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1. INTRODUCCIÓ 

L’aprenentatge és clau en del desenvolupament humà. Hi ha molts tipus d’educació, però 
habitualment se’n distingeix tres: l’educació formal, no formal i informal 

1
.  

L’educació informal és aquella que es realitzar de forma no intencional ni planificada, en la pròpia 
interacció ciutadana. Es tracta d’una acció educativa no organitzada, individual, provocada per la 
interacció amb l’ambient en àmbits com la vida familiar, la professional, la informació rebuda en els 
mitjans de comunicació, etc.  

L’educació no formal és l’aprenentatge que no s’ofereix en un centre d’educació o formació i 
normalment no condueix a una certificació. Tot i això, té caràcter estructurat (segons objectius 
didàctics, duració o suport). És intencional des del punt de vista de l’estudiant. 

L’educació formal és l’aprenentatge que normalment s’ofereix en un centre d’educació o formació, 
amb caràcter estructurat (segons objectius didàctics, duració o suport) i que finalitza amb una 
certificació. L’aprenentatge formal és intencional des del punt de vista de l’estudiant.  

Aquest tipus d’educació, la formal, serà la que s’incidirà en aquest treball, ja que és la que es 
desenvolupa a l’educació secundària obligatòria (ESO), que és l’ensenyament obligatori que reben 
els alumnes de 12-16 anys a Catalunya. 

A l’actualitat, la llei que regeix l’educació formal a l’ESO és la Llei Orgànica  2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació (LOE) 

2
 publicada pel govern socialista.  

A Catalunya, la llei que regula l’educació, és una llei de rang inferior a la LOE, i que per tant la 
compleix, és la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC)

3
. 

Tal i com estableix la LEC en el seu preàmbul, l’educació obligatòria és important pel següent: 

 És un dret de totes les persones, reconegut en l’ordenament jurídic espanyol, català i 
internacional. 

 És una realitat fonamental de tota comunitat nacional, ja que esdevé el factor principal en 
la generació de capital humà, contribueix al creixement del capital social i és un element de 
cohesió social i cultural per mitjà de la igualtat de condicions. 

 És la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu i per tant, l’obligació dels 
poders públics és garantir d’una forma efectiva el dret a l’educació per a tothom. 

  

                                                           
1
 Disponible a:  

http://ciencias-de-la-educacion-004.espacioblog.com/post/2008/10/19/educacion-formal-informal-y-formal 
[accedit el 6 de juny de 2013]. 

2
  Disponible a: http://www.gencat.cat/educacio/butlleti/professors/noticies/LOEcatala.pdf  [accedit el 9 de juny 

de 2013]. 

3
  Disponible a: http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL94In.pdf [accedit el 9 de juny de 2013]. 

http://ciencias-de-la-educacion-004.espacioblog.com/post/2008/10/19/educacion-formal-informal-y-formal
http://www.gencat.cat/educacio/butlleti/professors/noticies/LOEcatala.pdf
http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL94In.pdf
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Respecte a l’ESO, l’article 58 de la LEC argumenta que té com a finalitat: 

1. Assegurar el desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, 
la independència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat. 

2. Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de 
pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials 
relatives a: 

2.1. L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les 
competències matemàtiques i les competències necessàries per l’ús de les noves 
tecnologies i de la comunicació audiovisual. 

2.2. La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, 
culturals i artístics. 

2.3. La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, 
culturals i artístics. 

2.4. La sensibilitat artística i cultural. 

2.5. La coresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones. 

2.6. El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica. 

2.7. La resolució de problemes de la vida quotidiana. 

 

Per tal de poder arribar a aquests objectius, el currículum de la secundària s’ha d’orientar a adquirir 
les vuit competències bàsiques: 

 Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 

 Competència artística i cultural 

 Competència en tractament de la informació i competència digital 

 Competència matemàtica 

 Competència d’aprendre a aprendre 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

 Competència social i ciutadana 

 

La competència matemàtica és una de les vuit competències bàsiques que s’han adquirir, per tant  
és una de les habilitats bàsiques en la que s’ha de formar l’alumne. 
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El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
4
 indica que la competència 

matemàtica està formada per 12 competències: 

1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant 
variables, símbols, diagrames i models adequats. 

2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes. 

3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses. 

4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes. 

5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions que 
es fan en matemàtiques. 

6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 

7. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar 
situacions i per raonar. 

8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i cercar 
situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes. 

9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de 
representació coma  estratègia de treball matemàtic 

10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels altres. 

11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement a partir 
d’idees matemàtiques. 

12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostra la informació, i visualitzar i 
estructurar idees o processos matemàtics. 

 

Les competències bàsiques són les que s’espera que els alumnes de 12-16 anys adquireixin a 
l’ESO, essencials per a poder desenvolupar-se en qualsevol àmbit.  

 
  

                                                           
4
 Disponible a: 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basique
s/competencies_mates_ESO.pdf [accedit el 9 de juny de 2013]. 

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basiques/competencies_mates_ESO.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basiques/competencies_mates_ESO.pdf
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1.1. Motivació del treball 

L’ensenyament formal és una part molt important en el procés d’aprenentatge humà i, en l’etapa de 
l’adolescència té una especial rellevància. Aquest ensenyament desenvolupa capacitats físiques i 
intel·lectuals, habilitats, destreses, tècniques d’estudi i formes de comportament ordenades amb un 
fi social

5
.   

La competència matemàtica, en l’ensenyament formal de l’ESO, és una de les vuit competències 
bàsiques, fet que mostra la importància que té que els alumnes l’aprenguin i la dominin. 

Tot i la remarcada rellevància de l’ensenyament i de la competència matemàtica, l’experiència 
pròpia en el centre de pràctiques amb els alumnes, les reflexions amb els professors i l’opinió de la 
comunitat educativa fan palpable la realitat que l’alumne no mostra massa interès envers 
l’ensenyament en general i especialment en aquesta competència.  

Aquest treball pretén millorar els resultats de l’ensenyament i, en concret, de la competència 
matemàtica, potenciant que els alumnes d’ESO tinguin una motivació intrínseca en l’aprenentatge 
d’aquestes competències. Si s’aconsegueix conscienciar a l’alumne de la importància i de les 
oportunitats de voler aprendre-la, serà més fàcil arribar als objectius educatius proposats

6
.  

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’han elaborat diversos materials educatius relacionats amb 
l’àmbit de les matemàtiques per tal d’estimular la motivació dels alumnes. A més, s’ha provat un 
dels material elaborats en un centre educatiu de Catalunya.  

 
  

                                                           
5
  Disponible a: http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n [accedit el 6 de juny de 2013]. 

6
  Disponible a: http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2012/4/xarxa6_monografic5.pdf [accedit el 6 de juny   

   de 2013]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2012/4/xarxa6_monografic5.pdf
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1.2. Objectius del treball 

L’objectiu general és: 

 Millorar la motivació dels alumnes envers l’àmbit competencial de la matemàtica a 
l’ESO. 

 

Per això, s’han plantejat tres objectius secundaris a realitzar: 

1. Elaborar diferents materials educatius relacionats amb el l’àmbit matemàtic que 
puguin ser interessants per als alumnes d’ESO. 

2. Realitzar un assaig d’aquest material elaborat al centre on autor del treball ha  
realitzat el practicum. 

3. Realitzar una enquesta als alumnes d’una classe i al professor titular de matemà-
tiques per valorar la utilitat del material educatiu elaborat.  
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

La competència matemàtica és una de les vuit competències essencials que els alumnes d’ESO 
han assolir. 

 

2.1. Dades de la competència matemàtica a nivell internacional i nacional 

L’informe PISA (Programme for International Student Assessment) 
7
 són avaluacions internacionals 

comparatives entre països. Una mostra de l’alumnat de 15 anys que es troba escolaritzat en els 
centres educatius de cadascun dels països participants fa una mateixa prova que s’intenta aplicar 
en igualtat de condicions. 

Aquests estudis es fan cada tres anys. L’últim, PISA 2009, hi van participar 65 països, 33 dels 
quals són membres de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic). 
També hi participen algunes regions i comunitats autònomes que realitzen les proves a una mostra 
de centres suficientment gran perquè sigui representativa del seu àmbit territorial (figura 1). 

 

Figura 1. Distribució dels països que van efectuar les proves PISA a l’any 2009 

 

 

L’àmbit prioritari d’avaluació del PISA 2009 va ser la comprensió lectora i els àmbits secundaris van 
ser les matemàtiques i les ciències de la naturalesa. 

En l’àmbit competencial de les matemàtiques, es tracta d’aplicar el raonament matemàtic en 
diverses situacions reals i resoldre diferents problemes en el seu plantejament i anàlisi, així com en 
la comunicació de resultats. 

 

 

 

                                                           
7
 Disponible a: http://www.gencat.cat/ensenyament/quadern19/pdf/Quaderns19.pdf [accedit el 6 de 

juny de 2013]. 

http://www.gencat.cat/ensenyament/quadern19/pdf/Quaderns19.pdf
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A Catalunya (que participa com a comunitat autònoma) hi van participar 50 centres: 28 públics, 21 
concertats i 1 privat. El 81% dels alumnes (15 anys) feia 4t d’ESO, el 17% feia 3r d’ESO i el 2% 
feina 2n d’ESO.  

 

Taula 1. Puntuació mitjana en la competència matemàtica dels països de l’OCDE i de Catalunya. 
PISA any 2009. 

 

 

La puntuació mitjana obtinguda per l’alumnat de Catalunya en l’escala de competència matemàtica 
ha estat de 496 punts, per sobre de la mitjana de l’OCDE (488 punts) i de la puntuació obtinguda 
per Espanya (483 punts).  

Els resultats catalans han estat similars als obtinguts per l’alumnat de França, Suècia, Polònia o 
Noruega. Tot i estar per sobre de la mitjana dels països desenvolupats, cal millorar aquesta 
competència per assolir els nivells de coneixement com els que ha obtingut Suïssa, Canadà o 
Holanda (taula 1).  

Per observar l’evolució dels coneixements en matemàtiques a Catalunya, cal esperar conèixer la 
puntuació mitjana d’aquesta competència a l’informe dels resultats de les proves de l’any 2012. 
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Una altra avaluació de la competència matemàtica és la Prova d’Avaluació de Quart d’ESO
8
. Es 

tracta d’una prova que la realitzen tots els alumnes de quart d’ESO de Catalunya. És una auditoria 
externa de caràcter formatiu i avaluador.  

Es va aplicar per primera vegada en el curs escolar 2011-2012. En el present any s’ha realitzat els 
dies 14 i 15 de febrer de 2013, i s’ha avaluat: 

 la competència matemàtica 

 la competència comunicativa lingüística en llengua catalana, llengua castellana i llengua 
estrangera (i aranès a la l’Aran) 

Els blocs de contingut de la competència matemàtica van ser: el numeració i el càlcul; les relacions 
i el canvi; l’espai, la forma i la mesura; l’estadística i l’atzar. 

Els resultats de les diferents competències es mostra a la figura 2 
9
. 

 

Figura 2. Resultats de les competències avaluades amb la prova d’avaluació de 4r d’ESO. Curs 
escolar 2012-2013. 

  

 

La figura 2 mostra que la mitjana de la competència matemàtica dels alumnes de quart d’ESO a 
l’any 2013 ha estat de 68,3 punts sobre 100. Es pot considerar que és un resultat acceptable, però 
si es compara amb les altres competències avaluades ha presentat una puntuació inferior (llengua 
catalana 76,6 i llengua castellana 76).  

                                                           
8 Disponible a:  

(http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.d9cf94acff010a2b74f751dab0c0e1a0/?vgnextoi
d=f4ca1984544fa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD) [accedit el 6 de juny de 2013]. 

9
 Disponible a: 
(http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d'avalua/Pdf%20i%20altres/prova%
20avaluacio%20eso%202013/rodadepremsa.pdf) [accedit el 6 de juny de 2013]. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.d9cf94acff010a2b74f751dab0c0e1a0/?vgnextoid=f4ca1984544fa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.d9cf94acff010a2b74f751dab0c0e1a0/?vgnextoid=f4ca1984544fa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d'avalua/Pdf%20i%20altres/prova%20avaluacio%20eso%202013/rodadepremsa.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d'avalua/Pdf%20i%20altres/prova%20avaluacio%20eso%202013/rodadepremsa.pdf
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Aquests dos informes han mostrat que la competència matemàtica dels alumnes que resideixen a 
Catalunya ha estat acceptable, però que cal millorar en aquesta competència, ja que s’ha observat 
que hi ha millors qualificacions en les altres competències avaluades. El motiu d’aquestes 
diferències és multifactorial, un d’ells és la motivació en aquesta matèria docent. 

 

2.2. La motivació en la competència matemàtica 

L’educació de l’alumne té per finalitat inculcar-li coneixements, actituds i hàbits adequats en 
l’alumne. El model de comunicació pragmàtic

10
 
i
 
11

 considera que cal proporcionar informació veraç 
i comprensible als estudiants, perquè els hi aporti els coneixements necessaris per aconseguir 
afavorir actituds positives, el que seguirà a la consolidació dels hàbits. Aquest model té en compte 
la motivació, ja que s’ha observat que amb la informació sola, en la majoria dels casos, no és 
suficient (figura 3).  

 

Figura 3. Model de consolidació dels hàbits. 

 

 

La motivació per l’aprenentatge pretén: despertar l’interès de l’alumne i cridar la seva atenció, 
estimular el desig d’aprendre que implica constància i esforç, dirigint aquest interessos i esforços a 
la consecució dels objectius proposats

12
 
i
 
13

.   

                                                           
10

  Ferguson KJ. Health behavior. A:Wallace RB, Doebbeling BN, ed. Maxcy-Rosenau. The public heath and  

    preventive medicine, 14a ed Stanford, Appleton and Lange, 1998: 811-816. 

11
  McAlister A, Puska P, Salonen JT, et al.  Theory and action for health promotion:Illustration from de North  

     Karelia Project.Am J Public Health, 1982; 72: 43-50. 

12
  Font V. Motivación y dificultades de aprendizaje en matemáticas. SUMA,17, 1994:10-16. 

13
  Diaz-Barriga F i Hernández G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Mexico: McGrawHill,  

    2002:64-69.  
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La motivació escolar és un dels factors psicoeducatius que més influeixen en l’aprenentatge en 
general, i que actua com a factor determinant per incrementar el rendiment en les classes de mate-
màtiques. Per canviar actituds envers l’aprenentatge de les matemàtiques, a més de la informació 
cal incorporar necessariament la motivació corresponent. 

Diferents investigacions sobre la psicologia de l’educació consideren que la motivació acadèmica 
és el contrari de la indiferència. Aquests autors consideren que cal aconseguir que l’alumne tingui 
una motivació positiva per a que adquireixi una actitud positiva. Cal fomentar aquelles motivacions 
que sorgeixen de dins de la persona, i que fan que les matemàtiques siguin una activitat que 
recompensa en sí mateixa (motivació intrínseca) 

14,15 i
 
16

.  

En la literatura científica hi ha consens respecte al paper que té la motivació en l’aprenentatge de 
les matemàtiques, però hi ha pocs estudis que expliquen com millorar-la.   

Alguns autors destaquen la importància del context per aprendre aquesta matèria, i proposen que 
l’alumne s’adoni de la seva utilitat, especialment en situacions problemàtiques de la vida 
quotidiana. Cal que coneguin que les matemàtiques tenen dos virtuts clares: que són útils per a la 
nostra vida (les poden usar) i són bones per a la formació personal (en podem aprendre)

17,18 i 19.
 

 

2.3. Percepcions dels docents i dels alumnes del màster en formació del professorat d’ESO 
durant el practicum: 

 Els alumnes del centre on l’autor ha realitzat les pràctiques tenen molt poc interès per 
l’assignatura de matemàtiques. A més, la consideren feixuga i desmotivadora, i sense 
utilitat. 

 Els professors de l’esmentat centre confirmen aquesta situació, i els hi agradaria que 
els seus alumnes estiguessin més positius envers aquesta assignatura.  

 La intercomunicació entre els diferents alumnes del Màster ha evidenciat la detecció de 
dos tipus de problemes:  

 en la manera en la que els alumnes afronten aquesta assignatura, molts d’ells 
amb molt poca il·lusió, i  

 en la manera que alguns professors actuen, ja que consideren:    

 que no cal treballar la motivació de l’alumne, ja que pensen que l’alumne ha 
de ser el que vulgui aprendre.  
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Els joves necessiten saber per quina raó estan aprenen els que se’ls hi ensenya, i quin profit en 
trauran. La seva motivació per aprendre està relacionada amb el grau de connexió amb la seva 
experiència o amb les expectatives que poden imaginar, així com en el grau de risc que 
l'aprenentatge els exigeix.  

Segons B. Prot, motivar és una nova professió. L’alumne necessita trobar la seva pròpia motivació 
per tal de dedicar-se a un treball escolar i responsabilitzar-se’n, és a dir, el seu “motor intern”, 
relacionat amb el sentit de la seva presència a classe

20
. 

La intervenció dels professionals de l’educació és clau. De fet, en les representacions que els 
alumnes construeixen dels seus professors, els primers són: la disponibilitat cap a l’alumne, el 
respecte i l’afecte que li transmet, i la capacitat per a mostrar-se acollidor i positiu. I a la d’educació 
secundària s’afegeixen factors com: el coneixement de la matèria, la capacitat per a motivar i 
implicar els alumnes, la claredat en les exposicions, etc.

21
 
i 22. 

En resum, que l’alumne estigui motivat no és responsabilitat exclusivament seva. Són moltes les 
estratègies que els docents poden fer per a que l’aprenentatge sigui significatiu i per a que l’alumne 
s’impliqui i se’n responsabilitzi.  
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

Tal i com s’ha detallat en l’apartat anterior, el problema detectat va ser la manca de motivació dels 
alumnes envers la competència matemàtica i l’objectiu plantejat ha estat millorar el grau de 
motivació acadèmica (més concretament la motivació intrínseca) dels estudiants d’ESO per 
aprendre matemàtiques.  

Per tal de poder aconseguir aquest objectiu, s’ha dut a terme els activitats següents: 

 Elaboració d’una presentació en Power Point motivacional: “Motiva’t per estudiar, motiva’t 
per a les matemàtiques (veure Annex1). Es tracta del material principal i el més elaborat. 

 Elaboració d’una activitat, “GPS” (veure Annex 2), emprant també en format Power Point. 

 

La presentació “Motiva’t per estudiar, motiva’t per a les matemàtiques” s’ha pogut provar a la classe 
de 3r A del centre on aquest autor ha dut a terme les pràctiques del màster. Desprès de la 
presentació als esmentats alumnes, s’ha realitzat una enquesta elaborada ad hoc per conèixer el 
grau de motivació dels alumnes i del tutor de la matèria.  

 

3.1. Presentació del material educatiu en Power Point: “Motiva’t per estudiar, motiva’t per a 
les matemàtiques” 

Objectiu principal: 

 Elaborar un material educatiu amb informació interessant i motivadora perquè desperti a  
l’alumne el seu interès i tingui una actitud positiva envers a l’estudi de la competència 
matemàtica. 

Objectius secundaris: 

 Explicar perquè la competència matemàtica és essencial a l’ESO. 

 Demostrar que les matemàtiques són la base una gran part de la formació post-obligatòria. 

 Posar exemples d’activitats laborals i relacionar-les amb les matemàtiques. 

Competències bàsiques: 

 Competència comunicativa. 

 Competència digital. 

 Competència matemàtica. 

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

 Competència social i ciutadana. 

Criteris d’avaluació: 

 En aquesta activitat s’ avaluarà mitjançant una enquesta que permetrà conèixer l’opinió de 
l’alumne envers aquest material educatiu.  
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Temporalització: 

L’activitat és una classe magistral, realitzada com a màxim en 45 minuts. Els primers 40 minuts 
estaran dedicats a l’explicació magistral del material educatiu (Power Point), i els últims 5 minuts 
per respondre l’enquesta elaborada ad hoc.  

Ubicació de l’activitat: 

Es tracta d’una activitat pensada per ser explicada en les hores lectives de classe de 
matemàtiques, o bé en les hores tutorials de 3r o 4t d’ESO. En ser un element motivador, 
s’aconsella emprar-lo a principi de curs. Cal fer missatges repetitius durant el curs escolar per 
mantenir la motivació. 

El principal objectiu d’aquest Power Point és donar una bona informació que pugui suscitar en 
l’alumne un interès, una motivació envers la competència matemàtica i les seves aplicacions. 

Per fer l’elaboració del material, s’ha tingut en compte que és un material orientat a un alumnat 
adolescent. Per tant, s’ha realitzat una presentació amena, amb un contingut gràfic important i molt 
clara. Algunes diapositives s’han dissenyat perquè siguin com un diàleg entre l’alumne (els 
pensaments sobre les matemàtiques i sobre l’educació dels alumnes) i el professor. 

La primera diapositiva és la portada amb un títol engrescador que busca captar l’atenció de 
l’audiència (figura 4).    

 

Figura 4. Diapositiva 1: Portada la de presentació Motiva’t per estudiar, motiva’t per a les 
matemàtiques. 

MOTIVA’T PER ESTUDIAR, MOTIVA’T PER       

A LES MATEMÀTIQUES!

Autor: Màrius Mèlich Barrabeig

Tutor: Andrés Marcos Encinas

 

 
 

A continuació es descriuen els diferents punts en que es desenvoluparà a la presentació (figura 5). 
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Figura 5.  Diapositiva 2:  Índex de la presentació Motiva’t per estudiar, motiva’t per a les 
matemàtiques. 

 INTRODUCCIÓ

 ADOLESCÈNCIA I SOCIETAT

 APROPAR L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES

 ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU

 MOTIVACIÓ

 BIBLIOGRAFIA

ÍNDEX

 

3.1.1. Introducció 

En la diapositiva 3 es pretén fer una reflexió principal, on s’argumenta que tot i que l’escola ocupa 
una gran part del temps dels nostres alumnes, molt pocs han dedicat temps per reflexionar 
diferents aspectes: si l’escola és important, si estan a l’escola de manera voluntària o per obligació, 
i perquè les matemàtiques són tant importants en l’ensenyament secundari. 

Són preguntes que introdueixen el fet que, per a molts alumnes, el procés d’ensenyament és un 
procés que té lloc a les seves vides, però que no acostuma a tenir una motivació darrere, una 
entesa del que s’està fent i del perquè s’està fent. 

Figura 6. Diapositiva 3: Introducció de la presentació Motiva’t per estudiar, motiva’t per a les 
matemàtiques. 

INTRODUCCIÓ

 L’escola és una de les principals activitats de la 

vostra vida actual.

 Ser adolescent, una etapa on et preguntes moltes 

coses, t’hauria pogut portar al següent:

– Perquè estic aquí (a l’aula) ara mateix?

– Perquè estudio, perquè vull o perquè m’obliguen els pares?

– Perquè les matemàtiques són importants?

Molts de vosaltres ( jo mateix) passem o hem passat 

pel “tràmit” de l’escola sense haver pensat el perquè 

del que estem fent               Desmotivació total.  

CAL REFLEXIONAR!
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Les diapositives 4 i 5 tracten sobre la realitat de l’ensenyament a Catalunya a l’any  2010. Es 
mostra que hi ha una elevada taxa d’abandonament escolar prematur en els joves de 18-24 anys 
(29%). Això implica que un 29% dels joves de 18-24 anys com a màxim disposen de l’ESO.  A la 
Unió Europea aquesta taxa és la meitat, del 14%, i la fita europea és aconseguir que a l’any 2020 
sigui del 10%.  

També, es comenten els resultats de la competència matemàtica a Catalunya en els informes PISA 
2009 i l’Avaluació de Quart d’ESO 2013, on es fa èmfasi en que els resultats no són dolents, però 
que cal millorar en aquesta competència (figura 7). 

 

Figura 7. Diapositives 4 i 5: Introducció de la presentació Motiva’t per estudiar, motiva’t per a les 
matemàtiques. 

INTRODUCCIÓ

 LA REALITAT:

 Catalunya té uns acceptables resultats de la

competència matemàtica (PISA 2009). La puntuació

mitjana de Catalunya està per sobre de la mitjana de

l’OCDE i de la puntuació obtinguda per Espanya. Tot i

això, estem lluny de l’alumnat de Suïssa, Canadà o

Holanda.

 Si es compara amb les altres competències avaluades

(Prova Avaluació Quart d’ESO) la competència

matemàtica ha estat la que ha tingut pitjor resultat.

LA REFLEXIÓ:

 Hi ha marge per millorar en el domini de la competència 

matemàtica.

 

INTRODUCCIÓ

Resultats PISA 

2009

Resultats Prova 

Avaluació de 

quart d’ESO 

2012-2013
 

 

La diapositiva 6 mostra expressions de frases comunes negatives que es poden escoltar a les 
aules per part dels alumnes (figura 8). 

 

Figura 8. Diapositiva 6: Introducció de la presentació Motiva’t per estudiar, motiva’t per a les 
matemàtiques. 
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Aquestes afirmacions fictícies dels alumnes són les que fan de fil conductor de la presentació, on el 
primer punt que es desenvolupa és: adolescència i societat. Prèviament es comenten algunes 
reflexions al respecte (figura 9). 

Figura 9. Diapositives 7 i 8: Introducció de la presentació Motiva’t per estudiar, motiva’t per a les 
matemàtiques. 

INTRODUCCIÓ

LES REFLEXIONS:

 Aquests comentaris són conseqüència de

com està arribant l’educació als alumnes.

Aquests pensaments no provenen de

grans reflexions intel·lectuals, sinó d’un

pensament humà simple:

ESFORÇ = ROTLLO

 

INTRODUCCIÓ

Hi ha solució? Sí, canviar el paradigma

Com?

– Fer entendre als alumnes la importància de 

l’educació.

– Apropar l’ensenyament (en aquest cas en les  

matemàtiques) a la seva realitat i al moment 

actual.

– Entendre el procés d’educació com un continu 

amb una finalitat i no cada curs com un món 

apart.

 

 

3.1.2. Adolescència i societat 

En aquest apartat, es comenta que a la nostra societat actual hi ha un període llarg d’adolescència, 
al bell mig entre la infantesa i l’edat adulta, però que no sempre ha estat així (figura 10). 

Figura 10. Diapositiva 10: Adolescència i societat de la presentació Motiva’t per estudiar, motiva’t 
per a les matemàtiques. 
 

 

En la diapositiva 11, hi ha diversos exemples, que mostren que el pas de la infantesa a l’etapa 
adulta ha estat diferent al llarg del temps. Aquest pas en dues generacions abans que l’actual o en 
d’altres societats contemporànies (societats tribals, etc.) ha estat molt més curt. També s’explica 
com a principis de segle XX hi havia la necessitat de que els fills treballessin el més aviat possible, i  
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per tant això propiciava un pas a l’edat adulta més ràpid. Entrar en el mon laboral abans implicava 
una augment de responsabilitats, les persones es casaven i tenia fills abans, etc. (figura 11). 

En contraposició a aquesta última diapositiva, s’exposa la següent (diapositiva 12), on es mostra la 
situació actual, on els llocs de treball requereixen una formació superior. En concret, la compe-
tència matemàtica respecte generacions anteriors i la formació d’habilitats ha de ser més elevada. 
També en aquesta diapositiva es posa molt èmfasi en l’esforç que fa la societat, destinant un 19% 
del pressupost de la Generalitat de Catalunya en l’educació (figura 11). 

Figura 11. Diapositiva 11 i 12: Adolescència i Societat: Comparació de la situació actual amb 
generacions anteriors. Presentació Motiva’t per estudiar, motiva’t per a les matemàtiques. 
 

ADOLESCÈNCIA I SOCIETAT

 La societat actual és més

complexa i requereix de

més formació, tant per a la

vida com pels futurs treballs.

Aquesta nova etapa (que

s’allarga com a mínim fins 

als 16 anys) fa que hi hagi 

una transició més lenta entre

els infants i els adults.

A l’actualitat, el govern cata-

là dedica el 19% del total 

del pressupost a l’ensenya-

ment.

  

La diapositiva 13 descriu les reflexions sobre aquest apartat (figura 12). 

Figura 12. Diapositiva 13: Reflexions sobre l’apartat adolescència i societat. Presentació Motiva’t 
per estudiar, motiva’t per a les matemàtiques. 

REFLEXIONS:

 Cada societat té uns valors i un full de ruta.

En la societat actual l’educació és essencial.

En el futur vosaltres podreu decidir.

Som uns privilegiats per tenir un accés fàcil a 

la cultura i a l’aprenentatge (altres generacions 

no han pogut).

És un rotllo?  No

ADOLESCÈNCIA I SOCIETAT
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3.1.3.  Apropar l’ensenyament de les matemàtiques a l’alumne 

L’apartat següent tracta d’apropar l’ensenyament de les matemàtiques a l’alumne. En primer lloc, 
descriu perquè és important l’estudi de les matemàtiques a l’ESO i què implica dominar la 
competència matemàtica (figura 13): 

Figura 13. Diapositives 16 i 17: Apropar l’ensenyament de les matemàtiques. Presentació Motiva’t 
per estudiar, motiva’t per a les matemàtiques. 
 

  

En aquest punt queda pal·lès el fet que la competència matemàtica és essencial en l’aprenentatge 
de secundària per a totes les habilitats que permet treballar, com pensar i raonar, argumentar, 
comunicar,etc. 

Les diapositives 18 a 23 són exemples pràctics de la vida quotidiana. També es fa èmfasi en el fet 
de que, en emprar tantes habilitats, és una competència complexa que s’ha de treballar poc a poc. 
És per això que a vegades les sessions poden ser una mica repetitives i que a l’alumnat li pot 
semblar que cada any es repeteixen els conceptes. En aquest sentit, es comenta que la 
competència matemàtica necessita que l’alumne tingui una bona base per posteriorment poder 
augmentar la dificultat, fent el símil amb el basquetbol, un esport molt tècnic (figura 14). 

Figura 14. Diapositiva 23: Apropar l’ensenyament de les matemàtiques. Presentació Motiva’t per 
estudiar, motiva’t per a les matemàtiques. 
 

 

Aquesta diapositiva finalitza l’explicació de com apropar l’ensenyament de les matemàtiques a 
l’alumne per passar al punt: “Entendre l’educació com un continu”. 
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3.1.4. Entendre l’educació com un continuu 

En aquest nou punt es pretén explicar a l’alumne que cada any, quan comença un nou curs, no es 
troba en un curs aïllat (iceberg), en un curs de coneixement nou i al·liè a tot el que ha realitzat i que 
realitzarà, sinó que el coneixement (en aquest cas la competència matemàtica) és com una escala 
que es va pujant eslavó a eslavó, o sigui curs a curs. També que les matemàtiques són com un 
iceberg, en el sentit que hi ha més matemàtiques amagades que visibles (figura 15). 

Figura 15. Diapositives 25 i 26: Entendre l’educació com un continuu. Presentació Motiva’t per 
estudiar, motiva’t per a les matemàtiques. 
 

 

Cal que l’alumne entengui el concepte de relació entre cursos i entre processos formatius. És a dir, 
que un alumne, per exemple de tercer d’ESO, pensi que no està en un curs aïllat sinó que es tracta 
d’un procés, que pot ser diferent per a cada alumne, amb un objectiu final. 

En les diapositives 27 a 31, hi ha exemples de la importància que tenen les matemàtiques 
directament i indirectament en els mòduls del batxillerat i en d’algunes carreres universitàries. 
S’han escollit exemples de carreres de diferents àmbits perquè es pugui comprobar que efectiva-
ment es tracta d’una competència molt transversal. Les matemàtiques formen part tant dirèctament 
de les modalitats de humanitats, així com de les ciències socials i de les ciències i tecnologia. Tam-
bé són presents indirectament en assignatures com Física, Economia, Química, etc. (figura 16). 

Figura 16. Diapositiva 28: Entendre l’educació com un continuu. Presentació Motiva’t per estudiar, 
motiva’t per a les matemàtiques. 

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
ASSIGNATURES A LES DIFERENTS MODALITATS DEL BATXILLERAT
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En el grau d’enginyeria en tecnologies industrials, es pot observar que hi ha moltes assignatures 
matemàtiques, a més, de moltes d’altres on s’empren continguts i habilitats matemàtiques. També 
al grau de ciències polítiques i de l’administració hi apareixen assignatures amb relació amb les 
matemàtiques (introducció a l’economia, introducció a l’administració pública, etc.)  (figura 17). 

Figura 17. Diapositives 29 i 31: Entendre l’educació com un continu. Presentació Motiva’t per 
estudiar, motiva’t per a les matemàtiques. 
 

Pla estudis grau enginyeria 

industrial

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
PLA ESTUDIS GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS

 

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
PLA ESTUDIS GRAU CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ

 

Un cop evidenciat la forta presència de continguts matemàtics a la formació post-obligatòria, es 
presenten activitats laborals on també es necessari un domini exhaustiu de la competència 
matemàtica. L’enginyeria mecànica requereix de càlculs de nombroses magnituds per poder tenir la 
màxima fiabilitat en una cursa de Formula 1. L’arquitectura utilitza una part de els matemàtiques 
que és la proporcionalitat (escales). (figura 18).  

Figura 18. Diapositives 36 i 38: Entendre l’educació com un continu. Presentació Motiva’t per 
estudiar, motiva’t per a les matemàtiques. 

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
ENGINYER MECÀNIC

 

ENTENDRE L’EDUCACIÓ COM UN CONTINUU
ARQUITECTE 
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L’última diapositiva d’aquest bloc, entendre l’educació com un continuu, és una diapositiva on es 
planteja als estudiants dos reptes futurs, on les matemàtiques tindran un gran pes (figura 19). 

Figura 19. Diapositiva 40: Entendre l’educació com un continu. Presentació Motiva’t per estudiar, 
motiva’t per a les matemàtiques. 
 

 

3.1.5. Motivació 

Per últim, la presentació finalitza amb dues diapositives on el que es preten es fer pensar a 
l’alumne que en la motivació també hi ha un punt personal. És a dir, que perquè una alguna cosa et 
pugui il·lusionar, agradar, o sigui motivar també necessites posar-hi de la teva part. 

Així doncs, finalitza l’exposició comentant que és molt probable que el futbol et motivi i t’agradi i 
que, també depèn de l’estudiant si, la pròxima vegada que tingui classe de matemàtiques, tindrà 
una actitud positiva o no (figura 20). 

Figura 20. Diapositives 42 i 43: Motivació. Presentació Motiva’t per estudiar, motiva’t per a les 
matemàtiques.  
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3.2. Presentació del material educatiu Power Point “GPS” 

Objectiu: 

 Realitzar una activitat transversal matemàtica explicant com funciona el GPS (Global 
Positioning System). Es pretén treballar les matemàtiques mentre s’explica el funcionament 
del GPS. 

Competències bàsiques: 

 Competència comunicativa 

 Competència digital 

 Competència matemàtica 

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

 Competència social i ciutadana. 

Criteris d’avaluació: 

 Es realitzaran preguntes al grup classe per comprovar si s’ha entès el funcionament del 
GPS. Aquesta informació formativa no es tindrà en compte per a l’avaluació trimestral. 

Temporalització: 

Aquesta activitat es realitzarà mitjançant una classe magistral que tindrà una duració màxima de 35 
minuts. Els primers 25 minuts estaran dedicats a l’explicació magistral de l’activitat, i els últims 10 
minuts a realitzar preguntes al grup classe.  

Ubicació de l’activitat: 

Es tracta d’una activitat pensada per ser explicada en les hores lectives de classe de matemà-
tiques, en el bloc d’espai i forma de 3r o 4t d’ESO. 

La figura 21 mostra com esta estructurada aquesta presentació de Power Point. 

Figura 21. Diapositiva 3: Índex. Presentació en Power Point “GPS”. 
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3.2.1. Introducció 

A la introducció s’explica que el GPS o Global Positioning System permet determinar en tot el mon 
la posició d’un objecte, d’una persona o d’un vehicle amb molt bona precisió. Aquest sistema va ser 
desenvolupat pel Departament de Defensa dels Estats Units. A la figura 22 es pot observar el 
posicionament, la distància i el nombre de satèl·lits que necessita el GPS per funcionar. 

Figura 22. Diapositiva 5: Introducció. Presentació en Power Point “GPS”. 
 

 

3.2.2. Funcionament del GPS 

La diapositiva descriu que són necessaris almenys 3 satèl·lits per poder posicionar un objecte al 
planeta Terra. També s’esmentarà com es realitza el càlcul de la distància entre el receptor GPS i 
els diferents satèl·lits (figura 23). 

Figura 23. Diapositiva 6: Funcionament. Presentació en Power Point “GPS”. 
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3.2.3. Demostració gràfica 

La diapositiva 7 descriu com s’intercepten les tres esferes (una vegada es coneix la distància del 
satèl·lit amb el receptor GPS).  

Es visualitzarà un vídeo per acabar d’entendre com les tres esferes creades amb les distàncies 
dels satèl·lits al receptor i l’esfera de la Terra interseccionen en un únic punt, que és el punt on es 
troba la persona o l’objecte que es vol posicionar. 

 

Figura 24. Diapositiva 7: Demostració gràfica. Presentació en Power Point “GPS”. 
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3.3. Assaig del material educatiu en el centre de pràctiques 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, s’ha provat el material docent “Motiva’t per estudiar, motiva’t 
per les matemàtiques” en un centre educatiu. 

La classe magistral on s’ha impartit el material educatiu ha estat la de 3r d’ESO A del centre on 
l’autor ha fet el practicum. La durada de la presentació ha estat de 45 minuts.  

Es tracta d’una classe amb 26 alumnes, dels quals el 59% han estat homes. També, a la sessió  hi 
ha estat present el professor de matemàtiques de l’esmentat grup. 

Respecte a la població i l’àmbit de l’estudi, cal esmentar el següent: 

 És el grup on he realitzat més hores de pràctiques durant el practicum del màster. 

 És una escola concertada de Barcelona, amb un ambient socio-econòmic mig-alt. 

 El comportament del grup, en general, és molt bo, però a vegades poden desconcentrar-se 
i xerrar més respecte als altres tres grups de 3r d’ESO del mateix centre. 

 Al grup classe hi havia tres persones amb dificultats educatives (dislèxia). S’ha intentat 
preguntar durant la classe per tal de veure si s’entenia tot el que s’anava mostrant.  

La visualització de la presentació de Power Point ha estat amb un projector i s’ha realitzat a la 
pròpia dels alumnes. S’ha projectat a les 9.00 hores del mati.  

3.4. Elaboració d’una enquesta als alumnes i al professor titular de matemàtiques  

S’han realitzat dues enquestes elaborades ad hoc per avaluar el grau de motivació dels alumnes i 
del professor titular de matemàtiques respecte al material educatiu presentat al centre educatiu.  

3.4.1. Enquesta per als alumnes (annex 3) 

La metodologia de l’estudi ha estat una anàlisi qualitativa. L’enquesta és de caràcter anònim, 
autoemplenable i s’ha realitzat al finalitzar la sessió.  

L’enquesta ha constat de 5 preguntes, tres preguntes amb resposta tancada i tres amb resposta 
oberta:  

 La primera pregunta ha estat de resposta tancada amb multi resposta de cinc nivells 
opcionals excloents (escala ordinal).  
La pregunta ha estat: si li havia agradat el material educatiu. 

 La segona pregunta ha estat de resposta tancada amb multi resposta de cinc nivells 
opcionals excloents (escala ordinal).  
La pregunta ha estat: si els alumnes creien que el material els havia ajudat a motivar-se  
per a les matemàtiques. 

 La tercera pregunta ha estat de resposta tancada binaria (si/no).  
La pregunta ha estat: si els alumnes pensaven que el material assajat era un material vàlid  
per motivar als futurs estudiants de matemàtiques. 

 La quarta pregunta amb resposta oberta.  
La pregunta ha estat: si l’alumne canviaria alguna cosa de la presentació. 
 

  



 

 

Elaboració de materials relacionats amb l’àmbit de les matemàtiques per motivar als alumnes           Pàg. 28  

 
 

 

 La cinquena pregunta amb resposta oberta.  
La pregunta ha estat: si l’alumne afegiria alguna cosa més a la presentació. 

 

3.4.2. Enquesta per al professor titular de matemàtiques (annex 4). 

La metodologia de l’estudi ha estat una anàlisi qualitativa. L’enquesta és de caràcter anònim, 
autoemplenable, i s’ha realitzat al finalitzar la sessió.  

L’enquesta ha constat de 5 preguntes, dues  preguntes amb resposta tancada i tres amb resposta 
oberta:  

 La primera pregunta de resposta tancada amb multi resposta de cinc nivells opcionals 
excloents (escala ordinal).  
La pregunta ha estat: si li havia agradat el material educatiu. 

 La segona pregunta de resposta tancada amb multi resposta de cinc nivells opcionals 
excloents (escala ordinal).  
La pregunta ha estat: si el professor creia que el material hauria ajudat a motivar als alum- 
nes en l’estudi de les matemàtiques. 

 La tercera pregunta amb resposta oberta.  
La pregunta ha estat: si el professor creu que el material assajat és un material vàlid per 
motivar als futurs estudiants de matemàtiques. 

 La quarta pregunta amb resposta oberta.  
La pregunta ha estat: si canviaria alguna cosa de la presentació. 

 La cinquena pregunta amb resposta oberta.  
La pregunta ha estat: si el docent afegiria alguna cosa més a la presentació. 
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4. RESULTATS 

4.1. Elaborar diferents materials educatius relacionats amb l’àmbit matemàtic que puguin ser 
interessants per als alumnes. 

S’han elaborat dos materials educatius: 

1. Presentació en Power Point: “Motiva’t per estudiar, motiva’t per a les matemàtiques”.  
És una presentació motivacional amb una clara intenció de motivar als alumnes de la 
importància de la competència matemàtica, i de la seva utilitat en la formació post-
obligatòria en les diferents activitats laborals. 

2. Presentació en Power Point:  “GPS”. 
És un material educatiu sobre un tema d’actualitat i proper als alumnes, que permet 
treballar la competència matemàtica i d’altres, de manera visual i amena. 

 

4.2. Realitzar un assaig d’aquest material elaborat al centre on l’autor del treball ha realitzat 
el practicum. 

El segon objectiu ha estat assajar un material elaborat en el centre de pràctiques del màster. El 
material educatiu que s’ha provat ha estat la presentació “Motiva’t per estudiar, motiva’t per a les 
matemàtiques”.  

El dia 6 de juny del 2013, a les 9.00 del matí, es va dur a terme aquesta prova al grup de 3r d’ESO 
A del centre de pràctiques del màster. L’hora lectiva va ser la de matemàtiques. L’assaig es va 
realitzar al lloc habitual d’impartició de classes mitjançant un projector. El grup de 3r A consta de 26 
alumnes i el professor titular de matemàtiques. 

 

4.3. Realitzar una enquesta als alumnes de la classe i al professor titular de matemàtiques 
per valorar la utilitat del material educatiu elaborat. 

El tercer objectiu ha estat realitzar una enquesta als alumnes i professor on s’ha realitzat l’assaig 
del material educatiu.  

Els resultats de la valoració qualitativa dels estudiants han estat els següents:  

 La primera pregunta: T’ha agradat el Power Point motivacional? 

1. M’ha agradat molt 

2. M’ha agradat bastant 

3. Normal 

4. No m’ha agradat massa 

5. No m’ha agradat gens 

La puntuació mitjana de la primera pregunta ha estat de 1,7 punts, amb una desviació 
estàndard de 0,6 punts. Això implica que, en mitjana, als alumnes els hi ha agradat bastant o 
molt la presentació Power Point. A més, cal destacar que ningun dels alumnes enquestats ha 
escollit l’opció 4 o 5 (no m’ha agradat massa o no m’ha agradat gens). 

El 52% dels estudiants han escollit la resposta 2, el 37% la resposta 1 i el 11% la resposta 3.  
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 La segona pregunta: Creus que aquest material t’ha ajudat a motivar-te per estudiar les 
matemàtiques? 

1. M’ha ajudat molt 

2. M’ha ajudat bastant 

3. M’ha ajudat 

4. No m’ha ajudat massa 

5. No m’ha ajudat gens 

La puntuació mitjana de la segona pregunta ha estat 2,7 punts, amb una desviació estàndard 
del 0,6 punts. Per tant, els alumnes, en mitjana, la presentació els ha ajudat o els ha ajudat 
bastant a motivar-se per estudiar les matemàtiques. Cal destacar el fet que cap alumne ha 
escollit l’opció 1 o 5. 

El 55% dels estudiants han escollit la resposta 3, el 38% la resposta 2 i el 7% la resposta 4.  

 La tercera pregunta: Penses que és un material vàlid per ajudar a motivar als futurs alumnes 
en l’ensenyament de les matemàtiques? 

1. Sí 

2. No 

Tots els alumnes han respost que Sí, que pensen que és un material vàlid per motivar-los 
(100%). 

 La quarta pregunta: Canviaries alguna cosa? 

El 50% dels alumnes han contestat a aquesta pregunta oberta que no canviarien res i el 38,5% 
l’han deixat en blanc.  
Els alumnes que han contestat que canviarien alguna cosa, han opinat que preferirien 
aprofundir més en la importància de les matemàtiques en les activitats laborals.  

 La cinquena pregunta: Hi afegiries alguna cosa? 

El 42,3% dels alumnes han contestat a aquesta pregunta oberta que no canviarien res i el 
30,7% l’han deixat en blanc.  

Els que han contestat que afegirien alguna cosa, han comentat que preferirien més exemples 
d’activitats laborals en relació a les matemàtiques. 
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Els resultats de la valoració qualitativa del professor titular de matemàtiques han estat els 
següents:  

 La primera pregunta: T’ha agradat el Power Point motivacional? 

1. M’ha agradat molt 

2. M’ha agradat bastant 

3. Normal 

4. No m’ha agradat massa 

5. No m’ha agradat gens 

La resposta ha estat la 1, M’ha agradat molt. 

 La segona pregunta: Creus que aquest material ha ajudat als alumnes per motivar-se a 
estudiar les matemàtiques? 

1. Els ha ajudat molt 

2. Els ha ajudat bastant 

3. Els ha ajudat 

4. No els ha ajudat massa 

5. No els ha ajudat gens 

L’opció escollida ha estat la resposta 2, Els ha ajudat bastant. 

 La tercera pregunta: Penses que és un material vàlid per ajudar a motivar als futurs alumnes 
en l’ensenyament de les matemàtiques? 

La resposta del professor a la pregunta oberta ha estat que Sí, que pensava que era un 
material vàlid. També ha expressat que volia comentar-li al cap d’estudis del centre per 
incloure la presentació esmentada a les Jornades Culturals del centre, que es realitzaran al 
pròxim mes de febrer. Ha considerat que podia ser molt interessant i útil. 

 La quarta pregunta: Canviaries alguna cosa? 

El professor ha deixat en blanc aquesta resposta, i ha comentat verbalment que no. 

 La cinquena pregunta: Hi afegiries alguna cosa? 

Ha esmentat que posaria més exemples de professions on s’apliquen les matemàtiques. 

La valoració qualitativa de l’autor del treball ha estat la següent:  

L’autor considera després d’haver projectat la presentació del Power Point motivacional que ha 
interessat als alumnes, que han estat atents en tota la durada de la projecció i que els comentaris 
al final de la mateixa han estat molt positius. Per tant, suggereix que pot ser un material vàlid per 
ajudar a reflexionar i a motivar els alumnes. 

La part que més els hi ha agradat als alumnes i que més ha captat la seva atenció ha estat la part 
final de la presentació, la que tracta sobre l’ús directe o indirecte de les matemàtiques en la 
formació post-obligatòria i en les activitats laborals. També, els hi ha complagut les dues 
diapositives finals, les que tracten sobre com motivar-los i com afrontar els reptes de manera 
positiva.  
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5. CONCLUSIONS 

 Segons informe PISA 2009 i altres informes elaborats a Catalunya, l’avaluació de la compe-
tència matemàtica en els alumnes de l’ESO té una puntuació inferior a altres competències 
avaluades. Per tant, es adient elaborar materials educatius per estimular la motivació intrínseca 
dels alumnes envers aquesta matèria docent.  

 L’avaluació qualitativa del material educatiu “Motiva’t per estudiar, motiva’t per les matemà-
tiques” en el grup de 3r d’ESO, per millorar la motivació dels alumnes ha estat que els ha 
agradat bastant o molt i que aquest material els ha ajudat o els ha ajudat bastant a motivar-se 
per estudiar les matemàtiques. Tots els alumnes enquestats destaquen que es tracta d’un 
material útil per ajudar a motivar als futurs alumnes d’ESO.    

 Els estudiants consideren que la presentació milloraria si s’ha aprofundís més amb la relació de 
les matemàtiques i les activitats laborals, ja que els alumnes necessiten conèixer per quina raó 
estan aprenen la matèria, i quin profit en trauran en un futur pròxim.  

 La percepció del professor titular de matemàtiques ha estat que el material educatiu és ade-
quat i que pot ajudar a motivar als alumnes en l’estudi de les matemàtiques. Fins i tot, a 
proposat al centre educatiu incorporar-lo a les Jornades Culturals del centre. També, el docent 
ha proposat que es fes més èmfasi en les professions on la matemàtica es aplicada.   

 Les dades d’aquest estudi apunten que sí el professor té la capacitat de motivar als alumnes 
amb la informació que ells valoren o necessiten, probablement s’implicaran i es responsabilit-
zaran. Des d’aquesta perspectiva, tot i que la motivació a l’aprenentatge la de buscar cadascú, 
que l’alumne estigui motivat no és responsabilitat exclusivament seva. El paper del professor 
dins de l’aula és crucial per augmentar la motivació dels estudiants. 

 

En resum, s’ha aconseguit l’objectiu de elaborar dos materials didàctics en l’àmbit de les matemà-
tiques, i s’ha provat un d’ells a un curs d’ESO d’un centre educatiu. La valoració qualitativa 
respecte al grau de motivació d’aquest material, tant dels alumnes com del professor, ha estat molt 
positiva. S’han detectar punts de millora per fer la presentació més interessant pels estudiants. 

Per tant, aquest estudi suggereix que es possible millorar la motivació dels estudiants d’ESO per 
aprendre matemàtiques, i que sembla possible canviar l’actitud envers l’aprenentatge d’aquesta 
matèria docent.  
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