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I. introducció 
  

1. Elecció del tema 

Vull començar aquest treball de final de màster explicant els diferents factors que van portar a 
l’elecció del tema: “Disseny d’una activitat pilot internivell en l’àrea de geometria d’ESO” i 
l’evolució al llarg de la realització del treball. 

En primer lloc una de les constants al llarg de les classes teòriques del màster han sigut les 
Competències Bàsiques, esmentades sense excepció per cada professor i analitzades des de 
totes les vessants imaginables, amb especial èmfasi en el fet que qualsevol assignatura de 
l’educació secundària ha de procurar el desenvolupament de totes elles, i no només aquelles 
que pugin semblar a priori més directament relacionades amb la matèria en qüestió.  

En segon lloc, hem vist la importància que té per a l’ensenyament-aprenentatge la qualitat de la 
comunicació dins de l’aula, i particularment de la comunicació oral. En veritat, això ho podem 
generalitzar encara més: vivim en la era de la informació, bombardejats cada dia amb 
informació de tota mena: audiovisual, escrita, formativa, publicitària…Com a receptors hem de 
ser capaços de seleccionar i processar tota aquesta quantitat de manera eficient. Però, a la 
vegada, en molts aspectes hem d’interactuar socialment com a emissors eficients, per 
presentar i “vendre” el nostre producte, el nostre projecte o a nosaltres mateixos. Per “vendre” 
vull dir ser capaços de defensar, argumentar i convèncer amb el nostre discurs. Amb l’alt nivell 
de competitivitat del món actual, queda palès la importància de la competència oral. 
Personalment, trobo que aquest és un dels meus punts febles, no tant per la qualitat de la 
comunicació que pugui aconseguir sinó per l’esforç, i de vegades fins i tot ansietat, que 
comporta haver d’enfrontar una situació de comunicació formal davant d’un grup. Reflexionant 
sobre la meva vida escolar, no recordo haver rebut gairebé cap formació en comunicació oral, 
fet que m’ha portat a comparar i analitzar la situació en l’escola actual. 

D’altra banda, l’expressió oral, a més de ser un objectiu en si mateixa, és un potent mitjà 
d’aprenentatge. Es pot dir que hi ha tres nivells de coneixement: “saber”, “entendre”, i “saber 
explicar”. Per “saber” ens referim a un coneixement bàsic, saber que alguna cosa existeix, que 
hi és (per exemple, l’enunciat d’un teorema); per “entendre” volem dir comprendre el seu 
funcionament i ser capaços de treure’n un profit, d’utilitzar-lo en el nostre benefici (per resoldre 
un problema); per “saber explicar” ens referim a saber transmetre el coneixement adquirit a una 
altra persona, de tal manera que també es pugui beneficiar de la seva aplicació. Explicar un 
concepte exigeix una reflexió intensa, ho veiem com a professors al planificar una activitat a 
classe (buscar les paraules més adients, trobar els millors exemples, preveure els possibles 
dificultats o confusions), i ho veiem amb els nostres alumnes: quan un alumne és capaç de 
respondre el dubte d’un altre tenim la millor prova de que ha assolit el coneixement. És més, de 
vegades trobem que per a l’altre alumne és més aclaridora l’explicació del seu company que no 
pas la del professor. 

Però, en tornar l’atenció a la realitat del centre educatiu (i aquí em basaré en el pràcticum del 
màster) trobem una contradicció: per més que els corrents pedagògics actuals defensen la 
diversificació de metodologies didàctiques i el foment de la interacció entre alumnes, 
l’experiència diària a l’aula mostra que l’ensenyament en general, i el de les matemàtiques en 
particular, segueix sent una tasca principalment individual i basada en el treball per escrit. Com 
a conseqüència la intervenció de l’alumnat a classe és més aviat baixa, amb la qual cosa es 
desaprofita la immensa capacitat d’ensenyament-aprenentatge entre iguals. 

A partir d’aquest fet, el TFM proposa dissenyar una seqüència d’activitats fonamentades en 
l’expressió oral en l’àmbit de les matemàtiques com a mitjà per aclarir i reforçar conceptes 
bàsics que tenen continuïtat al llarg de tot el currículum d’ESO. El segon requeriment del treball 
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era que l’activitat fos realment viable dins del funcionament d’un centre ordinari no 
específicament orientat cap al treball cooperatiu.  

En un principi es va plantejar com a una activitat internivell entre 2n i 3r, emmarcada en el bloc 
d’espai i forma. L’elecció del bloc d’espai i forma com a tema és circumstancial, ja que les 
tècniques de treball cooperatiu es poden aplicar, de manera adaptada, a qualsevol matèria i 
franja educativa, per tant hauria sigut possible triar qualsevol altre bloc. Si ha d’haver una raó 
concreta per aquesta elecció, a més de la prefència personal, potser és el major component 
gràfic/plàstic/formal d’aquest bloc, que permet recolzar el discurs oral amb dibuixos o figures. 

En investigar i aprofundir en la teoria sobre la interacció entre iguals i les tècniques de treball 
cooperatiu, i analitzar els condicionants de funcionament del centre, s’ha modificat parcialment 
la idea inicial, per passar a plantejar una seqüència d’activitats cooperatives dins del mateix 
nivell, 3r ESO, limitant el treball internivell a l’activitat de síntesi final, en forma d’exposició. Les 
raons d’aquesta modificació són dues: enriquir la seqüència, combinant diferents formes 
d’interacció, i facilitar la implementació, limitant els requeriments de coordinació de grups a una 
única sessió. 

 

2. Objectius del TFM 

 

L’objectiu principal del TFM és estudiar l’aprofitament de la interacció entre alumnes, amb 
especial atenció a la comunicació oral,  com a mitjà d’aprenentatge dins de l’àrea de 
matemàtiques. Aquest objectiu principal es pot descompondre en els següents objectius 
parcials: 

• Definir el currículum de matemàtiques a l’ESO i determinar el paper de la competència 
oral dins d’aquest. 

• Contrastar el plantejament teòric/legal amb la situació real a l’escola actual. 

• Analitzar les possibilitats del treball cooperatiu i internivell com a resposta a les 
mancances detectades. 

• Programar una seqüència pilot d’activitats dins de l’àrea de geometria d’ESO. 

• Estudiar la viabilitat de l’activitat proposada quant a requeriments d’organització del 
centre: integració dins d’un sistema ordinari per nivells. 

L’elaboració del TFM s’ha organitzat en dues fases, una d’investigació i recollida d’informació, i 
la segona de generació de material didàctic. Durant la fase d’investigació, per tal d’establir i 
analitzar el context d’intervenció, d’una banda s’han consultat diversos textos teòrics i legals i 
d’altra, s’han recollit evidències del funcionament de dos centres d’educació secundària, sent 
l’estil pedagògic d’un d’ells tradicional, basat en la instrucció professor-alumne, i el de l’altre 
orientat a la interacció entre alumnes.  

El primer és el centre on he realitzat el període de pràcticum, raó per la qual el coneixement és 
més exhaustiu. En el cas del segon, el contacte del qual ha sigut facilitat també pel tutor del 
pràcticum, s’ha  realitzat una entrevista amb la direcció. 

>> Tot i que la meva opinió es basa en aquest dos casos puntuals, i els comentaris 
intercanviats amb els companys de màster, m’atreveixo a dir que, almenys a secundària, el 
primer model segueix sent el més habitual, i per tant tenim en el aprenentatge entre iguals una 
eina encara per explotar. 
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II. definició i context del problema 
   

En aquest primer bloc analitzarem la relació entre la competència matemàtica i la competència 
comunicativa, estudiarem el funcionament d’un centre escolar per tal d’establir les causes que 
afavoreixen o no la interacció entre alumnes i coneixerem els principis bàsics i les tècniques de 
treball col·laboratiu al nostre abast. 

 

1. El sistema escolar català: marc normatiu 

 

a. La introducció de les Competències Bàsiques 
 
El document normatiu de referència pel que fa al currículum educatiu a Catalunya és per a 
l’etapa d’ESO, el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. El principal canvi que suposa aquest 
document respecte als anteriors és el plantejament de l’acció educativa des del punt de vista de 
les Competències Bàsiques.  
 
El terme “Competència Bàsica” és actualment l’indicador de qualitat del sistema educatiu més 
acceptat a nivell internacional, encara que no hi ha una única definició. Per exemple, al projecte 
DeSeCo (Definició i Selecció de Competències) de l’OCDE es defineix com:  
“Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales o 
para realizar una actividad o tarea […] Cada competencia reposa sobre una combinación de 
habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimento 
tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y de 
comportamiento que puedan ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz.” 
 
La definició emprada al Decret 143/2007 prové de la LEC, i aquesta de les normatives marc 
superiors ( LOE  i normativa europea de referència). Es defineix Competència Bàsica com a: 
“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”.  

De qualsevol de les definicions es desprenen tres idees fonamentals: la diversitat dels tipus de 
recursos que ha de disposar una persona per ser considerada competent, l’enfoc integrador i 
combinat de tots ells i la importància de la funcionalitat o eficàcia en aplicar-los a situacions 
reals. 

Seguim amb el Decret 143/2007 i sota aquesta definició s’identifiquen vuit Competències 
Bàsiques [taula 1]: 

 

1 Competència comunicativa lingüística i audiovisual Comunicatives 

2 Competència artística i cultural 

3 Tractament de la informació i Competència Digital 

4 Competència matemàtica 

Transversals 

Metodològiques 

5 Competència d’aprendre a aprendre 
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 Personals 6 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

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

Específiques 
(conviure i habitar el món) 

8 Competència social i ciutadana 

Taula [1]: Classificació de les competències bàsiques a l’educació secundària. 

La visió integradora queda patent al especificar que “els objectius i els continguts de cadascuna 
de les àrees curriculars han de tenir en compte el desenvolupament integral de totes les 
competències bàsiques”. Queda també clarament reflectit quan, al definir cadascuna de les vuit 
competències bàsiques establertes, s’analitza com aquesta contribueix a l’assoliment de totes 
les altres. Centrant-nos particularment en les dues competències que són l’eix d’aquest TFM, 
lingüística i matemàtica, tenim que : 

“Assolir la competència matemàtica implica: […] Comunicar als altres el treball i els 
descobriments realitzats, tant oralment com per escrit, utilitzant el llenguatge matemàtic. […] 

La formació en matemàtiques, a més d’incidir en la competència matemàtica, contribueix a 
l’assoliment de totes les altres competències bàsiques de la manera que es detalla a 
continuació: […] 

Competència en comunicació lingüística. Les matemàtiques contribueixen a aquesta 
competència aportant el coneixement d’un llenguatge específic, necessari en el 
desenvolupament de les ciències (i en general del coneixement) i en la resolució de molts 
problemes quotidians. També, en el treball matemàtic, l’ús de la llengua, tant oral com escrita, 
és fonamental per descriure conceptes i processos, expressar raonaments, argumentacions i 
proves, i en general, per a comunicar, discutir, comparar i validar el treball realitzat.” 

Queda així establerta la relació entre ambdues. Com a professors hem de plantejar-nos la 
pregunta en dues direccions:  

• Com puc des de les matemàtiques treballar la competència comunicativa lingüística ?  

• Com puc, a través de la competència comunicativa lingüística treballar les 
matemàtiques?  

 

b. L’organització dels continguts 

Quant a l’organització dels continguts, el mateix Decret 143/2007 fixa l’ordenació curricular 
base, que cada centre haurà de desenvolupar i completar, per adaptar-la a realitat social 
concreta de cada un d’ells. 

Fixem-nos en el següent quadres-resum dels continguts específics del bloc d’espai i forma 
[taula 2]:  

BLOC 3 PROCESSOS I CONTINGUTS: Espai i forma ESO: primer cicle 

Específics per continguts 

P
ro

ce
ss

os
 

 

Processos a 
desenvolupar en 
tots els cursos 

 
1. Resolució de problemes 

2. Raonament i prova 

3. Comunicació i representació 

4. Connexions 
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Comuns a tots els continguts   

- Organització del pensament matemàtic propi (3). 

- Comunicació del pensament matemàtic propi a companys i professors i contrast amb 
el dels altres(3). 

- Connexions amb altres blocs de matemàtiques i amb altres àrees (4) (*) 

  Primer curs Segon curs Tercer curs Quart curs 

Analitzar les 
característiques i 
propietats de 
figures 
geomètriques de 
dues i tres 
dimensions i 
desenvolupar 
raonaments 
geomètrics sobre 
relacions 
geomètriques 

 

- Descripció (3) de 
figures 
geomètriques de 
dues i tres 
dimensions a partir 
de l’observació (3) 
d’objectes de la 
realitat 

- Relació (4) entre 
angles, longituds i 
àrees de figures 
semblants de dues 
dimensions 

- Exploració (4) de 
diverses figures 
geomètriques i 
anàlisi (2) de les 
seves 
característiques 
mitjançant 
geoplans, paper 
puntejat, 
programes 
informàtics 
dinàmics... 

- Les piràmides 
egípcies (4) 

- Classificació (2) 
d’objectes de 
dues i tres 
dimensions 
utilitzant les 
propietats que els 
defineixen. 

- Relació (4) entre 
perímetres, àrees 
i volums de 
figures semblants 
de tres 
dimensions. 

- Creació i us 
d’arguments (2) 
inductius i 
deductius 
respecte la 
congruència, la 
semblança i la 
relació pitagòrica 
en diferents 
contextos (4). 

 

- Ús (2)de la 
proporcionalitat 
geomètrica i la 
semblança. 

 

- Ús (2) de les 
relacions 
trigonomètriques per 
determinar longituds i 
mesures d’angles. 

- Resolució de 
problemes (1) utilitzant 
la trigonometria del 
triangle. 

- Utilització (2) de la 
trigonometria al llarg 
de la història. 

- Ús del raonament 
geomètric(2)deductiu 
per establir o refutar 
conjectures en la 
resolució de 
problemes (1). 

- Ús (2) de programes 
de geometria dinàmica 
com a suport del 
raonament geomètric. 

 

Localitzar i 
descriure 
relacions 
espacials 
mitjançant 
coordenades 
geomètriques i 
altres sistemes de 
representació 

 - Representació 
(3) de figures 
geomètriques en 
un sistema de 
coordenades per 
ajudar a la 
descripció(3) de 
relacions 
espacials. 

- Ús (2) de 
coordenades 
cartesianes per 
analitzar 
situacions 
geomètriques. 

- Descartes i la 
geometria amb 
coordenades (4) 

- Ús (2) de 
coordenades 
cartesianes per 
analitzar situacions on 
apareguin relacions 
trigonomètriques. 

C
on

tin
gu

ts
 

 

Aplicar 
transformacions i 
utilitzar la simetria 
per analitzar 
situacions 
matemàtiques 

- Descripció(3) de 
grandària, posició i 
orientació de 
figures. 

- Detecció (4) de 
simetries en 
l’entorn que ens 
envolta (natura, 
construccions...) i 
fer-ne la seva 
representació (3). 

 

- Descripció (3) 
de grandària, 
posició i 
orientació de 
figures a partir de 
mosaics i 
elements de 
l’entorn real (4). 

- Aplicació (2) 
dels teoremes de 
Tales i Pitàgores 
en la resolució de 
problemes (1) 
relatius a obtenir 
mesures. 

- Marc històric 
dels teoremes de 
Tales i Pitàgores 

- Relació (4) entre 
semblança, 
ampliacions i 
reduccions. Factor 
d’escala. 

- Exploració (4) de 
les 
característiques 
de reflexions, girs 
i translacions 
mitjançant figures 
dibuixades, 
objectes físics, 
miralls, programes 
de geometria 
dinàmics... 

- Ús (2) de les 
transformacions 
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(4) geomètriques per 
arribar a 
propietats de 
figures 
geomètriques. 

 

Utilitzar la 
visualització, el 
raonament 
matemàtic i la 
modelització 
geomètrica per a 
resoldre 
problemes 

 

- Dibuix (3) 
d’objectes 
geomètrics a partir 
de dades 
establertes: 
longituds i mesura 
d’angles 
mitjançant 
instruments de 
dibuix habituals, 
regla, escaire, 
compàs i 
transportador.. 

- Representació 
(3) plana 
d’objectes en la 
resolució de 
problemes d’àrees. 

- Reconeixement 
(4) d’objectes en 
contextos no 
matemàtics (4) 
com l’art, les 
ciències i la vida 
quotidiana. 

 

- Representació 
(3) plana 
d’objectes 
tridimensionals 
en la resolució de 
problemes (1) 
d’àrees i volums. 

- Ús (2) d’eines 
visuals en la 
representació i 
resolució de 
problemes (1) de 
la vida 
quotidiana. 

- Construcció, 
composició i 
descomposició 
(3) d’objectes 
complexos de 
dues i tres 
dimensions. Ús 
de croquis amb 
paper i llapis, 
models 
geomètrics i 
programes 
informàtics 
dinàmics. 

- Ús (2) de 
models 
geomètrics per 
representar i 
explicar relacions 
numèriques i 
relacions 
algebraiques. 

- Utilització (2) 
d’idees 
geomètriques per 
resoldre 
problemes d’altres 
disciplines, com 
per exemple el 
dibuix i les 
ciències de la 
naturalesa. 

 

- Ús (2) de models 
geomètrics per facilitar 
la comprensió d’altres 
àrees de la 
matemàtica. 

- Utilització (2) d’idees 
geomètriques per 
resoldre problemes en 
contextos (4) d’altres 
disciplines com l’art, 
l’arquitectura i la 
navegació. 

 

Connexions amb 
altres blocs 
matemàtics 

 

Numeració i càlcul 

Mesura 

 

Numeració i 
càlcul 

Canvi i relacions 

Mesura 

Canvi i relacions 

Mesura 

 

Canvi i relacions 

Mesura 

 

(*
) C

on
ne

xi
on

s 
d’

E
sp

ai
 i 

fo
rm

a 

 

Connexions amb 
altres àrees 

 

Ciències de la 
naturalesa 

Educació visual i 
plàstica 

Tecnologia 

Tecnologia 

 

Ciències de la 
naturalesa 

Educació visual i 
plàstica 

 

 

Taula [2]: Taula resum del currículum de matemàtiques a l’ESO, bloc d’espai i forma, elaborada per la Pilar Figueras i la 
Iolanda Guevara i disponible a <http://phobos.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/suport-curricular> 

Com hem dit cada centre té autonomia per adaptar el currículum a cada realitat educativa, en el 
document anomenat Programació Anual, on cada  matèria es desenvolupa a nivell d’unitats 
didàctiques. Així, hi ha unitats que es poden situar a un curs o a un altre en diferents centres. 
Agafem com a exemple de temari de matemàtiques desenvolupat el que trobem al projecte 
EDAD, Ensenyament Digital a Distància, del Ministeri d’Educació. Destaquem en gris les unitats 
corresponents al bloc d’espai i forma [taula 3]: 
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1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

1 Els nombres 
naturals 

1 Operacions amb nombres 
enters 

1 Els nombres 
racionals 

1 Els nombres reals 

2 Múltipes i divisors 2 Fraccions 2 Polinomis 2 Potències i radicals 

3 Els nombres enters 3 Decimals 3 Equacions de 
segon grau 

3 Polinomis 

4 Els nombres 
decimals 

4 Proporcionalitat 4 Sistemes 
d’equacions 

4 Equacions i sistemes 

5 Fraccions 5 Expressions algebraiques 5 Progressions 5 Inequacions 

6 Proporcionalitat 6 Equacions 6 Figures planes 6 Semblança 

7 Expressions 
algebraiques 

7 Semblança, Teorema de 
Tales, Teorema de 
Pitàgores 

7 Moviments al pla 7 Trigonometria 

8 Rectes i angles en 
el pla 

8 Cossos geomètrics 8 Cossos 
geomètrics 

8 Funcions i gràfiques 

9 Polígons, 
perímetres i àrees 

9 Àrees de cossos geomètrics 9 Funcions i 
gràfiques 

9 Funcions 
polinòmiques 

10 La circumferència i 
el cercle 

10 Volum dels cossos 
geomètrics 

10 Funcions lineals 10 Funcions 
exponencials i 
logarítmiques 

11 Taules i gràfics 11 Funcions 11 Estadística 11 Estadística 

12 Estadística i 
Probabilitat 

12 Estadística 12 Probabilitat 12 Probabilitat 

Taula [3]: resum dels continguts d’ESO, per cursos i unitats didàctiques, segons el projecte EDAD, disponible a: 
<http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/>. 

Ràpidament veiem que el plantejament de l’aprenentatge de les matemàtiques no és lineal, 
sinò en espiral. Els continguts s’organitzen en cinc blocs: numeració i càlcul, canvi i relacions, 
espai i forma, mesura i estadística i atzar. A cada curs es tracten tots cinc blocs, i el curs 
següent es torna a passar per cada bloc, repassant els conceptes de l’any anterior i ampliant 
una mica cada vegada. Veiem per tant que hi ha conceptes que tenen una continuïtat al llarg 
dels quatre cursos d’ESO, per exemple: 

 1r ESO: triangles: angles i costats 
 2n ESO: triangles: teorema de Pitàgores i teorema de Tales (triangles semblants) 
 3r ESO: triangles: aplicacions del teorema de Pitàgores i de Tales 
 4t ESO: trigonometria: sinus, cosinus, tangent 

El caràcter acumulatiu, jeràrquic i integrador és una de les característiques de l’aprenentatge 
matemàtic, on cada nivell de coneixement se sustenta en els inferiors, els inclou i relaciona. 
Aquesta dependència dels continguts anteriors vol dir que en matemàtiques, potser més que en 
altres matèries més parcel·lades, és fonamental assegurar una bona base, ja que el contrari 
significa hipotecar el següent curs.  

Una altra característica que també fa d’aquesta una assignatura tradicionalment “dura” és el 
grau d’abstracció. Si bé l’origen de les matemàtiques respon uns problemes ben concrets : 
comptar (el temps, el bestiar… ), mesurar (les terres, les distàncies…), localitzar (les fonts, les 
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ciutats, el rumb dels vaixells...), etc. el desenvolupament és progressivament més general, més 
universal, i per això ha desenvolupat un llenguatge propi, sintètic, precís i exacte, allunyat del 
llenguatge natural. És una matèria molt abstracta i impersonal. 

Davant d’aquestes dificultats hem de dirigir els esforços com a professors d’una banda a arrelar 
les matemàtiques a món real, al context cultural i social tant actual com històric (com es va 
originar? com ens és útil avui en dia?) i, d’altra banda, a facilitar l’adquisició d’aquest nou 
llenguatge, de tal manera que sigui una eina per a l’estudiant, no una dificultat afegida.  

 

2. El funcionament del centre com a condicionant 

Per tal d’analitzar de quina manera condiciona el funcionament del centre les característiques 
de les sessions de matemàtiques, ens basarem en les observacions realitzades durant el 
període de pràctiques. Hem d’apuntar que suposen una generalització a partir de la situació 
d’un centre concret.  No obstant això, considero que bona part dels centres d’educació 
secundària actual poden encaixar en el perfil descrit. 

Com que per requeriments del TFM no es poden incloure dades que identifiquin al centre, 
comentarem a grans trets les seves característiques: 

- Centre públic 
- Ofereix ESO  (4 o 5 línies, segons nivell) i Batxillerat (2 línies) 
- Llarga trajectòria (més de 40 anys).  
- Professorat variat: des de veterans amb més de 25 anys a professorat jove de 

relleu amb 3-4 anys d’experiència. Alta mobilitat. 
- Línia educativa més aviat tradicional. Àmplia oferta d’activitats extracurriculars: 

sortides, viatges, intercanvis. Implantació completa del programa 1x1. 
- Nivell de conflictivitat de l’alumnat: baix. 
 

a. El departament i la llibertat de càtedra 

En el centre que analitzem l’àrea de matemàtiques constitueix un departament didàctic, 
independent per tant d’altres matèries afins: ciències, tecnologia…El càrrec de cap de 
departament és permanent, i la seva ideologia condiciona de manera important la programació 
de l’assignatura, que és totalment oberta a l’adaptació que faci cada professor. 

Quant a l’organització dels grup, el departament segueix un criteri en general pel qual un 
professor que comença amb un grup a 1r ESO segueix amb ells any rere any fins a 4t ESO, 
final de l’etapa. A més, dins del que és possible, es procura que un professor es faci càrrec del 
màxim de grups d’un nivell. 

El sistema té uns avantatges evidents: cada professor té un coneixement profund de l’estat de 
l’assignatura (sap exactament què s’ha fet el curs anterior) i pot estructurar els diferents cursos 
amb la màxima coherència i continuïtat. A la vegada té un bon coneixement dels alumnes, del 
nivell i l’evolució de cadascú, i amb el pas del temps arriben a una relació personal estreta. 

Per contra, suposa un desavantatge el fet que si no hi ha sintonia entre professor i grup, o entre 
professor i un alumne concret, la situació s’arrossega durant quatre anys. Fins i tot en el cas 
que la relació personal i acadèmica sigui bona, la permanència durant tants cursos amb un 
mateix professor pot condicionar l’alumne, massa acostumat a una manera de fer particular. 

D’altra banda, com que no s’han de adherir a una programació general estricta ni han de 
transferir-se alumnes d’un curs a un altre, la comunicació entre els professor de matemàtiques 
és molt baixa, treballen de manera independent i desconeixen la situació de la resta de grups o 
nivells. Això dificulta per exemple l’adaptació del professorat nou o substitut, ja que la resta de 
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companys pràcticament no poden proporcionar informació. Podem dir que la coordinació entre 
professors depèn principalment de l’avinença personal. 

 

b. La distribució de grups: els agrupaments flexibles 

Al centre funcionen agrupaments flexibles de dos tipus. A les assignatures d’anglès, ciències 
de la naturalesa i tecnologia, una hora setmanal es fa en desdoblament (mitja classe). A les 
matèries instrumentals, castellà, català i matemàtiques, es fan uns grups complementaris, 
anomenats TID, formats pels 3 o 4 alumnes de cada grup que tenen majors dificultats 
d’aprenentatge. Tant l’horari com la programació coincideix amb els del grup normal, però, ja 
que el nombre d’alumnes és menor, el clima de classe és més tranquil i l’atenció del professor 
més personalitzada. L’assistència a un o l’altre grup no és definitiva: cada trimestre la junta 
d’avaluació planteja si hi ha d’haver algun canvi d’alumne del grup ordinari al TID, o al contrari, 
però també en aquest cas la coordinació entre el professor del grup ordinari i el TID és baixa, i 
pot dificultar el canvi. No hi ha agrupaments entre matèries ni entre nivells. 

 

c. La diversitat i els criteris de promoció de nivell 

Si ens fixem estrictament en el que diu la normativa, la promoció d’un alumne al nivell següent 
s’avalua individualment: passa de curs si ha assolit els objectius en totes les assignatures 
excepte, com a màxim, en dues. Excepcionalment, la junta d’avaluació pot passar de curs un 
alumne amb tres assignatures suspeses si té bones expectatives d’aprofitament del següent 
curs (fet força contradictori, però que es pot entendre si hi ha hagut alguna causa excepcional 
que justifiqui una baixada temporal del rendiment). 

En el pla real, l’avaluació té en compte altres factors més amplis, com ara les característiques 
de la promoció sencera, i fins i tot de l’anterior i la següent. Es procura, amb el pas de curs o no 
de certs alumnes, regular i equilibrar les promocions i evitar l’acumulació d’alumnes disruptius 
en un mateix nivell, ja que incideix molt negativament en el clima de classe. Per aquesta raó de 
vegades trobem que promocionen alumnes amb un nivell real per sota dels objectius, i per tant 
insuficient per escometre amb èxit el nou curs. 

 

d. Assignatures obligatòries i optatives 

D’acord amb el que indica el decret de currículum (Decret 143/2007) matemàtiques és 
assignatura obligatòria a tots els nivells d’ESO, amb una dedicació de 3 hores setmanals o 105 
hores per curs. A 1r, 2n i 3r ESO hi ha assignatures optatives, amb una dedicació de 2, 3 i 2 
hores setmanals respectivament. A 4t no n’hi ha, ja que els alumnes trien les assignatures 
d’especialitat.  

Al centre, les optatives s’organitzen per trimestres, i cada trimestre s’ofereix una assignatura 
optativa de matemàtiques. Per la tria d’optatives els alumnes proposen les seves preferències 
però és l’equip directiu que finalment organitza els grups. La programació de les optatives està 
generalment poc definida abans del començament de les sessions i s’adapta en funció de la 
demanda dels estudiants adjudicats. Malauradament l’assignatura, sense continguts propis 
definits, acaba sent una mena de classes de reforç espontànies: resolució de dubtes de la 
classe de matemàtiques, repàs abans d’exàmens, etc. És a dir, hi ha una tendència a la 
igualació del nivell per sota, amb una baixa motivació de l’alumnat d’alt rendiment que hi pugui 
haver. 

Les classes ordinàries de matemàtiques segueixen generalment una estructura tradicional: 
exposició del professor, exercicis individuals i correcció a la pissarra. El estudiants hi intervenen, 
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però la interacció és gairebé en tots els casos professor-alumne. L’avaluació consisteix en una 
prova final també individual.  

 

e. Les activitats extracurriculars 

Al centre es fan nombroses activitats: concursos, intercanvis, viatges, sortides... moltes de les 
quals són grupals. Podem dir que la creació de vincles personals i de la identitat de grup recau 
principalment en aquestes activitats extracurriculars. Tot i això, la participació és alta, i el clima 
general centre és bo, amb un nivell de conflictivitat molt baix. 

 

f. Altres experiències  

Hem vist com al primer centre estudiat el plantejament general de l’ensenyament és força 
individualista tant a nivell de professorat com d’alumnat. Per completar la visió del context s’ha 
buscat com a contrapunt el punt de vista d’un centre que faci una aposta declarada i real per la 
cooperació, i el mateix tutor de pràctiques ens ha ofert el contacte amb un altre centre, també 
de l’àrea metropolitana de Barcelona, a través de la directora. Al llarg d’una conversa ens 
explica la manera de treballar de l’escola.  

En aquest cas es tracta d’un centre concertat que ofereix des d’educació infantil fins a 
Batxillerat, amb dos grups per curs. Fa anys que la línia del centre va optar per promoure el 
treball cooperatiu i internivell i en aquest moment està ja plenament implantat, a totes les 
etapes i totes les assignatures. A primària predominen les activitats tipus tutories internivell, per 
exemple els alumnes de segon de primària apadrinen els de primer amb la suma portada 
(s’ajunten, els expliquen, supervisen els exercicis i resolen dubtes). A secundària es treballa en 
grups cooperatius dins del mateix nivell (treballs per projectes, taller de càlcul…). Els projectes 
conclouen bé amb una exposició pública, bé amb una proposta d’activitats relacionades amb el 
tema per als alumnes més petits. 

La directora destaca com a factors que contribueixen decisivament a l’èxit l’estabilitat del 
professorat i la continuïtat de l’alumnat (el 80% de l’alumnat fa l’escolarització infantil, primària i 
secundaria sencera al centre). Això ha permès d’una banda aconseguir un consens de tot el 
claustre cap al treball cooperatiu  i proporcionar-los una àmplia formació específica en aquestes 
metodologies, i d’altra crear una “tradició” de col·laboració i ajuda mútua entre els alumnes. 

Assegura també que els beneficis tant pel que fa a la convivència i els vincles com pel que fa al 
rendiment i la motivació acadèmica són evidents, i tant els alumnes com els pares en són 
conscients, si bé han hagut de superar certs moments de desconfiança, per exemple quan van 
plantejar substituir els llibres de text pel treball per projectes. 

Respecte als requeriments d’equipaments, es resolen amb sentit pràctic, és a dir, per 
organitzar una tutoria P5-P3 s’han de coordinar els dos grups, però no cal disposar d’un aula 
magna, senzillament la meitat de les parelles treballen a l’aula del grup P5 i l’altra meitat a la 
del P3. El que sí que ha suposat una empenta important ha sigut la incorporació de les TIC 
(creació de wikis col·laboratives, generació d’apunts col·lectius, etc.) 

Podem dir per tant que la barrera de l’individualisme cap a la cooperació ja està superada. 

Quant a plans de futur, assenyala cap a la transversalitat i la multidisciplinarietat. Actualment ja 
es realitzen activitats compartides entre dues assignatures, per exemple treballar el mateix 
tema a ciències socials i a anglès, però dins de la distribució horària habitual, per separat. 
L’objectiu pel proper curs és trencar l’estructura horària i treballar de manera veritablement 
conjunta els projectes, desenvolupant els temes des dels dos punts de vista alhora. 
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3. El treball cooperatiu 

a. Definició i característiques del treball cooperatiu 

Ja que l’objectiu final és plantejar l’aprenentatge de les matemàtiques mitjançant la 
comunicació oral, i particularment entre alumnes, sembla raonable pensar en una  organització 
en grups. 

No es pot dir que aquesta idea sigui nova: cap als anys 70 del segle passat ja es va produir un 
canvi en la investigació pedagògica, que va redirigir l’atenció de la interacció alumne-professor 
a la interacció alumne-alumne, també anomenada interacció entre iguals. Es van estudiar i 
definir diferents tipus d’interacció, segons dues característiques bàsiques: la igualtat, que fa 
referència a la paritat o disparitat (jerarquia) dels rols, en termes de nivell d’habilitat i 
competència, i la mutualitat, que es refereix a la direcció i intensitat de la interacció (Damon i 
Phelps, 1989; citat per Serrano, González-Herrero i Pons, 2008). Així, tenim diferents tipus 
d’interacció: 

• Tutoria: interacció entre dos alumnes, un clarament més competent que l’altre en la 
matèria tractada i que assumeix un rol de professor respecte al menys competent. 

• Aprenentatge col·laboratiu: interacció entre dos o més alumnes amb un nivell d’habilitat 
i competència homogeni que treballen en conjunt un tema, sense diferenciació de rols. 

• Aprenentatge cooperatiu: interacció entre dos o més alumnes amb un nivell d’habilitat, 
competència i actitud heterogeni, però sense jerarquia de rols (rols equivalents o 
rotatius). 

Els tipus de relació també es poden classificar segons la manera en què es planteja la 
consecució d’objectius (Damon i Phelps, 1989; citat per Serrano et al., 2008). Tenim: 

• Cooperació: hi ha una interdependència positiva entre els individus, de manera que 
l’èxit d’un contribueix a l’èxit de la resta. 

• Competició: hi ha una interdependència negativa entre els individus, de manera que 
l’èxit d’un implica el fracàs de la resta. 

• Individualització: no hi ha relació entre l’èxit o fracàs d’uns i altres. 

D’aquestes classificacions podem deduir les dues característiques principals que diferencien el 
treball cooperatiu: 

1. Formació de grups heterogenis. S’ha d’aconseguir una identitat de grup a partir de la 
valorització de cada individu i la ajuda mútua. 

2. Interdependència positiva. S’ha de promoure la idea que per aconseguir el total és 
necessària cada una de les parts. Les parts són complementàries. 

Per últim, s’ha d’assegurar la participació i la interacció, es a dir, no es pot permetre que un 
alumne delegui la seva responsabilitat en el grup, ni el contrari, que un alumne imposi la seva 
opinió. Definim, per tant, tres característiques distintives més: 

3. Responsabilitat individual. S’ha d’assignar a cada alumne una part de la tasca de la 
qual respondrà individualment davant del grup.  

4. Responsabilitat compartida. Tots els membres són responsables del resultat final, de 
l’assoliment de l’objectiu o meta comuna. Cada alumne ha de treballar la seva part 
individual amb vocació de servei a la comunitat, de contribució al grup. Aquesta actitud 
inclou ajudar els companys amb les possibles dificultats en les seves parts individuals. 



 

MÀSTERUNIVERSITARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, 
FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D’IDIOMES 

TFM  
MÓNICA ANAUT EZQUER 

ESPECIALITAT MATEMÀTIQUES 

 

TFM: DISSENY D’UNA ACTIVITAT INTERNIVELL EN L’ÀREA DE GEOMETRIA D’ESO  13 /49 

 

5. Interacció directa, cara a cara 

b. Tècniques de treball cooperatiu 

Perquè la interacció sigui profitosa des del punt de vista de l’aprenentatge no importa tant la 
quantitat com la qualitat. A la vegada, és difícil que, només pel fet de disposar els alumnes en 
grups, es creïn interaccions cooperatives, convé que l’activitat estigui d’alguna manera 
sistematitzada, enfocada cap a aquest funcionament concret. Les eines de què disposem com 
a professors són el disseny i la planificació de les activitats, es a dir, la definició de l’estructura 
dels objectius, l’estructura de la tasca i l’estructura de la recompensa/avaluació, ja que 
combinant aquestes tres variables potenciarem un tipus d’interacció o un altre, obtindrem una 
organització de l’aula més o menys eficient.  

Dins d’aquestes, hi ha estructures amb diferent nivell de complexitat. Durant les dècades dels 
70, 80 i 90 es van desenvolupar diverses estratègies de cerca d’aquesta organització ideal, 
d’on van resultar diverses tècniques ben definides, amb les característiques comunes 
esmentades. En general, totes són prou flexibles per a adaptar-se a diferents matèries, edats i 
situacions d’aprenentatge. Passem a comentar les principals: 

 

JIGSAW (PUZLE / TRENCACLOSQUES) 

El mètode Jigsaw es va començar a utilitzar l’any 1971 a Texas, Estats Units d’Amèrica, pel 
professor Elliot Aronson (Aronson, 1978; citat per Serrano et al., 2008) com a resposta als 
conflictes interracials entre estudiants blancs, afro-americans i hispans. La tècnica va resultar 
altament eficaç no tan sols per transformar el clima educatiu, sinó també per millorar 
l’aprenentatge i el rendiment acadèmic. 

La execució d’aquesta tècnica és senzilla, i consisteix en els següents passos: 

• Es divideix la classe en grups de 5-6 persones. Els grups seran el més heterogenis 
possible (en gènere, ètnia, habilitats i actituds). 

• S’anomena un estudiant de cada grup com a líder. Convé que sigui la persona més 
madura. 

• Es presenta la unitat didàctica dividida en tantes parts com persones per grup. 

• S’assigna a cada estudiant del grup una d’aquestes parts que serà responsabilitat 
individual seva. 

• Cada estudiant prepara individualment la seva part. 

• Es fa una primera sessió de treball grupal, on es reuneixen els alumnes que estan 
treballant la mateixa part en els diferents grups (grups d’experts). L’objectiu és millorar 
la qualitat de cada part individual. 

• Es fa una segona sessió de treball grupal, on es reuneix cada grup. Els alumnes 
presenten al grup la seva part i el grup té la possibilitat de demanar aclariments o fer 
comentaris. L’objectiu és donar coherència a la totalitat de la unitat i que tots els 
alumnes adquireixin la totalitat dels coneixements treballats. 

• Finalment, es fa una petita prova individual, principalment per forçar l’interès de cada 
estudiant per la part elaborada per la resta de membres de l’equip. 

La funció del líder de cada equip és regular la intervenció de tots els membres de manera 
equitativa, i evitar conductes disruptives o dominants. Abans del Jigsaw s’acostuma a fer 
alguns exercicis d’entrenament en la fomació de grups, comunicació i lideratge. En un principi 
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probablement sigui necessària la intervenció del professor per dirigir l’adequada marxa dels 
grups. L’objectiu és que amb la pràctica, el mateix grup s’autoreguli. Fins i tot és convenient 
que el lideratge pugi ser assumit per diferents estudiants, de manera rotatòria. Per tot això és 
recomanable crear uns grups de treball estables per a un període de com a mínim un trimestre. 

Amb aquesta tècnica la cooperació es basa en l’estructura de la tarea (parcel·lació dels 
continguts, complementarietat), ja que l’avaluació és individual. La interacció dins del grup és 
de cooperació i entre grups d’independència. 

 

STUDENT TEAM LEARNING (APRENENTATGE EN EQUIPS D’ESTUDIANTS) 

Aquesta tècnica va ser creada amb l’objectiu principal d’atendre la diversitat a l’aula i omplir 
“llacunes” o buits de coneixements. 

Dins d’aquest grup s’inclouen el TGT: Team Games Tournaments, o Equip-Jocs-Torneig, creat 
per DeVries i Slavin (DeVries i Slavin, 1976, 1978; citats per Serrano et al., 2008) i la seva 
evolució, el STAD: Student Teams Achievement Divisions, o Equips d’Estudiants i Divisions 
d’Èxits (Slavin, 1978; citat per Serrano et al., 2008) 

En ambdós casos tenim aquests passos: 

• Formació d’equips heterogenis 

• Exposició del tema per part del professor 

• Treball del tema en grup, tutories intragrupals perquè cada un dels membres assoleixi 
la totalitat dels continguts. 

• Competició entre grups i puntuació individual que es transforma, de manera ponderada, 
en puntuació pel grup. 

L’objectiu de ponderar les notes és que alumnes amb diferents nivells d’habilitat tinguin les 
mateixes possibilitats de contribuir a la puntuació de grup. La forma de fer això és diferent en 
cada mètode. 

En el TGT, la competició entre grups es fa en forma de torneigs que es disputen en diferents 
taules, on es reuneix un membre de cada equip. Les taules han d’estar equilibrades (ser 
homogènies) en nivell d’habilitat, de manera que cada alumne competeix amb altres del seu 
nivell. El màxim anotador de cada taula contribueix al grup amb, per exemple, 6 punts, el segon 
anotador amb 4 punts, etc. 

En el STAD s’ha buscat una manera més senzilla d’implementar aquesta metodologia de 
puntuació ponderada. No calen torneigs, els alumnes resolen un full de treball individual. Al 
començament del programa, el professor ha ordenat els alumnes en un “ranking” segons el seu 
rendiment anterior, i s’ha organitzat el ranking en divisions: els 6 primers alumnes, els 6 
següents, etc. La contribució de cada alumne al grup depèn de la posició que ocupi dins de la 
seva divisió. El màxim anotador de cada divisió passa a la divisió superior, perquè el ranking 
reflecteixi el rendiment de manera actualitzada. Quan la primera divisió es fa massa gran, es 
divideix en dos i es continua igual. Els alumnes coneixen la puntuació individual i la contribució 
al grup, però no saben en quina divisió es troben en cada moment. 

En aquest cas la relació és de cooperació dins del grup i competició entre grups, i la cooperació 
es basa en l’estructura de la recompensa (puntuació del grup). 
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GROUP INVESTIGATION (INVESTIGACIÓ EN GRUP ) 

El GI va ser dissenyat per Shlomo Sharan i col·laboradors a la Universitat de Tel Aviv (Sharan i 
Sharan, 1976; citat per Serrano et al., 2008). L’objectiu és treballar de manera cooperativa 
temes complexos desenvolupant, a més de les habilitats socials i de comunicació, la capacitat 
d’anàlisi i de síntesi i la recerca d’aplicació dels nous coneixements. Pot encaixar amb el que 
diem habitualment “treball per projectes”, plantejat de manera grupal. 

Les fases són: 

• Identificació dels temes d’interès i constitució dels grups. Convé, d’una banda, que els 
alumnes puguin escollir lliurement segons preferències, però també que els grups 
resultants siguin heterogenis, per tant el professor pot intervenir com a regulador en la 
formació dels equips. 

• Planificació de la investigació: objectius, estratègies, distribució del treball 

• Realització de la investigació: recollida d’informació, anàlisi, avaluació i conclusió, amb 
la possibilitat d’acudir al professor o a companys d’altres grups com a consultors. 

• Elaboració de l’informe final 

• Exposició pública: davant de la resta de la classe o fins i tot a altres grups del centre o 
externs. 

• Avaluació conjunta per part del professor, tant de l’informe com de l’exposició, amb 
qualificació individual i grupal. 

Aquí, tot i que hi ha una part de qualificació conjunta, la col·laboració dins del grup es produeix 
principalment a causa de l’organització de la tasca, igual que en el mètode Jigsaw. També hi ha 
un segon nivell de col·laboració entre grups: consultoria, suggerències. 

 

LEARNING TOGETHER (APRENENT JUNTS) 

Mètode també anomenat Circles of Learning: Cercles d’Aprenentatge (Johnson i Johnson, 1975; 
citat per Serrano et al., 2008): 

• Formació del grups heterogenis per part del professor 

• Assignació a cada grup d’un tema i un conjunt de materials. Els alumnes organitzen el 
repartiment de treball dins del grup. El mètode especifica el requeriment que els 
alumnes de cada grup seguin en forma de cercle, per afavorir la comunicació, la 
compartició del material i l’ajuda mútua. 

• L’avaluació és mitjançant una prova individual, i a més cada alumne rep un bonus de 
punts si la totalitat de l’equip arriba a uns determinats criteris. Es pot introduir un segon 
bonus de punts si la totalitat de la classe hi arriba, per afavorir la cooperació entre 
grups. 

Aquest mètode, igual que el Jigsaw, defensa la necessitat d’unes activitats prèvies d’habilitats 
de cooperació, per aconseguir una efectivitat més gran. 
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c. Avantatges i riscos 

Com hem vist els mètodes difereixen en l’estructura de la tasca (repartida o unificada), els rols 
dels alumnes (equivalents o diferenciats), les relacions entre grups (cooperació, competició o 
independència) i la recompensa (individual, grupal, absoluta o ponderada, avaluació per part 
del professor o compartida), però tots busquen una relació de cooperació dins del grup, i és a  
aquesta cooperació que s’atribueixen, segons es demostra en nombrosos estudis al llarg de 
l’últim quart del segle XX, una sèrie de beneficis, independentment de l’edat, etapa escolar o 
matèria: 

1. Avantatges generals: 

- Introduir una nova forma d’aprendre, diversificant les tècniques 
(individual+cooperació+competició) i les fonts d’aprenentatge (professor+companys) de què 
disposa l’alumnat. 

3. Avantatges socials : 

- Millorar l’autoestima, tant dels alumnes amb un rendiment més alt com més baix, 
augmentar la percepció d’interès per part dels companys. 
- Augmentar la cohesió del grup classe, afavorir la integració de minories i d’alumnes amb 
necessitats especials (atenció a la diversitat). 
- Millorar l’actitud cap a l’assignatura, i fins i tot el professor. 
- Afavorir el desenvolupament de les habilitats socials, d’interacció i de col·laboració 
- Fomentar l’escolta activa i el respecte a opinions diverses i l’ús del feedback com a eina 
de reforç i suport 

2. Avantatges acadèmics: 

- Millorar la motivació cap a l’aprenentatge  
- Fomentar l’ús del diàleg i la discussió grupal, relativitzar els punts de vista propis. 
- Desenvolupar habilitats com ara la iniciativa, la pressa de decisions, el treball en equip, 
l’esperit crític, la creativitat i la flexibilitat. 
- Millorar la capacitat de comprensió i de síntesi.�

Els mètodes de treball cooperatiu tenen així mateix alguns requeriments o dificultats 
específiques : 

- Disponibilitat d’espais, aules i equipament adequat per al treball en grups 
- Adequació de la metodologia al tema o als continguts treballats 
- Complexitat de l’avaluació 
- Formació específica del professorat en tècniques de treball cooperatiu 
- Entrenament previ de l’alumnat en habilitats de comunicació i cooperació 

En cas que, per qualsevol d’aquest problemes, l’activitat no s’executi de manera eficaç, podem 
trobar errors d’interpretació del sistema de treball per part dels alumnes, manca d’interacció, 
identitat de grup feble i individualisme, o fins i tot rebuig cap a la nova metodologia. Hem de ser 
conscients que la introducció de noves tècniques requereix sempre un temps d’adaptació i per 
tant s’ha de treballar amb una certa continuïtat i plantejar objectius a mig-llarg termini. 

 

d. El treball internivel 

El treball internivell es basa en la interacció entre alumnes de diferent nivell escolar. Si hem dit 
que ja a la mateixa aula trobem una diversitat notable quant a coneixements, habilitats i 
actituds, la diversitat entre alumnes de diferent nivell és encara més pronunciada.  
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Pel que fa a continguts curriculars, que s’amplien a cada curs, és difícil aconseguir una relació 
de col·laboració o cooperació, perquè el repartiment de rols serà sempre desigual, amb domini 
de l’alumne de nivell superior. En canvi, és adequat plantejar relacions de tutoria. Podem 
esperar els mateixos efectes positius que en el treball cooperatiu, però en diferent grau. Així, es 
millora molt l’autoestima i l’actitud cap a la matèria en alumnes que, sent de rendiment mig-baix 
dins del seu grup classe, agafen consciència del seu progrés total en contrastar-lo directament 
amb el d’un alumne menor, pel contrari no s’exerciten tant el debat i la discussió grupal. 

Per a temes extracurriculars, on la pertinença a un o un altre curs no significa necessàriament 
un nivell de coneixements més alt, el treball internivell pot funcionar de manera cooperativa 
igual que dins de qualsevol grup classe.  

 

>> Com a resum, remarquem que el currículum oficial incideix explícitament en la relació entre 
competència matemàtica i llenguatge. Destaca també habilitats matemàtiques (discutir, raonar, 
validar…) que només adquireixen significat ple en la interacció entre alumnes. Al mateix temps, 
l’organització espiral dels continguts afavoreix la interrelació entre nivells. Sembla, per tant, 
raonable plantejar l’ensenyament matemàtic en termes de treball cooperatiu. 

>> A partir de la radiografia del centre analitzat podem dir que a l’aula hi ha diversitat i 
heterogeneïtat de nivells, amb la qual cosa passar del sistema individualista al cooperatiu té un 
marge de benefici important, com ja demostren altres centres en un context semblant.  

Al mateix temps hi ha factors, com ara la rotatorietat i la baixa coordinació del professorat, que 
poden dificultar el procés però, com hem vist, es tracta d’una aposta a llarg termini que s’ha de 
començar per algun punt. Les assignatures optatives ofereixen una flexibilitat que pot ser 
l’oportunitat de canvi, en el punt de partida. 

>> Decidits a implementar una unitat de manera cooperativa, tenim un ampli ventall 
d’estratègies i tècniques, amb diferent grau de complexitat i que afavoreixen un tipus de 
interacció o un altre, ja sigui entre alumnes o entre grups. Es tracta de introduir la nova 
metodologia de manera gradual i adaptada a la matèria en qüestió. 
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III. descripció de la solució: proposta d’activitat  
  

A continuació definirem una sèrie d’activitats emmarcades en una hipotètica assignatura 
optativa de geometria, dissenyades per introduir l’alumnat a les tècniques de treball cooperatiu, 
tant pel que fa a l’aprenentatge com a l’avaluació, i amb especial èmfasi en l’adquisició de nou 
vocabulari matemàtic i d’habilitats de comunicació oral. Descriurem i analitzarem en detall cada 
activitat. En l’últim subapartat s’inclou tot el material necessari per a l’execució a l’aula. 

 

1. Concreció de les activitats didàctiques 

La proposta vol, sense trasbalsar gaire el funcionament d’un centre tipus com el descrit, obrir 
una porta a la col·laboració entre estudiants del mateix i de diferent nivell i a la coordinació 
entre professors. Es tracta també d’intentar canviar el concepte d’assignatura optativa, que en 
el cas de les matemàtiques, sembla acabar sent la majoria dels cops una mena d’estudi assistit. 
Ha de ser, per tant, una activitat ben delimitada, amb una programació detallada. 

Aprofitant la configuració en espiral, o acumulativa, dels continguts matemàtics, es proposa 
emmarcar la seqüència d’activitats dins d’una assignatura optativa de tipus reforç a 3r d’ESO. 
Els alumnes de 3r agafaran el rol de professor respecte als de 2n. L’activitat consistirà a 
repassar els continguts, preparar de manera col·lectiva tot el material necessari i assajar 
l’explicació. Com a activitat final s’executarà la presentació al grup de 2n.  

L’elecció del bloc d’espai i forma com a tema és circumstancial, en principi hauria sigut possible 
triar qualsevol altre bloc. Si ha d’haver una raó concreta per aquesta elecció potser aquest bloc 
té un major component gràfic/plàstic/formal, i el fet de poder recolzar un discurs oral amb 
dibuixos o figures sempre és d’ajuda. 

Durant les diferents d’activitats es combinen diferents formes d’agrupació i d’interacció, 
començant generalment per una reflexió personal, passant al debat en grup i per últim a la 
presentació en gran grup. La presentació final és internivell, de manera que exigeix la 
coordinació de dos grups classe i, probablement, dos professors. S’ha limitat la durada a una 
sessió per tal que aquests requeriments de coordinació siguin mínims.  

Agafem com a punt de partida el mètode Jigsaw o del puzle, considerat el més adequat ja que 
pel mateix plantejament de dobles grups exigeix a cada alumne com a mínim dues 
intervencions orals estructurades, a més de l’exposició final. El principal desavantatge d’aquest 
mètode és que parteix precisament d’un repartiment dels continguts, fet en principi poc 
compatible amb la naturalesa acumulativa de l’aprenentatge de les matemàtiques. En aquest 
cas, però, tractant-se d’una assignatura de repàs on no s’introdueixen nous continguts, 
assumim que tots els alumnes tenen prèviament la visió global suficient per començar la tasca. 

 

2. Organització dels grups i coneixements previs 

Suposem un escenari amb un centre de 4 línies d’ESO i una assignatura optativa cursada per 
un grup-classe de 16 alumnes, procedents dels diferents grups-classe de 3r. L’organització 
social base per a tota la seqüència serà de quatre grups de treball base, de quatre membres 
cada un d’ells. Tenim per tant quatre grups d’experts [taula 4]. 
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  GRUPS D’EXPERTS   

  GRUP A GRUP B GRUP C GRUP D   
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Taula [4]: quadre resum de l’organització social de l’aula, segons la tècnica del puzle. 

Tal com hem destacat com a característica dels grups cooperatius, la composició de cada grup 
base ha de ser heterogènia quant a actitud i habilitats, però amb una disparitat mitjana, no 
elevada (ja que en tal cas els alumnes del mig tendeixen a ser ignorats, perquè no són ni els 
que més ajuda necessiten ni els que més ajuda poden oferir).  

Pel que fa a l’actitud, proposem una petita enquesta que es passarà als alumnes abans de 
començar les sessions (veure annex 1). El professor avaluarà amb el barem de punts de la 
dreta, entenent les puntuacions més altes com a una actitud més favorable cap a l’assignatura. 
S’organitzaran els grups de manera que dins de cadascun les actituds positives i negatives 
estiguin equilibrades. 

Pel que fa al nivell de coneixements i habilitats, tractant-se d’una assignatura optativa de reforç 
podem suposar que el nivell de competència matemàtica serà en tots els casos mig o baix. 
Disposarem dels resultats obtinguts el curs anterior (assignatura aprovada o pendent, resultats 
generals, resultats del bloc d’espai i forma). En qualsevol cas, partim de que tots els alumnes 
han treballat els continguts, ja que corresponen al nivell de 2n; es tracta de refrescar, 
consolidar o, en tot cas, esmenar buits puntuals de coneixement.  

 

3. Programació en sessions  

Es planteja una programació en 10 sessions, que corresponen a un terç de l’assignatura 
optativa (un terç de trimestre). [Taules 5 i 6] 

Ja hem vist que hi ha formes de treball cooperatiu amb diferent grau de formalitat, i que abans 
d’aplicar una tècnica complexa com és el puzle és recomanable realitzar activitats cooperatives 
senzilles i de curta durada per treballar les habilitats implicades, crear la identitat de grup i el 
clima de aprenentatge. Dit això, començarem la primera sessió amb una introducció teòrica als 
alumnes sobre treball cooperatiu. A continuació el professor establirà els grups de treball i, si és 
necessari, es reorganitzarà la classe (distribució del mobiliari, etc.). Dedicarem la resta de la 
sessió a una activitat amb un fort component lúdic (TABÚ). En funció de la marxa d’aquesta 
primera activitat, haurem de tenir preparades dos o tres activitats inicials extra per perllongar el 
període d’introducció un parell de sessions més, si fos necessari. 

La següent sessió començarà directament amb els grups organitzats, repassarem l’estructura 
del puzle i repartirem els fulls de treball.  L’activitat en puzle, DUES VEGADES MÉS GRAN, 
s’estendrà al llarg de tres sessions. Per tal de controlar la marxa dels grups, s’ha programat 
una petita entrega al final de cada sessió.  

Durant dos sessions més els grups prepararan les presentacions dirigides als alumnes de 2n. 
Un cop finalitzat el treball, s’autoavaluaran l’evolució i el resultat del grup. Les dues sessions 
següents consistiran en l’execució de les presentacions per part dels quatre grups i l’avaluació 
per part dels companys. Aquesta part pot resultar una mica repetitiva pel fet que els quatre 
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grups exposen el mateix tema. Incidirem en aquesta part en l’aspecte de la millora contínua, ja 
que l’objectiu final és la exposició al grup de 2n, i encara són a temps d’aprendre del companys, 
corregir i millorar la seva part. Es treballaran explícitament les eines de comunicació oral.  

La penúltima sessió consistirà en una prova individual, que avaluarà l’assoliment dels objectius 
acadèmics. L’última sessió serà precisament l’execució de l’exposició al grup de 2n assignat. 
L’exposició final servirà també com a avaluació del objectius de comunicació. Els objectius de 
tipus social s’avaluaran al llarg de totes les sessions per observació directa del professor. 

Taula [5]: Resum de la programació general 
 

SESSIÓ ACTIVITAT 

sessió 1  
 
 
TABÚ 

introducció  
explicació del mètode puzle 
organització dels grups 
dinàmica de grup 

sessió 2 treball individual 

sessió 3 grup d’expertes + treball individual 

sessió 4 

DUES VEGADES MÉS GRAN (I) 

grup base 

sessió 5 grup base 

sessió 6 grup base 

sessió 7 

sessió 8 

DUES VEGADES MÉS GRAN (II) 

presentacions i valoració 
(dos grups per sessió) 

sessió 9 PROVA INDIVIDUAL  

sessió 10 DUES VEGADES MÉS GRAN (III) exposició a 2n 

Taula [6]: Resum de la programació per sessions 

MATÈRIA/ES: MATEMÀTIQUES CURS: 3r ESO TRIMESTRE: 
II  

CURS: 
11/12 

DEPARTAMENT/S DIDÀCTIC/S: 
MATEMÀTIQUES 

OBSERVACIONS: OPTATIVA REFORÇ 

OBJECTIUS GENERALS COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES 

CONTINGUTS CONNEXIONS AMB 
ALTRES MATÈRIES 

-Enriquir el llenguatge 
matemàtic i millorar-ne l’ús 
habitual 
-Afavorir la interacció entre 
alumnes com a eina 
d’aprenentatge 
-Consolidar els concepte de 
semblança de figures i 
cossos geomètrics i la 
relació entre la proporció de 
les arestes (longituds, 1 
dimensió), cares (àrees, 2 
dimensions) i volums (3 
dimensions). 

-Competència en 
comunicació 
lingüística 
-Competència 
matemàtica 
 

Semblança 
Figures i 
cossos 
geomètrics  
Àrees i volums 

Ciències de la 
naturalesa 
Visual i Plàstica 
Tecnologia 
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4. Anàlisi de les activitats 

 

a. Activitat 1: TABÚ 

ACTIVITAT 1 TABÚ 

MATERIAL 
(veure annex 1) 

Targetes del joc  
Full d’anotacions 

ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

Grup base 

DESCRIPCIÓ Les regles del joc són les mateixes que les del joc de taula anomenat 
Tabú, és a dir, el jugador treu una targeta de la pila, on apareix una 
paraula que la resta han d’endevinar, i una llista de paraules prohibides 
que no pot fer servir en l’explicació.  
Quan algú endevina la paraula, tant un com l’altre guanyen un punt. Algú 
del grup s’encarrega del recompte de punts. 
Com a afegit, s’han d’apuntar totes les paraules que surtin a les targetes 
i discutir si pertanyen al llenguatge comú o al matemàtic o ambdós, i en 
aquest cas, si el significat és el mateix o diferent. A continuació el 
següent jugador treu una altra targeta. 
Al finalitzar la classe, cada grup entrega un full amb la llista de paraules i 
el comentari. Si el grup termina l’activitat, pot inventar noves targetes per 
ampliar el joc. 

TEMPORITZACIÓ 1 sessió 

OBJECTIUS 
SOCIALS 

- Aprofitant el sentit lúdic, fomentar la participació i la intervenció oral 
- Contribuir a la construcció de la identitat de grup i al clima de la classe 

OBJECTIUS 
ACADÈMICS 

- Ampliar/consolidar vocabulari matemàtic, principalment el propi del bloc 
de geometria 
- Treballar la coincidència o diferència entre el llenguatge oral comú i el 
matemàtic 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

Observació del grup: 
- Participen tots els integrants del grup i de manera equitativa. 
- Treballen sense conflicte i consensuen les respostes mitjançant 
discussions correctes. 
Full de respostes: 
- Responen correctament. 
- Justifiquen les respostes de manera raonada. 

QUALIFICACIÓ 0-5 punts 

RETORN Si tots els grups coincideixen i les justificacions són correctes, no cal 
comentari. 
Si hi ha diferència de criteris entre grups o errades notables, es 
comentaran al començament de la següent sessió en gran grup. 

Taula [7]: Quadre resum de l’activitat 1 

La primera activitat proposada té un plantejament fortament lúdic, i es basa en el joc de les 
paraules prohibides, conegut per TABÚ. Aquest tipus d’activitats (Tabú, Pictionary, Scrabble…) 
són relativament freqüents en matèries on el llenguatge i l’adquisició de nou vocabulari és 
fonamental, com ara els idiomes, i no tant en assignatures científiques. En aquest cas, però, 
hem “importat” l’estratègia per treballar vocabulari específic de l’àrea de matemàtiques. 
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És una activitat d’introducció, tant del llenguatge com del treball en grup cooperatiu. Es tracta, 
d’una banda, de recordar i analitzar vocabulari prèviament treballat, perquè sigui una eina per 
la següent activitat, i d’altra, de trencar el gel, fomentar la participació igualitària i la cohesió del 
grup, per la qual cosa comencem amb una activitat amb un grau de dificultat baix. 

No hi ha rols diferenciats entre els estudiants. Com a molt, es pot triar un secretari o encarregat 
de la redacció del full de respostes, però no necessàriament: es pot fer també de manera 
rotatòria, qui descriu la paraula apunta desprès la resposta corresponent, i passa al següent. 
L’objectiu és introduir la idea que tothom és igualment responsable, i està en les mateixes 
condicions de contribuir al grup. 

El rol del professor és el d’animador i supervisor del funcionament dels grups. 

La cooperació dins del grup es basa en l’estructura de la tasca (si no hi ha participació, no hi ha 
joc), més que en la qualificació. No hi ha interacció entre els grups.  

 

b. Activitat 2: DUES VEGADES MÉS GRAN 

 

ACTIVITAT 2.I DUES VEGADES MÉS GRAN (I) 

MATERIAL 
(veure annex 1) 

Full d’introducció (Full 1) 
Full de treball individual (Fulls 2, 3, 4 i 5) 
Material de consulta: recursos web, projecte EDAD, Vitutor  
Full de treball de grup (Full 6) 

ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

Jigsaw: grup base + grup d’experts 

DESCRIPCIÓ L’enunciat proporciona tres famílies d’objectes de de diferents mides i 
suggereix la pregunta: quina és dues vegades més gran que una d’elles? 
Cada un dels membres del grup ha d’analitzar les famílies des d’un punt 
de vista diferent, seguint les pautes del full de treball individual, i ha 
d’arribar a unes conclusions: 

- alumne 1: semblança 
- alumne 2: longituds (1 dimensió) 
- alumne 3: àrees  (2 dimensions) 
- alumne 4: volums (3 dimensions) 

Es reuneixen els grups d’experts per intercanviar criteris i opinions. Els 
alumnes corregeixen o completen el full de treball individual i l’entreguen 
resolt al professor. 
Es reuneixen els grups base i cada alumne exposa la seva part, segons 
l’ordre. El grup treu conclusions comuns, seguint les pautes del full de 
treball de grup, i les comunica al professor perquè les validi. 
Seguidament el grup generalitza les seves conclusions a prismes i 
cilindres. S’entrega el full de treball de grup resolt al professor. 

TEMPORITZACIÓ 3 sessions 

OBJECTIUS 
SOCIALS 

- reforçar els vincles entre alumnes, afavorir la inclusió 
- desenvolupar habilitats de debat, d’argumentació i de consens 

OBJECTIUS 
ACADÈMICS 

- millorar la motivació cap a l’assignatura 
- afavorir l’aprenentatge entre iguals, entendre els companys com a un 
important recurs d’aprenentatge més al nostre abast. 
- treballar i consolidar els següents continguts: 
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        segments, àrees i volums. dimensions de l’espai  
        semblança de figures planes i cossos geomètrics 
        proporció  

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

Observació del grup: 
- Participen tots els integrants del grup i de manera equitativa. 
- Treballen sense conflicte i consensuen les respostes mitjançant 
discussions correctes. 
Fulls de respostes: 
- Responen correctament. 
- Justifiquen les respostes de manera raonada. 

QUALIFICACIÓ Full respostes individual:  0-10 punts 
Full respostes grup:  0-10 punts 

RETORN Fulls de treball individual i de grup corregits pel professor. 

Taula [8]: Quadre resum de l’activitat 2.I 

La segona activitat s’estructura en tres parts. La primera té una estructura cooperativa més 
complexa que l’activitat inicial, segons la tècnica del puzle. Partint del tema introduït en la 
primera activitat, la coincidència o diferència de significats entre el llenguatge comú i el 
matemàtic, la rigorositat i la precisió, es recorden i reforcen continguts ja vistos a 2n ESO: 
semblança, cossos geomètrics, àrees i volums. 

És una activitat de desenvolupament. Com que es tracta de continguts de nivells previs, no es 
dona als alumnes material de suport, sinó que se’ls proporciona accés a materials on ells 
mateixos hagin de buscar o corroborar les definicions, conceptes i fórmules que puguin 
necessitar. En aquest cas hem seleccionat dues pàgines web que inclouen tots els continguts 
curriculars de matemàtiques d’ESO : Vitutor (pàgina particular) i EDAD (projecte 
d’ensenyament digital a distància, del Ministeri d’Educació).  

L’objectiu és que els estudiants facin un treball d’organització i relació de continguts per tal de 
verbalitzar-los de manera entenedora pels seus companys, i al mateix temps facin un treball 
d’interpretació i assimilació de les explicacions dels altres. El fet d’escoltar el mateix concepte 
descrit de diferents maneres ofereix l’oportunitat de millorar la comprensió, contrastar i validar o 
no les diferents opinions. 

Els rols dels estudiants es diferencien per la part de contingut assignada, però no per jerarquia. 
S’ha procurat equilibrar les parts, però evidentment l’anàlisi de longituds és més senzill que el 
d’àrees, i aquest que el de volums. La distribució de rols dins del grup es pot deixar en mans 
dels alumnes o la pot fer el professor, per tal d’equilibrar els temps necessaris per completar la 
tasca. Dins dels grups d’experts la interacció és de col·laboració. Dins del grup base la relació 
és de cooperació, i cada alumne té el rang d’especialista en la seva part. 

El rol del professor és de supervisor del funcionament dels grups i mediador en cas de conflicte. 
Ha d’observar el funcionament social dels grups i controlar el desenvolupament dels continguts. 
Per exemple, haurà d’intervenir i induir la reflexió correcta si en un grup s’han validat 
conclusions errònies. Com a mecanisme de control conta, a més de l’observació directa, amb 
l’entrega dels fulls de treball, que haurà de corregir i puntuar. 

La cooperació dins del grup recau tant en l’estructura de la tasca com en la qualificació. En 
aquest cas pot sorgir espontàniament col·laboració entre grups. 
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ACTIVITAT 2.II DUES VEGADES MÉS GRAN (II) – exposició  

MATERIAL 
(veure annex 1) 

Cartró i cinta adhesiva  
Full d’instruccions (Full 7) 
Full d’autoavaluació (Full 8) 
Rúbrica d’avaluació de l’exposició oral (Full 9) 

ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

Grup base + grup classe 

DESCRIPCIÓ El grup construeix els materials i prepara l’explicació conjunta 
d’aproximadament 15-20min, dirigida als alumnes de 2n.  
Cada grup base presenta la seva exposició a la resta de la classe. Els 
companys registren els punts forts i febles i fan suggeriments de 
millora. 

TEMPORITZACIÓ 4 sessions 

OBJECTIUS 
SOCIALS 

- ampliar i millorar els recursos de comunicació oral formal 
- practicar la crítica constructiva 

OBJECTIUS 
ACADÈMICS 

- destriar l’us correcte/incorrecte dels termes matemàtics 
- exposar un procediment de manera ordenada 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

Full d’autoavaluació: 
- Responen honestament, concorden les opinions del grup 
- Proposen objectius de millora concrets  
Coavaluació: segons ítems 

QUALIFICACIÓ Autoavaluació:  0-5 punts  
Coavaluació: 0-10 punts  

RETORN Fulls d’avaluació omplerts per la resta de grups. Comentaris generals 
del professor. 

Taula [9]: Quadre resum de l’activitat 2.II 

La segona part manté els grups cooperatius creats per al puzle. Un cop assolits els continguts, 
es tracta d’estructurar-los i complementar-los amb materials (figures tangibles, exemples) per 
preparar una explicació adreçada a alumnes d’un nivell inferior. És una activitat de consolidació, 
l’objectiu és interioritzar els continguts treballats, per permetre posar atenció als aspectes més 
pròpiament comunicatius. 

Es treballaran els aspectes verbals i no verbals de la comunicació, amb ajuda d’una graella que 
els alumnes utilitzaran primer com a guió per preparar l’exposició i desprès com a rúbrica 
d’avaluació dels altres grups. D’aquesta manera s’introdueix la coavaluació i la idea de la crítica 
constructiva i la millora contínua: els grups han d’aprofitar els comentaris dels companys per 
optimitzar l’exposició de cara als grups de segon. Es permet als grups realitzar modificacions i 
incorporar idees dels altres grups. 

Els rols dels grups són de docent i d’avaluador, alternativament. Aquesta activitat produeix 
col·laboració entre grups: uns ajuden els altres a millorar la seva presentació. La col·laboració 
es basa en l’estructura de la tasca: avaluació mútua. 

El rol del professor és de consultor durant la fase de preparació de les presentacions i 
d’avaluador durant la fase d’execució. 

Al final de aquesta part, els alumnes ompliran també el full d’autoavaluació, on s’inclouen ítems 
orientats a avaluar l’assoliment dels objectius quant a cohesió del grup, participació, grau de 
cooperació i rendiment, des del punt de vista de la percepció de cada individu. 
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ACTIVITAT 2.III DUES VEGADES MÉS GRAN (III) – exposició final 

MATERIAL 
(veure annex 1) 

Cossos geomètrics de cartró, construïts en l’activitat 2.A 
Rúbrica d’avaluació de l’exposició oral (Full 9) 

ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

Grup base + grup classe de 2n ESO 

DESCRIPCIÓ Cada grup base exposa el tema treballat a la classe de 2n ESO 
assignada. (Possibilitat de realitzar desprès exercicis en tutoria.) 

TEMPORITZACIÓ 30 minuts (+30 minuts) 

OBJECTIUS 
SOCIALS 

- exercir el rol de docent 
- evidenciar el progrés d’any en any 

OBJECTIUS 
ACADÈMICS 

- exposar un procediment de manera ordenada 
- resoldre dubtes d’alumnes amb un nivell de coneixements inferior 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

- millorar l’exposició anterior en contingut i prestació 
- mostrar actitud receptiva i voluntat d’ajuda cap als alumnes menors 

QUALIFICACIÓ 0-10 punts 

RETORN Comparació respecte a la qualificació de la primera exposició 

Taula [10]: Quadre resum de l’activitat 2.III 

L’última part de l’activitat consisteix que cada grup presenti el tema preparat a una de les 
classes del nivell inferior, 2n ESO. 

Es tracta d’una activitat de síntesi amb la qual els alumnes assumeixen el rol de professor 
respecte a uns altres alumnes més joves. La idea és d’una banda evidenciar el progrés fet, ja 
que els alumnes més joves, ara aprenents seus, reflecteixen aproximadament el seu estat de 
coneixements de fa un any, i d’altra, estendre la visió dels companys com a eina 
d’aprenentatge també als companys d’altres cursos. Alhora, si d’alguna manera l’activitat té 
continuïtat en els propers cursos acadèmics, estarem creant un corrent de col·laboració en què 
els alumnes que un any reben ajuda dels grans, l’any següent donaran ajuda als petits. 

A causa de la diferència de nivells, la interacció que s’estableix entre els alumnes petits i grans 
és de tutoria: els grans agafen el rol de docents respecte als petits, que fan de discents.  

El rol del professor és el de supervisor, amb la funció d’esmenar o complementar petites faltes 
que pugui tenir la presentació. A més, avaluarà amb la mateixa graella l’execució de la prova, 
per tal de puntuar-la i poder veure’n l’evolució. 

 

c. Activitat 3: Prova individual 

 

ACTIVITAT 3 PROVA INDIVIDUAL 

MATERIAL 
(veure annex 1) 

Enunciat de la prova (Full 10) 

ORGANITZACIÓ 
SOCIAL 

Individual + parelles 

DESCRIPCIÓ Durant la meitat de la sessió es realitza la prova individualment. Desprès 
els alumnes intercanvien els exàmens, per parelles. Es resolen els 
exercicis col·lectivament a la pissarra, i cada alumne ha de corregir i 
puntuar el del company. 



 

MÀSTERUNIVERSITARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, 
FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D’IDIOMES 

TFM  
MÓNICA ANAUT EZQUER 

ESPECIALITAT MATEMÀTIQUES 

 

TFM: DISSENY D’UNA ACTIVITAT INTERNIVELL EN L’ÀREA DE GEOMETRIA D’ESO  26 /49 

 

TEMPORITZACIÓ 1 sessió 

OBJECTIUS 
SOCIALS 

- fomentar l’autonomia 
- practicar la crítica constructiva 

OBJECTIUS 
ACADÈMICS 

- identificar semblança entre figures 
- aplicar les relacions entre àrees i volums de figures semblants per 
resoldre correctament petits problemes 
- interpretar un procediment per escrit 
- detectar errades i corregir-les 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

- responen correctament els exercicis i problemes 
- justifiquen les respostes de manera raonada 
- expressen el procediment seguit de manera ordenada i completa 

QUALIFICACIÓ 0-50 punts 

RETORN Prova corregida  

Taula [11]: Quadre resum de l’activitat 3 

La prova individual és el mecanisme per produir la implicació i la cooperació de tots els 
estudiants, ja que cada alumne ha de exercitar la totalitat dels continguts, amb la qual cosa 
depèn del grup per assolir-los. S’ha programat una prova breu, però amb un pes important en 
la qualificació. L’altra meitat de la classe es dedica a la correcció mútua.  

Es posarà especial atenció a la resolució del mateix exercici per vies diferents. Per exemple, 
l’exercici 2.1 es pot resoldre deduint la proporció entre àrees a partir de la proporció entre 
longituds, i com que el nombre de comensals depèn de la superfície de la pizza, la proporció 
entre persones serà la mateixa que entre les àrees. Però, com que és una figura plana senzilla, 
cercle, també és possible calcular l’àrea de cadascuna i fer una regla de tres per obtenir els 
comensals. A l’exercici 2.2 en canvi, com que el volum de l’ampolla és complex (no es pot 
aproximar a un cilindre, ni a un con, no disposem d’una fórmula) només podem arribar a la 
solució pel primer procediment. 

Al final de la classe hem d’introduir als estudiants la idea de l’autocorrecció: si són capaços de 
corregir la prova resolta per un company, també són capaços de corregir la prova resolta per 
ells mateixos, es tracta d’aplicar una revisió crítica, per no caure en els mateixos errors. 

És, evidentment, una activitat d’avaluació. No ha de ser necessàriament l’última activitat,es pot 
programar abans o desprès de les activitats 2.II i 2.III, segons el que interessi: aprofitar l’esforç 
d’estudi individual per obtenir unes millors presentacions, o aprofitar el treball de preparació de 
les exposicions per obtenir uns millors resultats individuals en la prova. 

El alumnes exerceixen primer el rol d’examinand i desprès el d’examinadors. Durant l’execució 
de la prova no hi ha interacció. Durant la fase de correcció la interacció és de col·laboració 
entre parelles, a causa de l’estructura de la tasca. El rol del professor és el de supervisor. 
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d. Avaluació 

En la programació de l’activitat s’ha mirat de, a més de produir diferents tipus d’interacció entre 
els alumnes, diversificar els mètodes i els agents d’avaluació. Proposem aquesta distribució: 

 

ACTIVITAT MÈTODE 
AVALUACIÓ 

AGENT 
AVALUACIÓ 

QUALIFICACIÓ INDIVIDUAL GRUP 

Act. 1 Full respostes Professor 0-5  X 

Act. 2.I Full resp. indiv Professor 0-10 X  

 Full resp. grup Professor 0-10  X 

Act. 2.II Rúbrica Altres grups 0-5  X 

Act. 2.III Rúbrica Professor 0-5  X 

Act. 3 Prova indiv. Altre alumne 0-50 X  

General Autoavaluació Alumne/grup 0-5  X 

General Observació Professor 0-10  X 

TOTAL   0-100 60% 40% 

Taula [12]: Quadre resum de l’avaluació 
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IV. valoració de l’activitat 
  

1. Assoliment dels objectius organitzatius  

Com vam comentar als diferents apartats d’anàlisi del context, els principals problemes per a la 
implementació del treball cooperatiu són d’una banda, la falta de costum, la mateixa novetat, 
tant a nivell de professorat com d’alumnes, i d’altra, el funcionament independent dels grups i 
professors i l’enfoc individualista de l’aprenentatge. 

Tot i que aquesta proposta d’activitat no s’ha arribat a executar a l’aula, per tal de minimitzar 
aquests problemes s’ha tingut en compte els següents aspectes: 

• Planificació de sessions extensiva: s’ha estimat la durada de les activitats tirant pel 
capdamunt, considerant que encara no estan interioritzats els sistemes de treball en 
grup i que pot costar arrencar, poden sorgir diferents distraccions. En cas de mantenir 
el mètode de treball cooperatiu amb una certa regularitat, es pot incrementar 
gradualment el ritme de treball. 

• Grups de treball estables: segons les indicacions de les diferents tècniques, és 
convenient refer regularment els agrupaments d’alumnes, així com rotar, en el cas que 
hi hagi, el rol de líder del grup, per evitar situacions de competitivitat entre grups o 
l’encasellament d’alumnes, però s’ha de mantenir el grup estable durant un període 
mínim per tal de crear i consolidar unes relacions de treball efectives. La durada 
mínima recomanada és d’un trimestre. Atès que la durada de la seqüència és de 10 
sessions (un terç de trimestre), es manté l’estructura de grups constant durant tot el 
temps.  

• Coordinació entre nivells: s’entén que per al millor aprofitament, s’hauria de coordinar 
la programació de les unitats de l’assignatura de matemàtiques de 2n i de 3r ESO amb 
l’execució de l’optativa. Així, el bloc d’espai i forma a 2n s’hauria de realitzar 
simultàniament amb l’optativa, de tal manera que l’exposició tingués lloc al mig del 
tema, quan els alumnes de 2n ja tenen uns coneixements bàsics de semblança i 
cossos per comprendre l’explicació. A 3r, en canvi, el bloc d’espai i forma hauria d’anar 
darrere de l’optativa, per tal que l’alumnat pogués treure profit del reforç realitzat per 
aconseguir una millor comprensió dels nous continguts. 

• Coordinació entre grups: s’ha limitat el treball internivell a l’última activitat, per tal de 
trasbalsar el mínim el funcionament independent habitual de cada grup classe. De totes 
maneres, atès que cada un dels grups base realitzarà l’exposició en un grup de 2n, i és 
impossible que tots ells coincideixin, en algun moment s’ha d’interrompre l’horari 
normal. 

La primera opció seria plantejar-lo com a una activitat extraordinària de matemàtiques a 
2n, equiparable a una xerrada, etc. Dins de l’hora d’optativa, els grups de segon 
interromprien l’activitat normal i cada classe rebria la visita del grup tutor de 3r, que 
durant una sessió executaria la presentació i romandria desprès a l’aula supervisant 
alguns exercicis senzills. Això exigeix que els quatre grups de 2n estiguin, 
aproximadament, en el mateix punt del temari. 

Una segona opció, encara menys exigent quant a coordinació, seria que els alumnes 
del grup base sortissin del seu horari lectiu habitual per realitzar la intervenció durant 
l’hora de matemàtiques del grup de 2n assignat. Els alumnes de 3r implicats perdrien 
una sessió d’alguna altra matèria que haurien de recuperar desprès individualment 
(posar-se al dia). En aquest cas es pot limitar la durada als 30 minuts d’exposició. 
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2. Assoliment dels objectius didàctics 

L’èxit del treball cooperatiu es pot mesurar en termes de nivell de interacció i qualitat de 
interacció. 

Estudiem el nivell d’interacció dividint les sessions en segments d’activitat. Senyalem en 
vermell el temps de protagonisme del professor (explicacions, instrucció), en verd el temps de 
treball centrat en l’alumne de manera individual (lectura, exercicis, estudi) i en blau el temps 
d’interacció entre alumnes, treball en grup (tutoria, col·laboració i cooperació) 

minuts de classe                       15 min                    30 min                    45 min                    60 min 
     

classe 
tradicional 

correcció deures exposició teòrica exercicis 

En una classe tradicional, amb el professor com a única font d’aprenentatge, la distribució és, 
com a molt, d’un 50% de temps centrat en l’alumne, gairebé sempre de manera individual. 

En la seqüència d’activitats programades: 

minuts de classe                       15 min                    30 min                    45 min                    60 min 
     

1 introducció treball cooperatiu activitat inicial - tabú 
     

2 recordatori introducció puzle treball individual 
     

3 grup d’experts treball individual 
     

4 grup base 
     

5 intro comp.oral org. tasca treball individual 
     

6 treball grup i assaig 
     

7 exposició i crítica 
     

8 exposició i crítica 
     

9 prova individual correcció parelles 
     

10 exposició tutoria 

Tenim un 10% del temps de protagonisme del professor, al començament de cada activitat, i un 
90% de temps centrat en l’alumne : un 20% del temps de treball individual i un 70% de 
interacció entre iguals, amb diferents tipus d’interacció. És clar, parlem d’una dedicació teòrica. 
Aquest esquema de segments ha de servir de base per controlar els temps reals invertit en 
l’execució a l’aula. 

Pel que fa a la qualitat, hi ha bibliografia (tesis sobre avaluació de l’aprenentatge cooperatiu, 
etc.) que desenvolupa índex numèrics molt acurats per caracteritzar aquesta interacció, però 
són d’aplicació molt feixuga, generalment ideats per ser aplicats per un observador extern, no 
pas pel professor. En aquest cas farem servir com a indicadors de la qualitat els criteris 
d’avaluació per a l’observació del professor i l’autoavaluació dels alumnes. En cas d’un ús a 
llarg termini del treball cooperatiu, seria interessant arxivar aquesta informació, per tal de 
comprovar l’evolució dels diferents indicadors dins d’un grup: motivació, participació, satisfacció 
i rendiment acadèmic. 
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V. conclusions i treball a futur 
  

Al llarg d’aquest treball de final de màster ens hem centrat en dues dificultats específiques de 
l’assignatura de matemàtiques, com són l’us d’un llenguatge específic, que sovint utilitza 
termes del llenguatge comú però amb un significat diferent i propi, i l’ús de la discussió, el 
raonament i la argumentació com a mètodes d’aprenentatge.  

Hem buscat la resposta en les tècniques de treball cooperatiu per induir els alumnes compartir, 
comparar i debatre oralment les diferents opinions, és a dir, per promoure la visió de l’intercanvi 
amb els companys com a font d’aprenent vàlida, complementària al professor. 

També hem analitzat la situació concreta d’un centre, per tal d’identificar les dificultats que 
presenta en contra de la implementació d’aquestes tècniques : temporalitat del professorat, 
manca de formació, manca de coordinació o, simplement, la mandra o la por d’intentar innovar. 
Però a la vegada hem identificat les oportunitats: les assignatures optatives, un espai sense un 
contingut curricular específic, i per tant molt més flexible i amb menys pressió cap als resultats. 

Les activitats proposades no són gaire ambicioses. Pretenen ser raonables i factibles, 
concretes i completes, dissenyades com a introducció d’una nova manera de fer (bé, no tan 
nova, però menys explotada del que hauria de ser) i amb voluntat de continuïtat en el temps. 

S’ha procurat diversificar els tipus d’interaccions treballats. En aquesta fase inicial crec que 
seria convenient comentar amb els alumnes explícitament els diferents rols, funcions i relacions 
que tenen lloc entre ells, perquè en siguin conscients. També s’ha posat especial atenció al 
tema de l’avaluació, que és un dels punts més complicats en les activitats col·lectives. 

Evidentment, el següent pas en el camí passaria per l’execució real de les activitats a l’aula. En 
aquesta ocasió no hi ha hagut lloc, però de ben segur sortirien canvis i correccions a fer: ajustar 
la durada, eliminar o ampliar continguts, augmentar o reduir el pes de certes puntuacions…són 
els fils que el professor ha d’aprendre a moure per conduir, des del segon pla, la marxa del 
grup. 

El treball també ha sigut una introducció per a mi mateixa cap a unes metodologies poc 
conegudes i encara menys experimentades en la meva vida d’estudiant. Crec que només des 
de l’experiència es pot valorar realment el potencial, i espero tenir oportunitat de posar-les en 
pràctica a curt termini. 
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VII. annex 1 : material per a les activitats 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX DE CONTINGUTS 

 

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS 

 Enquesta individual - actitud 

ACTIVITAT 1 TABÚ 

 Targetes del joc  
Full d’anotacions 

ACTIVITAT 2.I DUES VEGADES MÉS GRAN (I) 

 Full d’introducció (Full 1) 
Full de treball individual (Full 2, 3, 4 i 5) 
Full de treball de grup (Full 6) 

ACTIVITAT 2.II DUES VEGADES MÉS GRAN (II) – exposició  

 Full d’instruccions (Full 7) 
Full d’autoavaluació (Full 8) 
Rúbrica d’avaluació de l’exposició oral (Full 9) 

ACTIVITAT 3 PROVA INDIVIDUAL 

 Enunciat de la prova (Full 10) 
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ORGANITZACIÓ DELS GRUPS 

ENQUESTA INDIVIDUAL – VALORACIÓ DE L’ACTITUD CAP A L’ASSIGNATURA 

ENQUESTA INICIAL DE L’ALUMNE PUNTS 

  

1. De les assignatures d’aquest curs, matemàtiques és de les que  

A Més m’agraden 2 

B Ni m’agrada ni em desagrada 1 

C Menys m’agraden 0 

   

2. De les assignatures d’aquest curs, matemàtiques és de les que  

A Més em costa 0 

B Està en la mitjana 1 

C Menys em costa 2 

   

3. Ara per ara, en el dia a dia, crec que les matemàtiques són  

A Convenients 1 

B Necessàries 2 

C Innecessàries 0 

   

4. Pel meu futur, crec que les matemàtiques seran  

A Convenients 1 

B Necessàries 2 

C Innecessàries 0 

   

5. Aquest curs l’assignatura de matemàtiques em resulta  

A Més fàcil que l’any passat 2 

B Més difícil que l’any passat 0 

C Té el mateix nivell de dificultat 1 

   

6. Aquest curs crec que el meu rendiment acadèmic en matemàtiques  

A Està baixant 0 

B Es manté 1 

C Està millorant 2 

   

7. Les següents activitats d’oci crec que tenen a veure amb les matemàtiques :  

7.a Passatemps de lògica (sudoku, endevinalles...)  

A Molt 2 

B Poc 1 

C Gens 0 

7.b Apostes deportives  

A Molt 2 
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B Poc 1 

C Gens 0 

7.c Curses d’orientació en la muntanya  

A Molt 2 

B Poc 1 

C Gens 0 

7.d Música  

A Molt 2 

B Poc 1 

C Gens 0 

7.e Programació informàtica  

A Molt 2 

B Poc 1 

C Gens 0 

   

8. En el temps d’oci faig activitats relacionades amb les matemàtiques   

A Mai 0 

B De vegades 1 

C Sovint 2 

Si la resposta és B o C, quines activitats?  
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TABÚ 

TARGETES DE JOC 

recta 
··· 

corba 
torta 
infinit 

piràmide 
··· 

Egipte 
faraó 

 

intersecció 
… 

creuar 
punt 

 

paral·lel 
··· 

perpendicular 
tallar 

 

angle recte 
··· 

angle agut 
angle obtús 

90º 

longitud 
··· 

magnitud 
amplada 

metre 

costat 
··· 

triangle 
quadrat 
dreta 

hexàgon 
··· 
sis 

figura 
abella 

cilindre 
··· 

llauna 
pot 

cercle 

base 
··· 

fonament 
dalt 
sota 

àrea 
··· 

penalti 
superfície 

 

hipotenusa 
··· 

catet 
Pitàgores 

 

polígon 
··· 

tancat 
pentàgon 
industrial 

volum 
··· 

litre 
capacitat 

ràdio 

aresta 
··· 

segment 
escalar 

Himàlaia 

vèrtex 
··· 

extrem 
punta 
con 

esfera 
··· 

baló 
terra 
rodó 

cara 
··· 
cul 
cub 
pla 

diagonal 
··· 

carrer 
Meridiana 

oposat 

fórmula 
··· 

recepta 
calcular 
científic 

 
··· 
 
 
 

 
··· 
 
 
 

 
··· 
 
 
 

 
··· 
 
 
 

 

FULL DE RESPOSTES 

PARAULA ÀMBIT D’ÚS 
GENERAL/MATEMÀTIC 

SIGNIFICAT(S) 
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DUES VEGADES MÉS GRAN (I) 
 
Treballarem de manera cooperativa. Per això, treballarem parts individuals i en grup. 
 
Quan treballis individualment: 

- Tens la responsabilitat d’entendre i resoldre la teva part, per poder explicar-la al grup. 
- Primer has d’intentar-ho sol. Si no te’n surts, pots demanar ajuda a un company del 

grup. Si no us en sortiu, podeu demanar ajuda al professor. 
- Si has acabat la teva part individual i tens companys que encara no, has d’ajudar-los a 

acabar la seva part. 
 
Quan treballis en grup: 

- Has d’exposar la teva part amb claredat. Els companys poden preguntar dubtes i tu has 
de contestar-les, fins estar segur que han entès el que volies dir. 

- Has d’escoltar als companys. Pots fer preguntes fins estar segur que has entès el que 
volien dir. 

- Heu d’arribar a un acord. Per això heu de defensar raonadament les vostres opinions, i 
heu de valorar els raonaments de la resta. Qui canviï d’opinió ha de ser capaç 
d’explicar per què creu que la nova opció és més correcta que la inicial. 

 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Com saps, una de les formes més habituals de descriure un objecte és fent referència a un 
altre amb el qual tingui característiques comunes. Així, en llenguatge comú diem, per exemple: 
 
El Pere és més alt que l’Anna (comparació) 
Per fer la massa del pastís, s’ha de posar tres vegades més farina que sucre (proporció) 
 
1.1  
Creus que l’expressió “aquella corda és dues vegades més gran que aquesta (corda a)” és 
correcta?  
Per què?  
A quina corda ens referim? 
 
  
 a)  
 
 b) 
  
 c) 
  
 d)  
 
 
 
1.2  
Creus que l’expressió “aquell full és dues vegades més gran que aquest (full a)” és correcta? 
Per què?  
A quin full ens referim? 

 
 
 a) A4  b) A3   c)   d) A2 
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1.3  
Creus que l’expressió “aquella caixa és dues vegades més gran que aquesta (caixa a)” és 
correcta?  
Per què?  
A quina caixa ens referim? 

 
 a)  b)   c)    d) 
 
1.4 
Comenteu en grup les respostes i les opinions de cadascú : 

- hi ha unanimitat o no? 
- on no hi ha unanimitat, hi ha coincidències? 
- et convencen els raonaments dels que han opinat diferent a tu? per què? 

 
(de moment, no cal arribar a un acord grupal) 
 
 
 
Vocabulari d’ajuda: 
 
 recta / pla / espai 
 longitud / àrea / volum 
 m / m2 / m3 
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DUES VEGADES MÉS GRAN (I) 
 
2. ALUMNE A: SEMBLANÇA 
 
Treballaràs l’exercici des del punt de vista de la semblança entre figures. 
 
Recorda les definicions: 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas_cat/2quincena7/index2_7.ht
m 
  
 Figures semblants 
 
 
 Raó de semblança 
 
 
 
Segons el criteri de semblança : 
 
2.1  
Quina de les cordes de l’exemple 1.1 són semblants?  
Quina és la raó de semblança entre elles ? 
Així, quina diries que és dues vegades més gran que la primera?  
 
2.2 
Quins dels fulls de l’exemple 1.2 són semblants?  
Quina és la raó de semblança entre ells ? 
Així, quin diries que és dues vegades més gran que el primer?  
 
2.3  
Quines de les caixes de l’exemple 1.3 són semblants ?  
Quina és la raó de semblança entre elles ? 
Així, quina diries que és dues vegades més gran que la primera?  
 
2.4 
Creus que la semblança és un criteri vàlid per respondre aquesta pregunta? En tots els casos? 
 
Vocabulari d’ajuda: 
 segment 
 angle 
 homòleg 
 igual 
 semblant 
 raó de semblança 
 
 
 
 
 
2.5 
Discussió en grup d’experts: 
 
Comenteu els resultats amb els companys que han treballat el mateix full individual: 

- Hi ha acord? Heu arribat a les mateixes conclusions? Heu fet el mateix raonament per 
arribar a la mateixa resposta? 

- Hi ha desacord, quins raonaments s’han emprat? Ambdós són correctes? Per què? 
 
Desprès de la discussió pots canviar, corregir o afegir alguna cosa al teu full individual, si ho 
creus convenient. 
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DUES VEGADES MÉS GRAN (I) 
 
3. ALUMNE B: LONGITUD 
 
Treballaràs l’exercici des del punt de vista de les longituds. 
 
3.1 
En l’exemple 1.1 podem interpretar les cordes com a segments.  
Pots mesurar-los en termes de longitud ? 
Així, quina diries que és dues vegades més gran que la primera?  
 
3.2 
En l’exemple 1.2 podem interpretar els fulls com a polígons. 
Quins elements d’un polígon pots mesurar en termes de longitud? Mesura’ls. 
Així, quin diries que és dues vegades més gran que el primer? 
 
3.3 
En l’exemple 1.3 podem interpretar les caixes com a prismes. 
Quins elements d’un prisma pots mesurar en termes de longitud ? Mesura’ls. 
Així, quina diries que és dues vegades més gran que la primera?  
 
3.4 
Creus que la longitud és un criteri vàlid per respondre aquesta pregunta? En tots els casos? 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabulari d’ajuda: 
 
 segment 
 polígon / costat / vèrtex 
 prisma / cara / aresta / vèrtex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 
Discussió en grup d’experts: 
 
Comenteu els resultats amb els companys que han treballat el mateix full individual: 

- Hi ha acord? Heu arribat a les mateixes conclusions? Heu fet el mateix raonament per 
arribar a la mateixa resposta? 

- Hi ha desacord, quins raonaments s’han emprat? Ambdós són correctes? Per què? 
 
Desprès de la discussió pots canviar, corregir o afegir alguna cosa al teu full individual, si ho 
creus convenient. 
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DUES VEGADES MÉS GRAN (I) 
 
4. ALUMNE C: ÀREES 
 
Treballaràs l’exercici des del punt de vista de les àrees. 
 
http://www.vitutor.com/geo/eso/ar_1.html 
 
Recorda les fórmules: 
 
 Àrea d’un quadrat 
 
 Àrea d’un rectangle 
 
 Àrea d’un paral·lelogram 
 
 Àrea d’un triangle 
 
 Àrea d’un polígon regular 
 
 Àrea d’un cercle 
 
 
 
4.1 
En l’exemple 1.1 podem interpretar les cordes com a segments.  
Pots mesurar-los en termes d’àrea ? 
Així, quina diries que és dues vegades més gran que la primera?  
 
4.2 
En l’exemple 1.2 podem interpretar els fulls com a polígons. 
Pots mesurar-los en termes d’àrea ? 
Així, quin diries que és dues vegades més gran que el primer? 
 
4.3 
En l’exemple 1.3 podem interpretar les caixes com a prismes. 
Quins elements d’un prisma pots mesurar en termes d’àrea ? Mesura’ls. 
Així, quina diries que és dues vegades més gran que la primera?  
 
4.4 
Creus que l’àrea és un criteri vàlid per respondre aquesta pregunta? En tots els casos? 
 
 
Vocabulari d’ajuda: 
 
 segment 
 polígon / costat / vèrtex 
 prisma / cara / aresta / vèrtex 
 
4.5 
Discussió en grup d’experts: 
 
Comenteu els resultats amb els companys que han treballat el mateix full individual: 

- Hi ha acord? Heu arribat a les mateixes conclusions? Heu fet el mateix raonament per 
arribar a la mateixa resposta? 

- Hi ha desacord, quins raonaments s’han emprat? Ambdós són correctes? Per què? 
 
Desprès de la discussió pots canviar, corregir o afegir alguna cosa al teu full individual, si ho 
creus convenient. 
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DUES VEGADES MÉS GRAN (I) 
 
5. ALUMNE D: VOLUM 
 
Treballaràs l’exercici des del punt de vista dels volums. 
 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas_cat/2quincena10/index2_10.
htm 
 
Recorda les fórmules: 
 
 Volum d’un cub 
 
 Volum d’un prisma  
 
 Volum d’una piràmide 
 
 Volum d’un cilindre 
 
 Volum d’un con 
 
 Volum d’una esfera 
 
 
5.1 
En l’exemple 1.1 podem interpretar les cordes com a segments.  
Pots mesurar-los en termes d’àrea ? 
Així, quina diries que és dues vegades més gran que la primera?  
 
5.2 
En l’exemple 1.2 podem interpretar els fulls com a polígons. 
Pots mesurar-los en termes d’àrea ? 
Així, quin diries que és dues vegades més gran que el primer? 
 
5.3 
En l’exemple 1.3 podem interpretar les caixes com a prismes. 
Quins elements d’un prisma pots mesurar en termes d’àrea ? Mesura’ls. 
Així, quina diries que és dues vegades més gran que la primera?  
 
5.4 
Creus que l’àrea és un criteri vàlid per respondre aquesta pregunta? En tots els casos? 
 
 
Vocabulari d’ajuda: 
 
 segment 
 polígon / costat / vèrtex 
 prisma / cara / aresta / vèrtex 
 
5.5 
Discussió en grup d’experts: 
 
Comenteu els resultats amb els companys que han treballat el mateix full individual: 

- Hi ha acord? Heu arribat a les mateixes conclusions? Heu fet el mateix raonament per 
arribar a la mateixa resposta? 

- Hi ha desacord, quins raonaments s’han emprat? Ambdós són correctes? Per què? 
 
Desprès de la discussió pots canviar, corregir o afegir alguna cosa al teu full individual, si ho 
creus convenient. 
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DUES VEGADES MÉS GRAN (I) 
 
6. COMPARACIÓ I CONCLUSIONS COMUNES 
 
6.1 
Un cop teniu el problema analitzat des de diferents punts de vista: 
 

- Heu d’exposar els resultats de cadascú al grup. 
- Heu de buscar coincidències i diferències 
- Heu de buscar relacions entre els resultats d’uns i altres 
- Heu d’arribar a una explicació conjunta. 

 
Us proposem com a ajuda unes instruccions per guiar el procés, però podeu organitzar-vos 
d’altres maneres: 
 

- Comenceu les exposicions individuals de manera ordenada: estudiant A, B, C i D. Els 
alumnes que escolten poden fer preguntes. 

- Un cop hàgiu escoltat i entès totes les parts, busqueu relacions : 
 
Exemple 1.1  
Quantes dimensions tenen aquests objectes ?  
Quins són semblants ? Quina és la raó de semblança ?  
Què ha passat amb les longituds ? 
 
Exemple 1.2 
Quantes dimensions tenen aquests objectes ?  
Quins són semblants ? Quina és la raó de semblança ?  
Què ha passat amb les longituds ? I amb les àrees ? Hi ha alguna relació? 
 
Exemple 1.3 
Quantes dimensions tenen aquests objectes ?  
Quins són semblants ? Quina és la raó de semblança ?  
Què ha passat amb les longituds ? I amb les àrees ? I amb els volums ? 
Hi ha alguna relació? 
 
 

Quan tingueu una resposta, exposeu-la al professor. 
 
6.2 
Fins ara hem treballat amb rectes, rectangles i prismes rectangulars. 
Passa el mateix si canviem la forma? 
 
Imagineu una polsera, una pizza i una llauna de cola. Comproveu-ho aplicant una raó de 
semblança 2 i 3. 
 
I amb un triangle i un prisma triangular? 
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DUES VEGADES MÉS GRAN (II) 
 
7. PREPARACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
 
Ara teniu ben clar el concepte de semblança, i la relació entre les longituds, les àrees i els 
volums de dues figures semblants. 
 
Els alumnes de 2n acaben de començar la unitat de semblança i de ben segur uns exemples 
els ajudaran a entendre-ho tot millor. Prepareu una breu exposició (15-20 minuts) sobre el que 
heu treballat. 
 
Suggerències:  
 

 
- Sigueu ordenats i clars. Feu una presentació del tema, un desenvolupament i unes 

conclusions. 
 

- Remarqueu les idees principals. 
 

- Utilitzeu un llenguatge adient i a la vegada entenedor. 
 

- Intenteu preveure els dubtes que puguin tenir els alumnes de 2n. 
 
- Cerqueu exemples coneguts per donar suport a aquestes idees. 

 
- Construïu uns cossos geomètrics en cartró per ajudar-vos amb les explicacions. Aquí 

teniu el desenvolupament d’un cub, un prisma rectangular inclinat i un prisma 
rectangular recte. Trieu el que us vagi millor (o algun altre), reproduïu-lo, amplieu-lo... 

 

 
 

- Fixeu-vos en els diferents aspectes de la comunicació oral llistats en la rúbrica 
d’avaluació, per tal d’aconseguir una exposició entenedora. 



 

MÀSTERUNIVERSITARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, 
FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D’IDIOMES 

TFM  
MÓNICA ANAUT EZQUER 

ESPECIALITAT MATEMÀTIQUES 

 

TFM: DISSENY D’UNA ACTIVITAT INTERNIVELL EN L’ÀREA DE GEOMETRIA D’ESO  45 /49 

 

DUES VEGADES MÉS GRAN (II) 
 
8. AUTOAVALUACIÓ  
 
 
AUTOAVALUACIÓ INDIVIDUAL 

 

Senyala l’opció que més s’ajusta al teu parer. 

 

1. Arran del treball cooperatiu, la relació personal amb els companys 

A Ha millorat 

B Es manté 

C Ha empitjorat 

  

2. Durant les sessions de treball en grup 

A Sempre he pogut expressar la meva opinió 

B No sempre he pogut expressar la meva opinió 

C Mai no he pogut expressar la meva opinió 

  

3. Durant les sessions de treball en grup 

A La participació de tots ha estat equilibrada i positiva 

B La participació de tots ha estat positiva però desigual 

C La participació ha estat desigual i de vegades negativa 

  

4. He demanat conselle, ajuda o suport als companys quan ho necessitava 

A Sempre 

B De vegades 

C Mai 

  

5. He rebut consell, ajuda o suport dels companys quan ho necessitava 

A Sempre 

B De vegades 

C Mai 

  

6. He donat consell, ajuda o suport als companys quan ho necessitaven 

A Sempre 

B De vegades 

C Mai 

  

7. L’organització del grup ha estat 

A Eficient (tots hem arribat als objectius sense dificultats) 

B Millorable (alguns hem arribat als objectius, amb algunes dificultats) 

C Ineficient (no hem arribat als objectius) 
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8. L’ús del temps 

A Eficient 

B Millorable 

C Ineficient, hem perdut molt de temps  

  

9. Amb aquesta activitat els meus coneixements del tema 

A Han augmentat i millorat 

B Es mantenen 

C Han empitjorat (tinc més dubtes…) 

  

10. Trobo que treballar les matemàtiques en grup és per mi 

A Més satisfactori que individualment (m’agrada més) 

B Igual 

C Menys satisfactori 

  

11. Trobo que treballar les matemàtiques en grup és per mi 

A Més profitós que individualment 

B Igual 

C Menys profitós 

  

12. En el futur, m’agradaria tornar a treballar en grup cooperatiu 

A Sempre / sovint 

B De tant en tant 

C No, mai 

  

AUTOAVALUACIÓ DE GRUP 

Poseu en comú les respostes de cadascú i, en grup, penseu quins són 

 

Punts forts del grup (què hem fet bé) 

 

Punts febles del grup (què és millorable) 

 

Propostes de millora (com podem millorar-ho) 

 

En resum, la qualificació del grup és: 
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DUES VEGADES MÉS GRAN (II) 
 
9. RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE LES EXPOSICIONS ORALS 

 

 

 TEMA: 
GRUP QUE EXPOSA EL TEMA: 
GRUP QUE AVALUA: 
 

 Senyaleu amb una creu per valorar la qualitat de l’exposició oral: 
MB = molt bé 
C = correcte 
X = millorable 

  ALUMNE 1 ALUMNE 2 ALUMNE 3 ALUMNE 4 
 . MB C X MB C X MB C X MB C X 
1 L’exposició ha estat clara i 

ordenada 
            

2 Ha remarcat les idees principals             
3 Ha emprat el vocabulari matemàtic 

adequat, i adaptat al nivell de 
l’audiència 

            

4 El ritme i el to de veu han sigut 
adequats i entenedors 

            

5 Els gestos i moviments han 
acompanyat el discurs oral 

            

6 Ha transmès seguretat i domini del 
tema 

            

7 Ha captat l’atenció de l’audiència             
8 Ha emprat elements de suport 

(exemples, materials) per ajudar la 
comprensió de les idees 

            

9 Ha estat receptiu cap al públic: 
atendre preguntes, dubtes… 

            

  GRUP ALTRES COMENTARIS 
  MB C X  
10 Hi ha hagut continuïtat entre les 

quatre parts 
   

11 L’exposició ha estat ben 
estructurada, diferenciant 
introducció, desenvolupament i 
conclusió 

   

12 S’ha ajustat a la durada establerta    
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PROVA INDIVIDUAL 
 
Exercici 1 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                               
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
1.1 
Dibuixa dues figures semblants a la figura vermella, que no siguin iguals. Numera-les.  
(1 punt) 
 
Quina és la raó de proporcionalitat entre la figura 1 i la 2? I entre la 2 i la 3? I entre la 1 i la 3? 
(1 punt) 
 
Quina relació hi ha entre les tres raons?  
(1 punt) 
 
1.2 
Senyala les figures grises que són semblants a la figura verda.  
(1 punt) 
 
Quina és la raó de proporció de la figura verda amb cadascuna d’elles ?  
(1 punt) 
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Exercici 2 
 
2.1  

           
 
diàmetre = 25 cm                               diàmetre = 40 cm 
 
Si la pizza petita és per a dues persones, per a quantes persones és la gran?  
(2.5 punts) 
 
 
 
2.2 

                        
 
 
 
diàm. base = 5 cm     diàm. base = 7.5 cm 
 
 
Si la capacitat de l’ampolla petita és de 20 cl, quina és la capacitat de l’ampolla gran?  
(2.5 punts) 
 

 


