 
text, usats en els centres tant pel professorat com pel alumnat, reflectissin la recent aprovada 
metodologia d'ensenyament. En ser aquest llibres de text, el document de treball principal a les 
aules han de complir amb el seu objectiu i potenciar el treball per competències i les 
explicacions contextualitzades. 
 
Atenent a l’exposat, vaig decidir centrar aquest treball de fi de màster, en l’estudi de diferents 
llibres de text de primer d'ESO de matemàtiques, i analitzar si tracten l'ús dels contextos i 
l'adquisició de la competència matemàtica, tal com recomana el currículum de l'educació 
secundària obligatòria. 
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2 Introducció 

2.1 Objectius del treball 
 
El decret de 143/2007 DOGC núm. 4915, (Decret 143/2007) diu que la competència 
matemàtica s’ha adquirir a partir de contextos que tinguin sentit tant per a l’alumnat com per al 
coneixement matemàtic que es pretén desenvolupar.  
 
L’objectiu d’aquest treball és analitzar quins són els contextos més utilitzats en els llibres de 
text de matemàtiques i valorar fins a quin punt poden afavorir l’adquisició de la competència 
matemàtica per part de l’alumnat. Per això s’estudiaran 11 llibres de text en català que 
existeixen al mercat (ja que aquests són el referent més proper que tenen els professors a 
l’hora de decidir quines activitats plantegen) per veure fins a quin punt el seu contingut es 
correspon amb les recomanacions del decret pel que fa a l’ús de contextos per tal d’afavorir 
l’adquisició de la competència matemàtica per part de l’alumnat. 
 
Centrant-nos en un curs, el primer d’ESO, i a partir del buidat dels diferents llibres de text 
d’edició en català, es farà un estudi dels diferents contextos utilitzats i es posaran en relació 
amb el coneixement matemàtic que es vol introduir i la competència matemàtica que es vol 
fomentar. 
 
Inicialment es volia analitzar: 
 

• Els trets comuns de 5 temes escollits, un de cada un dels 5 blocs de continguts 
curriculars. Els temes escollits eren:  
 

Bloc de continguts  Unitat escollida 

Numeració i càlcul    Operacions amb nombres naturals: la suma 

Canvi i relacions    Interpretació de gràfiques. 

Espai i forma    Simetria en les figures planes. 

Mesura    Àrees de figures planes. 

Estadística i atzar    Representació de dades 

 
• Les relacions observades entre els diferents temes i els seus contextos. 
• Trets comuns i diferències entre les editorials. 

 
Un cop iniciat el procés d’anàlisi dels llibres de text, onze llibres, es va veure que si s’estenia 
als cinc temes, el treball arribaria a tenir unes dimensions que excedirien al que correspon a un 
TFM. Així, es va considerar necessari restringir l’estudi a un sol bloc per tal de poder 
aprofundir-hi i alhora per no quedar desbordats per l’empresa. 
 
Per tant, aquest estudi es centrarà en una sola unitat d'un dels blocs curriculars. Aquesta unitat 
serà la Interpretació de gràfiques, del bloc de continguts curriculars Canvi i relacions. S’ha 
escollit aquesta unitat per la seva importància dins dels continguts del currículum de primer 
d’ESO i per ser una unitat de fàcil contextualització.  
 
L’objectiu final d’aquest TFM és, doncs, estudiar els contextos usats pels llibres de text a l’hora 
d’explicar la interpretació de gràfiques i valorar fins a quin punt afavoreixen l’adquisició de la 
competència matemàtica dels alumnes.  
 
El treball es divideix, com es pot veure a l’índex, en sis apartats, que són: el prefaci, la 
introducció, el marc teòric, l’anàlisi dels llibres de text (definició i context del problema), els 
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resultats de la comparació dels llibres de text (descripció de la solució proposada) i les 
conclusions. 
 

2.2 Consideracions prèvies 
 

Per realitzar aquest treball s'ha exclòs des d'un principi els llibres de text digital; això s’ha fet 
per la dificultat per obtenir-los i perquè el seu contingut és bàsicament igual als llibres de text 
en format paper. Majoritàriament es tracta d'un simple canvi de suport sense que això impliqui 
canvi algun en el seu contingut didàctic. 
 
En el mercat hi ha més d'onze editorials que editen en català llibres de text de matemàtiques de 
primer d'ESO, però ens ha semblat que onze era un nombre prou significatiu per a utilitzar-los 
de mostra. Els onze llibres de text que aquí s'estudien i comparen s'han obtingut de diferents 
centres formadors on els alumnes del màster d'aquest any hem realitzat les pràctiques. 
 
A l’hora d’analitzar els llibres ens hem centrat en la unitat a estudiar, la Interpretació de 
gràfiques, i per tant en les pàgines que el tracten explícitament. Centrant-nos molt especialment 
en els contextos emprats per introduir i explicar les gràfiques. Pel que far a l’estudi de les 
activitats, tant les solucionades com les proposades als llibres, s’ha fet el mateix, centrant-nos 
en les activitats que treballen la unitat escollida i que a més estant dirigides a tot el grup-classe. 
No s’han tingut en compte les activitats o exercicis de reforç ni d’ampliació. Tampoc s’han 
analitzat els exercicis d’autoavaluació. 
 

2.3 Abast del treball  
 
Aquest treball de fi de màster està dirigit, principalment, als professors i les professores de 
secundària i a totes aquelles persones que treballin en l’entorn de l’ensenyament. Pretén 
donar-los una eina més que els faciliti l'elecció dels llibres de text de matemàtiques. A més 
també busca posar de manifest aquelles editorials que segueixen editant llibres de text 
allunyats de les recomanacions del Departament d'Ensenyament. 
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3 Marc teòric 
 
El marc teòric d’aquest treball són, principalment, els annexos 1 i 2 del decret de 143/2007 
DOGC núm. 4915 (Decret 143/2007)  i el Capítol 3: La competència en matemàtiques de 
l’Estudi PISA 2006/OCDE. (OCDE 2006, cap. 3) 
 

3.1 Contextos 
 
El decret de 143/2007 DOGC núm. 4915 (Decret 143/2007), dui, a l’Annex 1: Competències 
bàsiques, referint-se a la competència matemàtica: 
 

L’assoliment d’aquesta competència s’aconsegueix en la mesura que els 
coneixements, les habilitats i actituds matemàtics s’apliquen de manera 
espontània a una amplia varietat de situacions, provinents d’altres camps de 
coneixement i de la vida quotidiana, la qual cosa augmenta la possibilitat real de 
seguir aprenent al llarg de la vida, tant en l’àmbit escolar o acadèmic com fora 
d’aquest, i afavoreix la participació efectiva en la vida social. (Decret 143/2007, 
21880) 

 
i, en el següent apartat al parlar del desenvolupament de les competències bàsiques afegeix:  
 

El desenvolupament competencial implica la capacitat d’utilitzar els coneixements i 
habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que 
requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que 
implica la comprensió, la reflexió i el discerniment  tenint en compte la dimensió 
social de cada situació. (Decret 143/2007, 21882) 

 
 
A l’Annex 2: Currículum de l’educació secundària obligatòria, del mateix decret i referint-se 
exclusivament a les matemàtiques, exposa: 
 

La competència matemàtica s’ha d’adquirir a partir de contextos que tinguin sentit 
tant per a l’alumnat com per al coneixement matemàtic que és pretén 
desenvolupar. Aprendre amb significat és fonamental per capacitar l’alumnat en 
l’ús de tot el que aprèn i per capacitar-lo a continuar aprenent, de forma autònoma, 
al llarg de tota la vida. Per això, cal proporcionar en totes les classes de 
matemàtiques oportunitats per tal que l’alumnat aprengui a raonar 
matemàticament, proposant activitats d’aprenentatge on la resolució de 
problemes, entesa en un sentit ampli, esdevingui el nucli de l’ensenyament. 
(Decret 143/2007, 21927) 

 
En aquest mateix Annex, i al parlar de les consideracions per al desenvolupament del 
currículum el procés d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques ha de tenir en compte, 
entre altres aspectes:  
 

Rellevància dels contextos. Cal que els continguts curriculars es treballin en 
contextos significatius i rics que mostrin l’origen concret dels conceptes 
matemàtics, la relació entre ells i la seva aplicació a problemàtiques diverses. Les 
situacions quotidianes, les culturalment significatives, les principals temàtiques de 
les diverses disciplines, però també els jocs i les pròpies matemàtiques, i en 
particular la seva història, han de ser les fonts que ens proporcionin els contextos 
més rellevants per aprendre matemàtiques. (Decret 143/2007, 21928) 

 
I finalment, un dels objectius de la matèria de matemàtiques de l’educació obligatòria és: 
 

Reconèixer i aplicar les matemàtiques en contextos no matemàtics, tot integrant-
les en el conjunt de sabers que ha anat adquirint des de les diferents matèries així 
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com des de la perspectiva del seu paper a la societat actual. (Decret 143/2007, 
21929) 

 
Es veu, doncs, que el Decret no específica molt sobre com han de ser els contextos ni els 
classifica de cap manera. És per això que s’ha consultat el Capítol 3 de l’Estudi PISA 
2006/OCDE (OCDE 2006, cap. 3), que parla de  la competència en matemàtiques i respecte a 
les situacions o contextos diu: 
 

Un aspecte important de la competència matemàtica constitueix en involucrar-se 
en les matemàtiques, és a dir, exercitar i utilitzar les matemàtiques en una àmplia 
varietat de situacions. S'ha reconegut, que a l’hora de tractar assumptes 
susceptibles de tractament matemàtic, les representacions i els mètodes que 
s’escullen sovint depenen de les situacions en les quals es presenten els 
problemes. 
 
La situació és la part del món de l'estudiant en la qual es localitzen els exercicis 
que se li plantegen. Se situa a una distància diversa de l'estudiant mateix. Dins de 
l'avaluació PISA, la situació més pròxima és la vida personal de l'estudiant. 
Després se situen la vida escolar, la vida laboral i l'oci, seguides de la vida en la 
comunitat local i la societat tal com es presenten en la vida diària. A molta 
distància de totes elles estan les situacions de tipus científic. En els problemes que 
s’hauran de resoldre s’utilitzaran quatre tipus de situacions: personal, 
educacional/professional, pública i científica. 
 
El context d'un exercici ho constitueix la manera concreta en què aquest es 
presenta dins d'una situació. Engloba tots els elements específics utilitzats en 
l'enunciat del problema que l'exercici planteja. (OCDE 2006, cap. 3) 
 

Queda palès, doncs, la gran importància que atorguen tots dos documents a la 
contextualització de les matemàtiques, tant en les explicacions com en les activitats 
proposades. A més, l'Estudi PISA classifica aquestes situacions o contextos pel seu major o 
menor proximitat a la vida personal de l'alumnat. A continuació es defineixen les quatre 
categories en les quals es classifiquen els contextos i que s'han usat per realitzar aquest 
treball. 
 
Classificació dels contextos: 
 
Personal: els problemes se situen en contextos personals, és a dir, en activitats pròpies de 
l'estudiant, de la família o d'un grup de companys. Els contextos personals involucren la 
preparació del menjar, les compres, els jocs, salut personal, transport personal, esports, viatges 
i programació de les finances personals i el temps personal. 
 
Professional: els problemes que es presenten en un context ocupacional se centren al món 
escolar o del treball. Es refereixen a la manera en què el centre escolar o el lloc de treball 
proposen una tasca que imposa una activitat matemàtica per trobar la seva resposta. Les 
preguntes professionals poden implicar assumptes com mesurar, costos i comandes de 
materials per a la construcció, control de qualitat, programació/inventario, disseny/arquitectura i 
presa de decisions relacionades amb el treball. 
 
Públic: els problemes se situen en contextos socials de la comunitat local o una altra més 
àmplia, en la qual els estudiants observin determinats aspectes del seu entorn. Poden 
involucrar aspectes com els sistemes de votació, el transport públic, el govern, les polítiques 
públiques, la demografia, publicitat, les estadístiques nacionals i economia. També s'inclouen 
aquella informació que apareguin en els mitjans de comunicació. 
 
Científic: els problemes que es presenten en contextos científics relacionen l'aplicació de les 
matemàtiques al món natural i els problemes i temes relacionats amb la ciència i la tecnologia. 
Són més abstractes i poden implicar la comprensió d'un procés tecnològic, o una interpretació 
teòrica d'un problema científic. Aquí s'inclouen els problemes específicament matemàtics. Els 
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contextos particulars inclouen àrees com el temps o el clima, l'ecologia, medicina, ciència 
espacial, genètica i els mesuraments. 
 

3.2 Competència matemàtica 
 
 A l’Annex 2: Currículum de l’educació secundària obligatòria, del decret de 143/2007 (Decret 
143/2007) explica molt detalladament què és la competència matemàtica i què implica assolir 
aquesta competència: 
 

La competència matemàtica, una de les competències bàsiques que han d’assolir 
els alumnes en aquesta etapa, és necessària en la vida personal, social i escolar. 
Nombroses situacions quotidianes, i de les diverses matèries, requereixen l'ús de 
les matemàtiques per poder analitzar-les, interpretar-les i valorar-les. Aquesta 
competència té un caràcter transversal a totes les matèries, encara que és la 
matèria de matemàtiques la que s’ocupa especialment d’ella. 
 
Encara que els continguts que es proposen són els necessaris per a l’adquisició 
de la competència matemàtica, cal tenir en compte que aquesta difícilment 
s’adquireix si no s’orienta l’aprenentatge dels continguts de manera que es 
possibiliti la seva utilització fora de les classes de matemàtiques, tant en la vida 
diària dels alumnes com en totes les altres matèries. 
 
Assolir la competència matemàtica implica: 
 

• Pensar matemàticament. Construir coneixements matemàtics a partir de 
situacions on tingui sentit, experimentar, intuir, formular, comprovar i modificar 
conjectures, relacionar conceptes i realitzar abstraccions. 
 

• Raonar matemàticament. Realitzar induccions i deduccions, particularitzar i 
generalitzar, reconèixer conceptes matemàtics en situacions concretes; 
argumentar les decisions preses, així com l’elecció dels processos seguits i de les 
tècniques utilitzades. 
 

• Plantejar-se i resoldre problemes. Llegir i entendre l’enunciat, generar preguntes 
relacionades amb una situació-problema, plantejar i resoldre problemes anàlegs, 
planificar i desenvolupar estratègies de resolució, verificar la validesa de les 
solucions, cercar altres resolucions, canviar 

• les condicions del problema, sintetitzar els resultats i mètodes emprats, i estendre 
el problema, recollint els resultats que poden ser útils en situacions posteriors. 
 

• Obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic. 
 

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

• Interpretar i representar (a través de paraules, gràfics, símbols, nombres i 
materials) expressions, processos i resultats matemàtics. 
 

• Comunicar als altres el treball i els descobriments realitzats, tant oralment com 
per escrit, utilitzant el llenguatge matemàtic. (Decret 143/2007, 21927) 
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4 Anàlisi dels llibres de text 
 
A continuació es farà una anàlisi dels contextos emprats, dels continguts que introdueixen i dels 
diferents aspectes de la competència matemàtica que es pretén que l’alumnat adquireixi 
treballant amb cada un dels llibres de text. Ho he canviat força perquè el llibre no adquireix 
competència matemàtica, és l’alumnat que l’ha adquirir utilitzant-lo. 
 
L’ordre del llibres de text de matemàtiques de primer d’ESO a l’hora de fer l’anàlisi ha sigut 
l’alfabètic segons el nombre de les editorials, així els llibres analitzats són els següents: 
 

1. Barcanova 
2. Brúixola 
3. Casals 
4. Castellnou 
5. Cruïlla 
6. Edebé  
7. La Galera  
8. Mc Graw-Hill 
9. Santillana 
10. Teide 
11. Vicens Vives 

 
A la bibliografia es troben les dades completes dels llibres. 
 
Per analitzar i comparar entre si els llibres s’ha optat per fer una taula de cada un d’ells. Les 
taules permeten, d’una manera ràpida, fer-se una idea bastant acurada del trets característics, 
del tracte que fan de les competències matemàtiques i del tipus i número de contextos que 
contenen cada un dels llibres. Desprès de les taules, i per cada llibre, hi ha una petita 
explicació i a continuació es presenta, en alguns casos, un exercici extret del llibre de text.  
 
Composició de les taules: 
 

• La primera fila indica el llibre que s’analitza. S’ha optat, tal i com s’explica al principi 
d’aquest apartat, per anomenar els llibres de text pel nom de l’editorial. 

 
• La segona fila és per indicar el contingut que s’analitza de cada llibre. En tots els casos 

serà el mateix: Interpretació de gràfiques. 
 

• La tercera fila, anomenada Competències matemàtiques principals, reculls les 
competències matemàtiques essencial per explicar la Interpretació de gràfiques. En 
tots els casos seran les mateixes: Interpretar i representar expressions, processos i 
resultats matemàtics i Obtenir, interpretar i generar informació. 

 
• La quarta fila, Altres competències matemàtiques, fa referència a aquelles 

competències matemàtiques, no mencionades a l’apartat anterior, que el llibre de text 
tracta de forma explícita per explicar la Interpretació de gràfiques. A tots els llibres surt 
la competència matemàtica Plantejar-se i resoldre problemes, ja que tots els llibres 
analitzats proposen problemes per solucionar. 
 

• La cinquena fila, Altres competències, només està present en aquells llibres que 
treballen d’una manera especia les competències bàsiques. Encara que el present 
treball es centre en l’estudi del tractament que fan els llibres de text de les 
competències matemàtiques, es considera important destacar el tracta que fan de les 
altres competències. 
 

• La  resta de la taula se centra a tractar els contextos. I ho fa diferenciant els que es 
troben a les explicacions, tant a la teoria com a les exemples que es fan, i els que es 
troben a les activitats proposades pel llibre. Dins de les activitats, la fila Peu de pàgina, 
fa referència a aquelles activitats que es troben al llibre sota les explicacions. En canvi, 
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la que posa Final de unitat, es refereix a aquelles activitats que es troben al final de la 
unitat estudiada. 

 
 
Explicació:  
 

Per cada llibre es fa una petita explicació sota la taula per aclarir la informació de la 
taula i per ampliar-la.  

 
 
Exercicis: 
 

Set dels onze llibres de text contenen un exemple o un exercici molt semblant al exercici 
anomenat Creixent de les proves PISA 2003 (PISA 2003: ítems alliberats). En aquest 
casos s’adjunta el mencionat exemple o exercici per poder comparar-los. 
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4.1 Barcanova 
 

LLIBRE Barcanova (Colera 2007, 196-219) 

CONTINGUT Interpretació de gràfiques 

COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES 
PRINCIPALS 

Interpretar i representar expressions, processos i resultats 
matemàtics 

Obtenir, interpretar i generar informació 

ALTRES COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES Plantejar-se i resoldre problemes 

 DISPOSICIÓ DINS DEL LLIBRE CONTEXT 

EX
PL

IC
A

C
IÓ

 

TE
O

R
IA

 

És l’última unitat del llibre i el seu títol és 
Taules i gràfics. L’atzar. 

Primer explica les coordenades 
cartesianes i desprès introdueix la unitat: 
informació mitjançant punts, interpretació 
de gràfics i comparació de dos gràfics. A 
continuació explica conceptes 
d’estadística i probabilitat. 

Dedica 5 fulls a la unitat. 

Explica les gràfiques amb un context i 
tota la teoria l’explica a partir dels 
exemples 

 

  

 

 

 

 

 

Explicació: relació temps/preu de trucades de 
telèfon (c. Personal). 

EX
EM

PL
ES

  

 

Hi ha 3 exemples, tots contextualitzats 

Exemple 1: relació preu/quantitat en una 
botiga de fruits secs (c. Personal). 

Exemple2: relació temps/distancia d’anar de 
casa a l’escola (c. Personal). 

Exemple 3: relació edat/pes (c. Personal). 

A
C

TI
VI

TA
TS

 PE
U

 D
E 

PÀ
G

IN
A

 Hi ha dos activitats que tenen els 
mateixos contextos que els exemples de 
les explicacions. 

p.201: 1 activitat amb context. 

p.203: 1 activitat amb context. 

p.201: 9 relació preu/quantitat en una botiga 
de fruits secs (c. Personal). 

p.203: 10 relació temps/distancia d’anar de 
casa a l’escola (c. Personal). 

FI
N

A
L 

D
E 

U
N

IT
A

T Hi ha 1 full d’activitats relacionades amb 
la interpretació de gràfiques 

 

p.215: 5 activitats, totes amb context.  

p.215: 38 relació distancia/temps de dos 
velocistes (c. Públic). 39 relació 
distancia/temps d’un viatge en cotxe (c. 
Personal). 40 relació distancia/temps d’un 
viatge en cotxe (c. Personal). 41relació 
base/altura d’uns rectangles (c. Científic). 42 
relació quantitat/preu de ventes d’una 
empresa (c. Professional). 

 
El llibre no menciona en cap moment les competències matemàtiques que tracta ni les treballa 
en especial. Tampoc menciona les competències bàsiques en general.  
 
Les pàgines són molt “netes” , amb pocs requadres i gràfiques als marges. Hi ha dibuixos i 
gràfics amb diferents colors, però no hi ha taules que relacionin les dades dels gràfics. Les 
taules apareixen  quant s’explica l’estadística. 
 
En total hi ha 4 exemples i 7 activitats amb context. A més a més, 8 d’ells (4 exemples i 4 
activitats) tenen context personal, que és la situació o context més pròxima és la vida personal 
de l'estudiant.  
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Dos dels exemples del llibre, els  mostrats a continuació, presenten com a context personal la 
relació edat/pes d’una persona. El segon d’ells és molt semblant a l’exercici Creixent (PISA 
2003: ítems alliberats). 
 

 

(Figura 1. Exemple relació edat/pes (Colera 2007, 203) 
 
 

 

Figura 2. Exemple relació edat/pes (Colera 2007, 204)                               
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4.2 Brúixola 
 
LLIBRE Brúixola (Gesa 2002, 186-207) 

CONTINGUT Interpretació de gràfiques 

COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES PRINCIPALS 

Interpretar i representar expressions, processos i resultats 
matemàtics 

Obtenir, interpretar i generar informació 

ALTRES COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES Plantejar-se i resoldre problemes 

 DISPOSICIÓ DINS DEL LLIBRE CONTEXT 

EX
PL

IC
A

C
IÓ

 

TE
O

R
IA

 

És la penúltima unitat del llibre i el seu 
títol és Tractament de la informació. 

Introdueix la unitat amb Lectura de punts 
i desprès explica els Gràfics. La darrera 
part de la unitat està dedicada a 
conceptes d’estadística. 

Dedica 4 fulls a la unitat. 

Introdueix la teoria amb un exemple amb 
context on surt una taula amb uns valors i 
la seva representació gràfica. Tota la 
teoria l’explica a partir dels exemples 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Explicació: relació preu/pes a l’hora de 
comprar formatge (c. Personal). 

EX
EM

PL
ES

 

Hi ha 4 exemples, tots contextualitzats. 

Exemple 1: relació nre. de llaunes/preu l’hora 
de comprar (c. Personal). 

Exemple 2: relació velocitat/temps durant la 
frenada d’un cotxe (c. Científica). 

Exemple 3: relació velocitat/temps d’un cotxe 
(c. Científica). 

Exemple 4: relació distància/temps al fer un 
passeig (c. Personal). 

A
C

TI
VI

TA
TS

 

PE
U

 D
E 

PÀ
G

IN
A

 

p.190: 2 activitats amb context. 

 

p.191: 3 activitats amb context. 

 

p.192: 2 activitats amb context. 

p.190: 6 relació cost/cost amb descompte a 
una llibreria (c. Professional). 7 relació 
costat/perímetre d’un quadrat (c. Científic). 

p.191:8  relació nre. d’ampolles/cost  (c. 
Professional). 9 relació quantitat/preu d’ous (c. 
Professional). 10 relació dies/nre. d’assistents 
a una sala de cinema (c. Públic). 

p.192: 11 relació nre. de persones/ nre. 
d’hores per repartir publicitat. (c. professional). 
12 relació cost/temps d’una visita al zoo (c. 
personal). 

FI
N

A
L 

D
E 

U
N

IT
A

T 

Hi ha 1 full d’activitats relacionades amb 
la interpretació de gràfiques 

 

p.205: 5 activitats, totes amb context. 

p.205: 2: relació distància/temps d’un passeig 
(c. personal). 3 relació nre. de persones/preu 
per entra a un teatre (c. professional). 4 relació 
distància/temps d’un passeig (c. personal). 5  
relació distància/temps del recorregut d’uns 
cotxes (c. científic). 6 diferents variables (c. 
personal). 
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El llibre no menciona en cap moment les competències matemàtiques que tracta ni les treballa 
en especial. Tampoc menciona les competències bàsiques en general.  
 
A l’inici de la unitat apareix un diagrama amb tots els conceptes que s’explicaran  al llarg de la 
lliçó. Totes les pàgines tenen als marges requadres amb observacions, conceptes o gràfics. Hi 
ha moltes taules i gràfics durant les explicacions per il·lustrar millor les explicacions. 
 
En total hi ha 5 exemples i 12 activitats amb context. A més a més, 7 d’ells (3 exemples i 4 
activitats) tenen context personal, que és la situació o context més pròxima és la vida personal 
de l'estudiant. De la resta de contextos 5 són professionals (la segona situació més pròxima a 
la vida personal dels alumnes) i 4 tenen context científic (la situació més allunyada de la vida 
personal dels alumnes).  
 
En aquest llibre de text, Brúixola, no hi ha cap exemple ni exercici semblant a l’exercici de PISA 
Creixent (PISA 2003: ítems alliberats). 
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4.3 Casals 
 

LLIBRE Casals (Albertí 2011, 146-163) 

CONTINGUT Interpretació de gràfiques 

COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES PRINCIPALS 

Interpretar i representar expressions, processos i resultats 
matemàtics 

Obtenir, interpretar i generar informació 

ALTRES COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES 

Plantejar-se i resoldre problemes 

Raonar matemàticament 

Comunicar 

 DISPOSICIÓ DINS DEL LLIBRE CONTEXT 

EX
PL

IC
A

C
IÓ

 

TE
O

R
IA

 

És la unitat número 8 de 13 que té el 
llibre i es titula Funcions i gràfiques. 

Introdueix la unitat amb El sistema de 
coordenades cartesianes i desprès 
explica les Funcions i Representació de 
Funcions. 

Dedica 7 fulls a la unitat 

Primer explica els conceptes de manera 
teòrica. 

 

EX
EM

PL
ES

 

 

Hi ha 7 exemples, 6 d’ells amb context i 
1 purament matemàtics. 

 

Exemple 4: relació preu/quantitat de llapis comprats 
(c. personal). 

Exemple 5: relació mes/temperatura a una població 
(c. científic). 

Exemple 6: relació consum de combustible/velocitat 
d’un cotxe (c. científic).  

Exemple 8: relació màquines venudes/salari d’un 
comercial (c. professional).  

Exemple 9: relació temps/altura al pujar una escala 
(c. personal). 

Exemple 10: relació nre. de persones/quantitat a 
pagar per viatjar en tren (c. personal). 

A
C

TI
VI

TA
TS

 

PE
U

 D
E 

PÀ
G

IN
A

 p.151: 4 activitats, 2 d’elles amb 
contextos. 

p.153: 4 activitats, 1 d’elles amb 
contextos. 

p.151: 5 relació any/població (c. públic). 8 relació 
hores de sol/mes (c. científic). 

p.153: 11 relació temps/preu de trucades de telèfon 
(c. professional). 

FI
N

A
L 

D
E 

U
N

IT
A

T 

Hi ha 5 fulls d’activitats relacionades amb 
la interpretació de gràfiques 

p.159: 7activitats, 2 d’elles amb 
contextos. 

p.160: 7 activitats, 6 d’elles amb 
contextos. 

p.161: 3 activitats, 2 d’elles amb 
contextos. 

p.162: 3 activitats, 2 d’elles amb 
contextos. 

p.163: 1 activitat amb context tipus PISA 
amb 6 subapartats. 

p.159: 23 relació mes/unitats de venta ( c 
.professional),  29 hora/distància recorreguda en 
tren(c. personal). 

p.160: 30 relació mes/preu de les accions a la borsa 
i 31 relació dia/preu de les accions a la borsa (c. 
professional); 32 temps/volum d’aigua a un dipòsit 
(c. científic); 33 relació temps/km recorreguts, 35 
relació temps/km recorreguts  i 36 relació nre. 
d’amics/€ (c. personal). 

p.161: 47 nre. d’amics/maneres de donar-se la mà 
(c. persona); 48 relació altura/àrea d’un rectangle(c. 
públic). 

p.162: 50 relació €/nre. de paraules d’un anunci i 51 
relació temps/distància recorreguda (c. 
professional). 

p.163: l’hort de l’avi Ramon (c. personal). 
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Al llarg de la unitat didàctica que conté la Interpretació de gràfiques es treballen de manera 
especial algunes de les competències matemàtiques: al principi de la unitat hi ha una 
introducció de 2 fulls (p. 146 i 147) on es treballa la competència matemàtica de Raonar 
matemàticament; això es fa amb un text d’introducció acompanyat d’activitats relacionades amb 
els continguts de la unitat, que podran resoldre’s amb els coneixements que té l’alumnat. I al 
final de la mateixa unitat didàctica hi ha uns altres 2 fulls (p. 156 i 157) on contextualitza els 
conceptes explicats amb els mapes del temps i proposa activitats d’anàlisi i investigació on es 
treballen dues competències matemàtiques més, la d’Obtenir, interpretar i generar informació 
amb contingut matemàtics i la de Comunicar. 
 
A més a més, a l’inici de cada unitat didàctica es presenta un requadre amb les competències 
bàsiques es que treballen al llarg d’aquella unitat. 
 
Explicació és teòrica amb paraules molt tècniques. Primer explica el concepte i desprès posa 
un exemple per cada nou concepte explicat. Als marges hi ha requadres amb conceptes, 
dibuixos o gràfics. 
 
Aquest llibre presenta moltes exemples i activitats, encara que no tots amb context. Hi ha 6 
exemples i 16 activitats amb context. En total 9 de les situacions tenen un context personal i 7 
professional; aquest 2 contextos són els més pròxims a la vida personal dels estudiants. El 
darrer exercici de tots, l’hort de l’avi Ramon (p. 163), té una estructura basada en els exercicis 
PISA. 
 
En aquest llibre de text, Casals, no hi ha cap exemple ni exercici semblant a l’exercici de PISA 
Creixent (PISA 2003: ítems alliberats). 
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4.4 Castellnou 
 

LLIBRE Castellnou (Cañadilla 2002, 269-280; 293-302) 

CONTINGUT Interpretació de gràfiques 

COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES PRINCIPALS 

Interpretar i representar expressions, processos i resultats 
matemàtics 

Obtenir, interpretar i generar informació 

ALTRES COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES 

Plantejar-se i resoldre problemes 

Raonar matemàticament. 

Utilitzar tècniques matemàtiques tipus TIC 

 DISPOSICIÓ DINS DEL LLIBRE CONTEXT 

EX
PL

IC
A

C
IÓ

 

TE
O

R
IA

 

És la última unitat  del llibre i el seu títol 
és Gràfics i taules. 

Introdueix la unitat amb Gràfic de punts i 
Coordenades d’un punt  i desprès ja 
passa a Lectura i interpretació de gràfics 
i Representació de gràfics a partir de 
taules.  

Dedica 3 fulls a la unitat 

No hi ha teoria, tot s’explica mitjançant 
exemples i activitats. 

 

EX
EM

PL
ES

 

 

Hi ha un exemple amb context. 

 

Exemple: relació hora/temperatura d’una 
població (c. científic). 

A
C

TI
VI

TA
TS

 

PE
U

 D
E 

PÀ
G

IN
A

 p.273: 1 activitat amb context. 

p.275: 2 activitats amb context. 

p.275: 1 activitat amb context. 

p.273: 8 relació temperatura/temps d’un 
malalt (c. científic). 

p.274: 10 relació pes/edat de dues persones 
(c. personal). 11 relació distància/temps de 
dos cotxes (c. científic). 

p.275: relació hora/temperatura d’una 
població (c. científic). 

FI
N

A
L 

D
E 

U
N

IT
A

T 

Hi ha 2 fulls d’activitats relacionades 
amb la interpretació de gràfiques 

p.276: 1 activitat amb context. 

p.277: 2 activitats amb contextos. 

p.276: 3 relació costat/àrea d’un quadrat (c. 
científic). 

p.277: 4 relació velocitat/espai del recorregut 
d’un atleta (c. professional). 5 relació dies/g 
de llevat obtinguts a un laboratori (c. científic). 

 
El llibre no té pràcticament gens de teoria, tot ho explica raonant, mitjançant exemples. Es 
treballa doncs, al llarg de tot el llibre la competència matemàtica de Raonar matemàticament. 
Es treballa, a més, la competència matemàtica d’Utilitzar tècniques matemàtiques tipus TIC; 
això es fa al final de la unitat (p.278)  on s’introdueix el concepte del full de càlcul com a eina 
per dibuixar gràfics a partir de taules i proposa activitats per fer; i al final del llibre, dins d’un 
apartat anomenat activitats TIC(p.299, 300), on s’explica com introduir les dades a una fulla de 
càlcul i com fer la representació gràfica. 
 
Aquest llibre, Castellnou, té poc exemples i poques activitats, però aquests són molt complerts i 
la solució s’explica pas a pas i amb taules i dibuixos. A més, els contextos són principalment 
científics, que són els més allunyats a la vida personal dels estudiants. 
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Una de les activitats proposades al llibre, la que a continuació es mostra, presenta com a 
context personal la relació edat/pes de dues persones i és molt semblant a l’exercici Creixent 
(PISA 2003: ítems alliberats). 
 

 
Figura 3. Exercici relació edat/pes (Cañadilla 2002, 274)                               
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4.5 Cruïlla 
 

LLIBRE Cruïlla (Carreras 2007, 140-159) 

CONTINGUT Interpretació de gràfiques 

COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES PRINCIPALS 

Interpretar i representar expressions, processos i resultats 
matemàtics 

Obtenir, interpretar i generar informació 

ALTRES COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES Plantejar-se i resoldre problemes 

 DISPOSICIÓ DINS DEL LLIBRE CONTEXT 

EX
PL

IC
A

C
IÓ

 

TE
O

R
IA

 

A meitat del llibre, a la unitat  6, 
anomenat Magnituds proporcionals. 

La unitat comença explicant Magnituds 
proporcionals i Problemes de 
proporcionalitat i finalitza amb 
Representació de magnituds 
proporcionals i Representació de 
magnituds no proporcionals. 

Dedica 4 fulls a la unitat 

Primer explica alguns conceptes de 
manera teòrica. 

 

EX
EM

PL
ES

 

 

 

Hi ha 4 exemples, tots ells amb context. 

 

 

Exemple 1: relació temps/aigua que raja d’una 
font (c. científic). 

Exemple 2: relació temps/consum kWh d’una 
bombeta (c. científic). 

Exemple 3: relació temps/alçada d’un noi (c. 
personal). 

Exemple 4: relació temperatura/temps (c. 
científic). 

A
C

TI
VI

TA
TS

 

PE
U

 D
E 

PÀ
G

IN
A

 

 

 

p.149: 5 activitats, totes amb context. 

p.151: 3 activitats, totes amb context. 

p.149: 20 relació preu/pes tomàtigues (c. 
personal).  21 relació pes d’olives/oli (c. 
professional). 22 relació temps/cost d’una 
trucada telefònica (c. professional). 23 relació 
temps/consum kWh d’una bombeta (c. 
científic). 24 relació visitants/regal a una 
llibreria (c. professional). 

p.151: 25 nre. de ventes/temps (c. 
professional). 26 consum de benzina/velocitat 
(c. científic). 27 relació distància/temps d’un 
recorregut (c. personal). 

FI
N

A
L 

D
E 

U
N

IT
A

T Hi ha 2 fulls d’activitats relacionades 
amb la interpretació de gràfiques 

p.154: 4 activitats, 3 d’elles amb context. 

p.155: 2 activitats amb context. 

p.154: 50 relació volum/pes del mercuri (c. 
científic). 51 relació dosi d’anestèsia/pes 
animal (c. científic). 52 relació preu/temps 
d’un pàrquing (c. públic). 

p.155: 61 relació interès/dipòsit dels diners a 
un banc (c. professional). 62 relació 
temps/diners que gasten uns turistes (c. 
públic). 
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El llibre no menciona en cap moment les competències matemàtiques que tracta ni les treballa 
en especial. Tampoc menciona les competències bàsiques en general.  
 
En total hi ha 4 exemples i 13 activitats amb context. A més a més, 7 d’ells (3 exemples i 4 
activitats) tenen context científic, que és la situació o context més allunyat de la vida personal 
de l'estudiant.  
 
Un dels exemples del llibre, el que a continuació es mostra, presenta com a context personal la 
relació edat/pes d’una persona i té certa semblança amb l’exercici Creixent (PISA 2003: ítems 
alliberats). 
 

 
Figura 4. Exemple relació mesos/alçada (Carreras 2007, 150)                               
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4.6 Edebé  
 

LLIBRE Edebé (Monsó 2007, 254-280) 

CONTINGUT Interpretació de gràfiques 

COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES PRINCIPALS 

Interpretar i representar expressions, processos i resultats 
matemàtics 

Obtenir, interpretar i generar informació 

ALTRES COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES Plantejar-se i resoldre problemes 

ALTRES COMPETÈNCIES 

A l’inici de la UD s’indica les competències bàsiques que es 
treballaran. 

Al final de la UD fa una crònica històrica dels conceptes estudiats 

Al final del llibre hi ha un apartat anomenat Competències 
bàsiques on es proposen una sèrie d’exercicis. 3 d’ells estan 
relacionats amb la interpretació de gràfiques. 

p.280: 31 relació consum elèctric/mes d’una llar (c. públic). 32 
relació temperatura/hora d’una estació meteorològica (c. 
científic). 33 relació €/mes sobre ingressos i despeses d’una 
empresa (c. públic). 

 DISPOSICIÓ DINS DEL LLIBRE CONTEXT 

EX
PL

IC
A

C
IÓ

 

TE
O

R
IA

 

És la última unitat del llibre, el 12. Rep el 
nom de Taules i gràfics. 

La unitat es divideix en dos parts: Taules 
de dades i gràfics cartesians i Taules i 
gràfics estadístics. 

Dedica 6 fulls a la unitat 

Fa una breu explicació i desprès posa 
exemples. 

 

EX
EM

PL
ES

  

Hi ha 2 exemples, tots ells amb context. 

 

Exemple 2: relació punts obtinguts/minuts 
jugats d’un partit de bàsquet (c. públic). 

Exemple 3: relació temperatura/hora d’una 
estació meteorològica (c. científic). 

A
C

TI
VI

TA
TS

 

PE
U

 D
E 

PÀ
G

IN
A

  

p.260: 1 activitat amb context. 

p.261. 1 activitat amb context. 

p.260: 7 relació superfície/preu dels pisos 
d’una immobiliària (c. públic). 

p.261: 8 relació velocitat/temps d’un 
automòbil (c. científic). 

FI
N

A
L 

D
E 

U
N

IT
A

T 

Hi ha 2 fulls d’activitats relacionades amb 
la interpretació de gràfiques 

p.268: 1 activitat sense context (18) 

p.269: 2 activitats, les dues amb context. 

p.269: 29 relació nre. ordinador venuts/dia 
de la setmana d’una tenda (c. professional). 
30 relació quantitat/mes sobre ingressos i 
interessos  (c. públic). 
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A l’inici de la unitat didàctica s’indica les competències bàsiques que es treballaran al llarg de la 
unitat, a més, al final del llibre hi ha un apartat anomenat Competències bàsiques on es 
proposen una sèrie d’exercicis, tres d’ells estan relacionats amb la interpretació de gràfiques. 
 
El llibre també tracta la component històrica, ja que al final de cada unitat didàctica fa una 
crònica històrica dels conceptes estudiats. 
 
El llibre presenta molt pocs contextos. En total hi ha 2 exemples i 4 activitats amb context. A 
més a més cap d’ells tenen context personal, que és la situació o context més pròxima és la 
vida personal de l'estudiant.  
 
En aquest llibre de text, Edebé, no hi ha cap exemple ni exercici semblant a l’exercici de PISA 
Creixent (PISA 2003: ítems alliberats). 
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4.7 La Galera  
 

LLIBRE La Galera (Almarza 2007, 184-209) 

CONTINGUT Interpretació de gràfiques 

COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES PRINCIPALS 

Interpretar i representar expressions, processos i resultats 
matemàtics 

Obtenir, interpretar i generar informació 

ALTRES COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES 

Plantejar-se i resoldre problemes 

Pensar matemàticament 

Raonar matemàticament 

 DISPOSICIÓ DINS DEL LLIBRE CONTEXT 

EX
PL

IC
A

C
IÓ

 

TE
O

R
IA

 

És la unitat 7 de 9 que té el llibre. Té el 
títol de Les coordenades cartesianes. 
Relacions funcionals. 

La unitat comença explicant la 
representació gràfica d’una recta, d’un pla 
i de polígons i després Representació i 
relacions funcionals, Taules de valors i 
gràfics de punts i Interpretació de gràfics. 

Dedica 6 fulls a la unitat 

Fa una breu explicació i desprès posa 
exemples. 

 

EX
EM

PL
ES

 

 

Hi ha 4 exemples, tots ells amb context. 

 

Exemple 1: relació preu/kg de taronges (c. 
públic). 

Exemple 2: relació preu/nre. d’hores de 
connectar-se en un cibercafè (c. personal). 

Exemple 3: relació costat/àrea d’un quadrat 
(c. científic). 

Exemple 4: relació pes/alçada de persones 
(c. personal). 

A
C

TI
VI

TA
TS

 

PE
U

 D
E 

PÀ
G

IN
A

  

No hi ha exercicis de peu de pàgina. 

 

FI
N

A
L 

D
E 

U
N

IT
A

T 

Hi ha 2 fulls d’activitats relacionades amb 
la interpretació de gràfiques 

p.206: 3 activitats, 1 amb context. 

p.207: 3 activitats, 2 amb context. 

p.206: 22 relació kg pastanagues/preu (c. 
personal). 

p.207: 26 relació radi/àrea d’un cercle (c. 
científic). 27 relació altitud/visió des d’un 
muntanya (c. públic). 

 
Al llarg de la unitat didàctica que conté la Interpretació de gràfiques es treballen de manera 
especial algunes de les competències matemàtiques: al final de la unitat hi ha dos fulls (p. 200 i 
201) on hi ha un article periodístic i es fan preguntes per treballar l’article, es treballen així les 
competències matemàtiques de Pensar matemàticament i Raonar matemàticament. Poques 
pàgines desprès hi ha altres dos fulls (p. 208 i 209) on s’explica com fer un gràfic amb paper 
mil·limetrat, es treballa així la competència matemàtica d’Interpretar i representar. 
 
Aquest llibre presenta pocs exemples i activitats, gran part d’ells amb context. Hi ha 4 exemples 
i 3 activitats amb context. En total 3 de les situacions tenen un context personal, 2 públic i 2 
professional. 



       
                                   

L’ús de contextos en els llibres de Matemàtiques i l’adquisició de la competència matemàtica           24/38 

 
Un dels exemples del llibre, el que a continuació es mostra, presenta com a context personal la 
relació alçada/pes d’un grup de persones i té certa semblança amb l’exercici Creixent (PISA 
2003: ítems alliberats). 
 

 
Figura 5. Exemple relació alçada/pes (Almarza 2007, 197) 
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4.8 Mc Graw-Hill 
 

LLIBRE Mc Graw-Hill (Gonfaus 2007, 10-11; 194-217; 240-255) 

CONTINGUT Interpretació de gràfiques 

COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES PRINCIPALS 

Interpretar i representar expressions, processos i resultats 
matemàtics 

Obtenir, interpretar i generar informació 

ALTRES COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES 

Plantejar-se i resoldre problemes 

Utilitzar tècniques matemàtiques tipus TIC 

ALTRES COMPETÈNCIES Al principi del llibre hi ha 2 fulls (p. 10 i 11) explicatiu sobre les 
competències bàsiques 

 DISPOSICIÓ DINS DEL LLIBRE CONTEXT 

EX
PL

IC
A

C
IÓ

 TE
O

R
IA

 

És la unitat 9 de 10. El seu títol és 
Representació en el pla. 

Comença explicant la Representació 
gràfica de punts i Desplaçaments en el pla 
i després De les taules de valors a les 
gràfiques, De les gràfiques a les taules de 
valors i Interpretació de gràfiques. 

Dedica 6 fulls a la unitat 

Fa una breu explicació i desprès posa 
exemples. 

 

EX
EM

PL
ES

 

Hi ha 3 exemples, tots ells amb context. 

Exemple 1: relació preu/pes de les préssecs 
(c. professional). 

Exemple 2. relació distància/temps del 
recorregut d’un cotxe (c. científic). 

Exemple 3: relació hora/nre. de visites a 
uns grans magatzems (c. professional).  

A
C

TI
VI

TA
TS

 

PE
U

 D
E 

PÀ
G

IN
A

 Tots les activitats de peu de pàgina estan 
resoltes. 

p.203: 1 activitat amb context. 

p.205: 2 activitats, 1 amb context. 

p.207: 1 activitat amb context. 

p.203: 6 relació nre. de camisetes 
venudes/sou mensual d’un venedor (c. 
professional). 

p.205: 7 relació massa/volum de l’oli (c. 
científic). 

p.207: 9 relació temperatura/temps de 
submergir un termòmetre (c. científic). 

FI
N

A
L 

D
E 

U
N

IT
A

T 

Hi ha 2 fulls d’activitats relacionades amb 
la interpretació de gràfiques 

p.209: 4 activitats, totes amb context. 

p.210: 5 activitats, totes amb context. 

p.209: 10 relació consum de 
carburant/velocitat d’un vehicle (c. científic). 
11 relació temps/temperatura d’un malalt (c. 
científic). 12 relació distància/temps en el 
trajecte de casa a l’escola (c. personal). 13 
relació preu/temps d’una trucada telefònica 
(c. professional). 

p.210: 14 relació nre. de bacteris/temps de 
reproducció (c. científic). 15 relació nre. de 
fotografies/ preu (c. personal). 16 relació 
km/hores del recorregut d’un ciclista (c. 
professional). 17 relació temps/nre. de 
pàgines impreses (c. professional). 18 
relació temperatura/hora d’un poble (c. 
científic). 



       
                                   

L’ús de contextos en els llibres de Matemàtiques i l’adquisició de la competència matemàtica           26/38 

 
A l’inici del llibre hi ha dues pàgines (p. 10 i 11) on es fa una introducció sobre el que són les 
competències bàsiques i quines són.  
 
Al final del llibre hi ha un apartat anomenat Les TIC i les matemàtiques (p. 240-255) on 
s’explica com usar la calculadora científica, el full de càlcul  Excel, els recursos a Internet i la 
calculadora Wiris d’Internet; es treballen doncs, la competència matemàtica d’ Utilitzar 
tècniques matemàtiques tipus TIC. 
 
La lletra del llibre és molt petita i les fulles estan molt plenes. Els marges de les fulles estan 
plens de requadres amb els continguts, objectius, criteris d’avaluació o temporització de la 
unitat; actituds de l’alumne vers la unitat; activitats d’atenció a la diversitat i indicant la 
correspondència de les activitats proposades amb els apartats de la unitat. 
 
Aquest llibre presenta pocs exemples i activitats, pràcticament tots ells amb context. Hi ha 3 
exemples i 3 activitats amb context. Cap d’ells amb context personal, que són els més pròxims 
a la vida personal dels estudiants. 
 
En aquest llibre de text, Mc Graw-Hill, no hi ha cap exemple ni exercici semblant a l’exercici de 
PISA Creixent (PISA 2003: ítems alliberats). 
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4.9 Santillana 
 

LLIBRE Santillana (Álvarez 2007, 245-262; 281-300) 

CONTINGUT Interpretació de gràfiques 

COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES PRINCIPALS 

Interpretar i representar expressions, processos i resultats 
matemàtics 

Obtenir, interpretar i generar informació 

ALTRES COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES 

Plantejar-se i resoldre problemes 

Utilitzar tècniques matemàtiques tipus TIC 

ALTRES COMPETÈNCIES La introducció de la unitat es fa amb un episodi relacionat amb la 
història de les Matemàtiques. 

 DISPOSICIÓ DINS DEL LLIBRE CONTEXT 

EX
PL

IC
A

C
IÓ

 

TE
O

R
IA

 

És la penúltim unitat del llibre i s’anomena 
Funcions i gràfiques. 

Comença explicant Rectes numèriques i 
Coordenades cartesianes i després Funcions i 
Interpretació de gràfiques. 

Dedica 5 fulls a la unitat 

Per explicar primer dóna una definició i després 
unes línies d’explicació i un exemple. 

 

EX
EM

PL
ES

  

Hi ha 3 exemples, tots ells amb context. 

 

Exemple 12: relació temps/ temperatura d’un 
malalt (c. científic). 

Exemple 13: relació mesos/reserves d’aigua d’un 
pantà (c. públic). 

Exemple 14: relació temps/distància recorreguda 
(c. personal). 

A
C

TI
VI

TA
TS

 

PE
U

 D
E 

PÀ
G

IN
A

 p.254: 4 activitats, 3 d’elles amb context. 

p.255: 3 activitats, totes amb context. 

p. 254: 34 relació edat/alçada d’una persona (c. 
personal). 35 relació setmana/pes d’un nadó (c. 
personal). 37 relació temps/cost de llogar una 
pel·lícula (c. personal). 

p.255: 38 relació mesos/nre. de barres de pa 
venudes (c. professional). 39 relació 
temps/distància recorreguda (c. personal). 40 
relació temps/distància recorreguda (c. personal). 

FI
N

A
L 

D
E 

U
N

IT
A

T 

Hi ha 4 fulls d’activitats relacionades amb la 
interpretació de gràfiques 

p.259: 2 activitats, totes amb context. 

p.260: 8 activitats, totes amb context. 

p.261: 4 activitats, totes amb context. 

p.262: 3 activitats, totes amb context. 

p.259: 60 relació kg/preu de les cireres (c. 
professional). 64 relació mes/precipitacions d’una 
localitat (c. públic). 

p.260: 65 relació l/€ d’una beguda i 72 relació 
temps/distància recorreguda (c. personal). 66 
relació dia/nre. d’assistents al cinema ,68  relació 
temps/preu d’una carrera de taxi i 69 relació 
velocitat/distància recorreguda (c- professional). 
67 relació altura/temperatura atmosfera (c. 
científic). 70 relació temps/altura d’un riu i 71 
relació minut/punts d’un partit de bàsquet (c. 
públic). 

p.261: 73 relació temps/distància recorreguda i 78 
relació temps/distància recorreguda (c. personal). 
74 relació temps/temperatura (c. científic). 75 
relació temps/distància recorreguda (c. 
professional). 

p.262: 79 relació dia/nre. de bacteris (c. científic). 
80 relació temps/distància recorreguda (c. 
personal). 81 temps/distància recorreguda (c. 
públic). 
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Al final del llibre (p. 281-300) hi ha un apartat anomenat Matemàtiques amb l’ordinador on 
s’explica com utilitzar el Cabri (programa de geometria) i el full de càlcul Excel; es treballen 
doncs, la competència matemàtica d’ Utilitzar tècniques matemàtiques tipus TIC. 
 
El llibre també tracta la component històrica, ja que a la introducció de cada unitat didàctica fa 
una crònica històrica dels conceptes a estudiar. 
 
Hi ha 3 exemples i 6 activitats amb context. La major part d’ells amb context personal, que són 
els més pròxims a la vida personal dels estudiants. 
 
Dos dels exercicis proposats al llibre, els que a continuació es mostren, presenten com a 
context personal la relació alçada/edat d’una persona, en el primer exercici i la relació 
setmana/pes d’un nadó en el segon. Aquest exercicis tenen certa semblança amb l’exercici 
Creixent (PISA 2003: ítems alliberats). 
 

 

Figura 6. Exercicis relació alçada/edat i setmana/pes (Álvarez 2007, 254) 
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4.10 Teide 
 

LLIBRE Teide (Margalef 2007, 245-262) 

CONTINGUT Interpretació de gràfiques 

COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES PRINCIPALS 

Interpretar i representar expressions, processos i resultats 
matemàtics 

Obtenir, interpretar i generar informació 

ALTRES COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES 

Plantejar-se i resoldre problemes  

Utilitzar tècniques matemàtiques tipus TIC 

 DISPOSICIÓ DINS DEL LLIBRE CONTEXT 

EX
PL

IC
A

C
IÓ

 

TE
O

R
IA

 

És la última unitat del llibre: Taules i gràfics. 

Comença la unitat amb Lectura de gràfics i 
continua amb Representació gràfica d’una 
proporcionalitat i conceptes d’estadística. 
Finalitza explicant les Coordenades 
cartesianes. 

Dedica 4 fulls a la unitat 

No hi ha teoria, tot s’explica amb exemples. 

 

EX
EM

PL
ES

  

Hi ha 2 exemples, tots ells amb context. 

 

Exemple 1: relació dies/bicicletes 
venudes (c. professional). 

Exemple 2: relació altura/edat d’un nadó 
(c. personal). 

A
C

TI
VI

TA
TS

 

PE
U

 D
E 

PÀ
G

IN
A

 

 

p.247: 2 activitats, totes amb context. 

p.248: 1 activitat amb context. 

p.249: 4 activitats, totes amb context. 

P.247: 1 relació dies/bicicletes venudes 
(c. professional). 2 relació dia/nre. 
d’espectador a un cinema (c. 
professional). 

p.248:4 relació altura/edat d’un nadó (c. 
personal). 

p.249: 5 relació altura/edat d’una 
persona (c. personal). 6 relació 
hora/temperatura d’un lloc (c. científic). 7 
relació hora/temperatura d’un lloc (c. 
científic). 8 relació velocitat/distància 
recorreguda per un cotxe (c. científic). 

FI
N

A
L 

D
E 

U
N

IT
A

T 

No hi ha exercicis final de unitat. 

 

 
Dedica un full al meitat de la unitat (p. 257), el títol del fulls és: Ordinador. Full de càlcul. En ells 
s’explica con fer taules i gràfiques amb un full de càlcul. Es treballa, doncs, la competència 
matemàtica d’Utilitzar tècniques matemàtiques tipus TIC. 
 
Hi ha 2 exemples i 7 activitats amb context. Una tercera part d’ells amb context personal, que 
són els més pròxims a la vida personal dels estudiants. 
 
Un dels exemples i dos dels exercicis proposats al llibre, els que a continuació es mostren, 
presenten com a context personal la relació alçada/edat d’una persona. Aquest exercicis tenen 
certa semblança amb l’exercici Creixent (PISA 2003: ítems alliberats) 
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Figura 7. Exemple i exercici relació alçada/edat (Margalef 2007, 248) 
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Figura 8. Exercici relació alçada/edat (Margalef 2007, 249) 
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4.11 Vicens Vives 
 

LLIBRE Vicens Vives (Pancorbo 2007, 208-223; 240-258) 

CONTINGUT Interpretació de gràfiques 

COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES 
PRINCIPALS 

Interpretar i representar expressions, processos i resultats 
matemàtics 

Obtenir, interpretar i generar informació 

ALTRES COMPETÈNCIES 
MATEMÀTIQUES 

Plantejar-se i resoldre problemes  

Utilitzar tècniques matemàtiques tipus TIC  

 DISPOSICIÓ DINS DEL LLIBRE CONTEXT 

EX
PL

IC
A

C
IÓ

 TE
O

R
IA

 

És la penúltim unitat del llibre i el seu títol és 
Punts, taules i gràfics. 

Comença amb Eixos i origen de coordenades i 
Interpretació de punts, continua amb Taules 
de dades, Funció i Gràfics d’una funció i 
termina la unitat amb Funció lineal. 

Dedica 6 fulls a la unitat 

Hi ha unes línies de teoria, desprès una 
definició i finalment exemples. 

 

EX
EM

PL
ES

  

Hi ha 4 exemples, 3 d’ ells amb context. 

 

Exemple 1: relació any/nre. d’usuaris 
d’internet (c. públic). 

Exemple 2: relació temps/temperatura 
d’un malalt (c. científic). 

Exemple 3: relació any/nre. d’habitants 
a España (c. públic). 

A
C

TI
VI

TA
TS

 

PE
U

 D
E 

PÀ
G

IN
A

 

p.215: 2 activitats, totes amb context. 

p.218: 2 activitats, 1 amb context. 

p.215: 11 relació cabal/temps que tarda 
un dipòsit en omplir-se (c. professional). 
12 relació alçada/edat d’un nadó (c. 
personal). 

p.218: 19 relació €/distància 
recorreguda per un taxi (c. públic). 

FI
N

A
L 

D
E 

U
N

IT
A

T 

Hi ha 3 fulls d’activitats relacionades amb la 
interpretació de gràfiques 

p.221: 4 activitats, totes amb context. 

p.222: 7 activitats, 3 amb context i 4 sense 
(16-19). 

p.223: 1 activitat amb context. 

p.221: 10 relació preu/antiguitat de 
telèfons mòbils (c. professional). 11 
relació alçada/km recorreguts a una 
etapa ciclista (c. públic). 12 relació 
alçada/edat d’un nen (c. personal). 13 
relació dies/preu de lloguer d’una 
bicicleta (c. professional). 

p.222: 14 relació hora/nre. de visitants 
d’un museu (c. públic). 15 relació 
temperatura del cos/hores (c. científic). 
20 relació altura/àrea d’un triangle (c. 
científic). 

p.223: l’illa del tresor (c. personal). 

 
Al final del llibre hi ha un apartat anomenat Annex_1. Programes informàtics (p. 240-258)  on 
s’explica con usar els programes Derive  (càlcul simbòlic), Excel (full de càlcul) i Cabri 
(geometria). Es treballa, doncs, la competència matemàtica d’Utilitzar tècniques matemàtiques 
tipus TIC. 
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Hi ha 3 exemples i 11 activitats amb context. Només 3 d’ells Una tercera part d’ells amb context 
personal, que són els més pròxims a la vida personal dels estudiants. 
 
Dos dels exercicis proposats al llibre, els que a continuació es mostren, presenten com a 
context personal la relació alçada/edat d’una persona. Aquest exercicis tenen certa semblança 
amb l’exercici Creixent (PISA 2003: ítems alliberats). 
 

 
Figura 9. Exercici relació alçada/edat (Pancorbo 2007, 215) 

 

 
Figura 10. Exercici relació alçada/edat (Pancorbo 2007, 221) 
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5 Resultats de la comparació dels llibres de text 
 
Per presentar els resultats de la comparació dels llibres de text realitzada en l’apartat anterior 
s’ha optat de nou per fer taules.  
 
La primera d'aquestes taules mostra la presència que tenen en els diferents llibres les 
competències bàsiques en general i la competència matemàtica en particular.  
 

• La primera columna de la taula, Competències bàsiques en general, es refereix a la 
presència, al llarg del llibre, d’una explicació sobre les competències bàsiques que 
treballa el llibre o la unitat didàctica.  

 
• La segona columna, Nre. de competència matemàtica, indica quina o quines de les 6 

competències matemàtiques (la setena, referent a les TIC té columna pròpia) treballa la 
unitat. 

 
1. Interpretar i representar expressions, processos i resultats 

matemàtics 
2. Obtenir, interpretar i generar informació  
3. Plantejar-se i resoldre problemes 
4. Pensar matemàticament 
5. Raonar matemàticament 
6. Comunicar  

 
7. Utilitzar les tècniques matemàtiques tipus TIC 

 
• La tercera columna, TIC, és per indicar quins llibres tracten la setena competència 

matemàtica. 
• I finalment, la darrera columna indica quins llibres treballen el context històric. 

 

 
Competències 
bàsiques en 

general 

Nre. de 
competències 
matemàtiques  

TIC Història 

Barcanova  1, 2 i 3   

Brúixola  1, 2 i 3   

Casals X 1, 2, 3, 5 i 6   

Castellnou  1, 2, 3 i 5 X  

Cruïlla  1, 2 i 3   

Edebé X 1, 2 i 3  X 

La Galera  1, 2, 3, 4 i 5   

Mc Graw-Hill X 1, 2 i 3 X  

Santillana  1, 2 i 3 X X 

Teide  1, 2 i 3 X  

Vicens Vives  1, 2 i 3 X  
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Mirant la taula es veu que cap llibre treballa totes les competències. El llibre Casals és el que 
més treballa les competències matemàtiques, però no treballa les TIC (Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació) ni la competència històrica. El llibre La Galera és el següent en 
nombre de competències matemàtiques, però no compleix cap altre requisit. Només 5 dels 11 
llibres treballen les TIC.  
 
La segona taula de resultats mostra, per a cada llibre, el nombre d’exemples que apareixen, 
quants d’ells tenen context; el nombre d’exercicis i quants d’ells es presenten dins d’un context. 
Les darreres columnes fan referència al tipus de context dels exemples i dels exercicis. 
 

 Nre. 
ex. 

Nre. 
ex. 

amb 
context 

Nre. 
exercicis

Nre. 
exercicis 

amb 
context 

Tipus de context 

Personal Professional Públic científic 

Barcanova 4 4 7 7 8 2 - 1 

Brúixola 5 5 12 12 7 5 1 4 

Casals 7 6 29 16 9 7 2 4 

Castellnou 1 1 7 7 1 1 - 6 

Cruïlla 4 4 14 13 3 5 2 7 

Edebé 2 2 5 4 - 1 2 3 

La Galera 4 4 6 3 3 - 2 2 

Mc Graw-
Hill 3 3 4 3 - 3 - 3 

Santillana 3 3 7 6 6 1 1 1 

Teide 2 2 7 7 3 3 - 3 

Vicens 
Vives 4 3 16 11 3 3 5 3 

 
Lla taula mostra que el llibre que conté més exercicis i exemples amb context és el de Casals, 
seguit de Brúixola, Cruïlla i Vicens Vives. D’aquest 4 llibres els dos primers són els que 
contenen més contextos de tipus personal, que són els més pròxims a la vida personal dels 
estudiants. Per contra, els llibres que menys exemples i exercicis presenten són, en primer lloc, 
el d’Edebé i el de Mc Graw-Hill, que a més a més no contenen cap context personal i en segon 
lloc el de La Galera. 
 
 
Com a tercera i última taula de resultats, es presenta una taula amb les relacions dels 
continguts més habituals. En l’estudi els diferents llibres de text i dels seus contextos es pot 
observar que molts d’aquest contextos es repeteixen d’un llibre a un altre, fins i tot alguns 
exercicis són molt semblants entre si.  
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     Relació 
 
 
Llibre 

Pes / edat 
/ alçada 
d’una 
persona 

Distància 
/ temps Pes / € Temps 

/ € 
Temperatura 
/ temps 

costat /altura 
/ perímetre / 
àrea d’un 
rectangle 

Barcanova x x x x  x 

Brúixola  x x   x 

Casals  x  x x x 

Castellnou x x   x x 

Cruïlla x x x x x  

Edebé     x  

La Galera x  x x  x 

Mc Graw-
Hill  x x x x  

Santillana x x x x x  

Teide x    x  

Vicens 
Vives x   x  x 

 
A l’observar la taula veiem que encara que el tipus de relació es repeteix molt, cap d’elles està 
present a tots els llibres. S’ha agafat la primera relació, present a 7 dels 11 llibres, per mostrar 
el tipus d’exercicis que hi ha als llibres i comparar-lo amb un exercici de PISA titulat Creixent 
(PISA 2003: ítems alliberats). Els exercicis es mostren a l’apartat anterior, Anàlisis dels llibres 
de text, sota cada una de les taules corresponents al llibre estudiat.  
 
De tots els exercicis amb la relació pes/edat/alçada d’una persona estudiats, el que més 
s’assembla a l’exercici PISA és el del llibre de Castelllnou seguit del de Barcanova.   
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6 Conclusions 

6.1 Revisió de futur 
 
Possibles estudis posteriors podrien analitzar altres unitats dels 11 llibres i veure si les pautes 
observades per l’explicació de la unitat Interpretació de gràfiques es repeteixen. També es 
podria ampliar o modificar els llibres a analitzar amb editorials com Anaya, Baula, Edelvives, 
Tabarca o Graó. Una altra opció, seria la de proposar nous exercicis amb contextos i noves 
formes de treballar les competències matemàtiques.  
 

6.2 Conclusions 
 
El currículum actual de l’ESO per a la matèria de matemàtiques (Decret 143/2007) remarca la 
importància de treballar amb activitats que promoguin un aprenentatge adreçat a l’adquisició de 
competències per part de l’alumnat, que vagi més enllà de la comprensió i acumulació més o 
menys estructurada de coneixements. També indica que l’ús de contextos per introduir els nous 
conceptes o per aplicar-los és una eina essencial en aquest tipus d’aprenentatge 
 
En aquest treball de fi de màster s’han analitzat onze llibres de text de primer d’ESO d’edició en 
català per conèixer quins són els contextos més utilitzats i com es treballen les competències 
matemàtiques. 
 
Una vegada estudiats i analitzats tots els llibres de text veiem que cap d’ells compleix totes les 
característiques que recomanen els Decrets vigents. Els llibres de text analitzats mostren una 
marcada falta d’atenció a les competències matemàtiques. De les set competències 
matemàtiques que el Decret 143/2007 defineix, cap dels onze llibres les conté totes i només 
cinc d’ells treballen les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), sens dubte una de 
les competències més importants avui en dia. 
 
Respecte a l’ús de contextos els resultats són molt més positius, ja que tots els llibres en fan ús 
d’ells, si bé en diferent mesura. A més a més, dins dels contextos emprats als llibres, són els 
contextos personals, els més pròxims a la vida personal dels estudiants, els que es presenten 
en major nombre. Si bé també es veritat que el segon tipus de context més emprat als llibres 
són els contextos científics, que són, dels quatre tipus de context, els més allunyats de la vida 
personals dels alumnes. 
 
A nivell personal, aquest treball m’ha donat l’oportunitat de conèixer amb profunditat 
l’estructura, els continguts i la manera de fer de molts llibres de text. Aquest coneixement em 
serà útil, en el meu futur professional com a professora, a l’hora d’escollir els llibres de text i les 
activitats més adients per l’aprenentatge dels alumnes. Si be no és necessari que totes les 
activitats o exemples estiguin contextualitzats, sí és important que una gran part l'estigui, ja que 
l'ús de contextos, el més realistes i propers possibles a la vida dels alumnes, facilita 
l'aprenentatge d'aquests últims. 
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