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1 Introducció 

Segons s’explicita a l’article 27 de la Constitució espanyola: 

“(...)1. Tothom té dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament. 

2. L’educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el 
respecte als principis democràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals.(...)” 

Des del meu punt de vista, no és just que pel fet d’haver nascut en un país, comunitat o família, 
amb pocs recursos no tinguis l’oportunitat d’accedir i gaudir durant la infantesa d’una educació 
que t’asseguri un desenvolupament com a adult amb completa llibertat. En aquest sentit, des 
de l’entitat on participo com a voluntària s’intenta suplir aquestes carències donant suport a als 
joves en riscs d’exclusió social. Només existeix futur educant als joves! 

1.1 Quin motiu m’ha portat a realitzar aquest treball? 

El meu treball, en realitat, va començar quan el juny passat, després d’un any com a professora 
de matemàtiques voluntària en una ONG del barri del Raval. Allà vaig adonar-me que les 
matemàtiques són poc atractives i motivadores pels alumnes en general i, molt en especial, 
pels joves que participen als  “Espais de millora de competències d’accés a l’ocupació”.  

A més, el fet de no disposar de material específic, em va fer veure la necessitat de crear 
materials adequats a les necessitats dels joves participants en l’espai. Així com de dinàmiques 
que fomentessin no només una millora de competències en matemàtiques sinó de 
competències en general i, molt especialment, la millora de l’autoestima, companyerisme, etc. 

Penso que com a educadora cal ser capaç de fer sortir el millor de cadascú. Molts dels 
participants als espais de millora provenen d’uns entorns desafavorits, de pobresa i en molts 
casos de soledat. El meu repte és ser capaç d’engrescar als joves en els conceptes d’esforç, 
constància, necessitat d’aprendre per arribar a millorar, a més de la competència matemàtica, 
les competències transversals i sobretot fer-los millors persones. 

 Jo, tant com puc, aporto el meu “petit granet de sorra”. 

1.2 Què es vol aconseguir? 

Les circumstàncies personals (origen, llengua, edat, etc.) i soci-econòmiques fa que aquests 
nois i noies no hagin disposat d’oportunitats de gaudir, en molts casos, d’una educació bàsica 
obligatòria, la qual cosa fa que difícilment puguin participar en una educació reglada. No per 
això, se’ls ha d’excloure del món de l’educació, que, evidentment, és el primer pas per a la 
integració al món laboral.  

L’objectiu principal d’aquest treball és elaborar un material didàctic de matemàtiques adaptat  a 
la realitat (tant des del punt de vista de necessitats,  capacitats, motivació, assistència, etc.) 
dels joves participants als espais de millora de competències d’accés a l’ocupació. 

Com a objectiu secundari  he tractat d’organitzar  les 12 sessions de les que consta l’activitat. 
Les sessions les he estructurades amb tres tempos: reptes/càlcul mental, treball amb dossiers i 
joc matemàtic. 

Els dossiers, que es presenten en el present treball han estat creats per mi, s’ha realitzat una 
recerca de materials existents i s’han adaptat a la realitat dels alumnes dels “espais de millora 
de competències d’accés a l’ocupació”. Aquests dossiers han estat experimentats parcialment 
per joves d’altres programes de l’entitat, la qual cosa m’ha permès fer-ne unes primeres 
modificacions.  

En qualsevol cas, els dossiers i l’organització de les sessions estaran segur en constant 
evolució, en funció del tipus d’alumnat que tinguem, disponibilitats d’espais i materials (en 
especial dels jocs). 
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El projecte està dividit en 6 parts: 

1. La primera part és la introducció, on s’explica el perquè del projecte i a grans trets què 
es vol aconseguir. 

2. La segona part parla de la ONG, els seus objectius i  molt breument els principals 
programes que desenvolupa. 

3. La tercera part es centra en l’explicació de ”l’acció d’espais de millora d’accés a 
l’ocupació”, l’acció on es desenvolupa la meva tasca com a voluntària i on es pretén 
utilitzar el material creat. 

4. La quarta part ja és pròpiament la justificació del material i l’organització de les 
sessions, així com  la descripció dels dossiers que he creat. 

5. La cinquena part explica els resultats que he obtingut experimentant amb els materials 
amb els diferents grups de joves. 

6. L’última part són les conclusions que he obtingut gràcies a les experiències dutes a 
terme a l’aula. 

2 Context: Entitat 

2.1 Descripció 

Aquesta ONG és una organització no governamental i no lucrativa, sense cap adscripció 
política ni religiosa, que promou el respecte dels drets de la infància i la joventut. L’entitat va 
començar a desenvolupar les seves activitats l’any 1983. 

Els principis bàsics de l’entitat són els següents (tal i com es descriu a la seva pàgina web): 

Respecte la institució: 

 És una organització no governamental i no lucrativa, sense cap adscripció política ni 
religiosa, que promou el respecte dels drets de la infància i la joventut. 

 Està compromesa amb la lluita contra l’exclusió social. 

 Creuen en la justícia social i promovem la igualtat d'oportunitats. 

 Faciliten la integració i la participació de les persones en situació de desavantatge 
social. 

 Sensibilitzen la societat respecte a les situacions de desequilibri social que s'hi donen. 

Respecte a la manera de dur a la pràctica els objectius: 

 Es generen i duen a terme accions educatives. 

 Es situen en el territori, actuant-hi des de la seva realitat 

 Faciliten i promocionen el desenvolupament integral de la persona. 

 Fan pública la seva opinió. 

 Donen suport i/o col·laboren amb iniciatives afins a l'ideari de l‘associació. 

L’entitat treballa a més del barri del Raval, a  la Mina de Sant Adrià del Besòs, a Santa Coloma 
de Gramanet, Badalona Sud, Salt i al Marroc entre d’altres.  

El finançament dels seus projecte prové tan del sector públic com del privat, sempre que no 
condicioni la independència de l'associació. 

2.2 Programes 

L’entitat desenvolupa un conjunt de programes orientats a donar resposta a les diferents 
necessitats i problemàtiques de la població.  

Els programes de l’entitat es poden agrupar en diferents línies d'actuació, que donen resposta a 
unes determinades necessitats socials. Aquestes línies són les següents: 
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 Suport Social a Infants i Famílies: es proporciona activitats educatives amb l'objectiu 
d'educar integralment, des de les potencialitats del temps de lleure, reforçant tots 
aquells aspectes que ajuden al desenvolupament personal i social dels nens, prevenint 
situacions d'exclusió social, realitzant una intervenció socioeducativa amb aquells que 
es troben en situacions de dificultat i oferint suport a les seves famílies. Aquí hi trobem 
els projectes: Vincles, Centre Obert Petita Infància, Centre Obert Infantil 
Casal Familiar: servei comunitari de famílies, Caixa ProInfància, Xarxa d'Ajudes i 
Serveis a Famílies, Anem i Tornem, etc. 

 Suport al Procés Escolar: seguiment del procés escolar dels nois i noies. donant  suport 
als infants i joves en la seva escolarització. Entre els projectes tenim: unitat 
d’escolarització compartida (UEC), aula oberta de la Mina, etc. 

 Integració de joves en risc treball amb joves sense xarxa social per oferir oportunitats, 
trobem els projectes; centre obert d’adolescents, servei de transició a l’autonomia, etc. 

 Formació i inserció social i laboral per facilitar la inserció nois/es en situació de risc. Es 
treballa amb cada jove a partir de diferents itineraris de motivació, de formació i laboral 
de forma individualitzada. Aquí tenim els projectes: xarxa d’accés al treball (XAT), 
mòdul de capacitació laboral d’electricitat, etc. 

 Reforç de la comunitat, on hi trobem entre d’altres el servei de dinamització i 
intervenció comunitària, barri educador, espai tecnològic comunitari, incorpora-Marroc, 
etc. 

3 Programa d’Inserció Social i Laboral de l’entitat: Projecte Xarxa d’Accés al 
Treball (XAT):  

3.1 Descripció 

De forma esquemàtica per entendre on ubiquem l’acció, presentem el següent esquema: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema forma d’organització del treball a l’entitat 

El projecte “Xarxa d’accés al treball” (XAT) està dins del programa d’Inserció Social i Laboral. 
Aquest projecte es desenvolupa mitjançant dos tipus d’accions:  

 L’acció tutorial és el vehicle fonamental que permet definir i concretar l’itinerari de cada 
individu. S’analitza la seva situació per tal de dissenyar i acompanyar el projecte 
individual d’inserció i donar suport durant el procés de canvi. 

 Les accions grupals són accions amb continguts de millora de competències (Espais de 
Millora de Competències Transversals, Espais de Millora de competències Bàsiques, 
Espais de Millora de competències Informàtiques, Espais de Tècniques de Recerca de 
Feina, Accions Formatives Pre Laborals, Pràctiques Professionals, espai de Validació 
de Competències a entorn real de feina).  

Les competències clau a desenvolupar en les accions grupals son: 

Programa  

d’inserció social i 

laboral 
Projecte 

 XAT 
Acció grupal 

Espais de millora de 

competències d’accés a 

l’ocupació 

http://www.casaldelsinfants.org/vincles.htm
http://www.casaldelsinfants.org/vincles.htm
http://www.casaldelsinfants.org/Centre%20Obert%20Infantil.html
http://www.casaldelsinfants.org/casal%20familiar.html
http://www.casaldelsinfants.org/caixapro.htm
http://www.casaldelsinfants.org/caixapro.htm
http://www.casaldelsinfants.org/xarxaajudesbadalonasud.htm
http://www.casaldelsinfants.org/anemitornem.htm
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 Competències Professionals de Base (d’accés a la Ocupació: coneixement de 
tècniques de recerca de feina, coneixement del mercat laboral i perfils 
professionals, coneixement i entrenament en processos de selecció, etc.. 

 Competències Instrumentals Bàsiques: matemàtiques, lectoescriptura i TIC.  

 Competències Transversals:  
o Competències de Relació: relació interpersonal, treball en equip, 

comunicació. 
o Competències d’afrontament: organització del propi treball, capacitat de 

negociació, gestió situacions d’estrès, etc. 

Dins les competències instrumentals bàsiques és on realitzo la meva tasca com professora 
voluntària de matemàtiques, i és en la qual pretenc desenvolupar el material didàctic.  

Aquesta acció grupal està organitzada per mòduls de tres mesos (12 sessions d’una hora i 
mitja), en el qual participen uns 20 alumnes, durant l’any 2012 van participar al voltant de 60 
joves. 

4 Acció “Espais de Millora de Competències d’Accés a l’Ocupació” 

4.1 Objectius 

L’objectiu fonamental de l’acció és una millora/consolidament de les competències 
instrumentals bàsiques (matemàtiques, lectoescriptura i TIC) per tal de contribuir a la millora de 
l’ocupabilitat de joves en risc d’exclusió del barri del Raval de Barcelona. En aquest sentit, cal 
tenir en compte que aquest objectiu no s’aconsegueix de forma independent sinó que s’ha 
d’entendre dins dels objectius globals del projecte XAT. 

4.2 Tipus d’alumnat  

Els/es joves atesos/es en l’acció “Espais de millora de competències d’accés a l’ocupació” són 
joves d’edats compreses entre els 16 i els 25 anys, amb factors personals i estructurals 
d’exclusió que obstaculitzen la seva entrada al mercat laboral. Els indicadors d’exclusió són, 
fonamentalment, el baix nivell d’estudis i educatiu assolit, la manca de context familiar i/o social 
estructurat i les condicions de precarietat econòmica.  

En general, presenten nivell baix de competències bàsiques (fonamentalment lectura, 
escriptura, matemàtiques bàsiques i informàtica), nivell baix de competències d’afrontament i 
de relació, dificultats per identificar els propis interessos i les pròpies competències. En aquest 
sentit, són joves marcats pel fracàs escolar o per la no escolarització, pel que no han obtingut 
en la gran majoria els certificat d’estudis secundaris. 

Una de les condicions de participació a l’acció és l’assistència. En el cas de no assistència (no 
justificada) durant 3 dies provoca l’expulsió de l’acció. En aquest sentit, alguns els joves que 
inicien l’acció tenen dificultats per seguir-la o d’altres  aconsegueixen feina, la qual cosa fa que 
durant les setmanes que dura l’acció es donin de baixa i s’incorporin nous alumnes  a les 
sessions de formació.  

No son destinataris/es del projecte: 

 Aquells/es adolescents i joves que per la seva situació psicològica, estan en un 
període dels seu itinerari que requereix tractament previ especialitzat. 

 Els/es adolescents i joves que poden fer servir els recursos educatius, formatius i 
d’inserció normalitzats que ofereix la ciutat. 

 Aquells/es adolescents i joves que consumeixen algun tipus de substàncies 
adictives. 

 Joves que no tenen garantides les necessitats bàsiques durant els propers 6 
mesos. 
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4.2.1 Tipus d’alumnat per edats 

Durant l’any 2012 han participat 60 joves d’entre els 16 i el 25 anys, per edats:  

 

Figura 2: tipus d’alumnat per edats (Font: ONG) 

4.2.2 Tipus d’alumnat per gènere 

Els/es joves participants/es han estat el 75% (45) homes i el 25% (15) dones. 

 

Figura 3: tipus d’alumnat segons gènere (Font: ONG) 

Aquestes dades evidencien la presencia majoritària d’homes. Aquest fet es pot justificar per 
l’existència  a l‘entitat d’un projecte adreçat exclusivament a dones des d’on es treballen 
específicament els factors personals i estructurals de gènere. 

4.2.3 Tipus d’alumnat segons nivell acadèmic 

Una de les característiques fonamentals del col·lectiu atès és el nivell acadèmic que presenten, 
es tracta de joves que no han finalitzat l’Educació Secundària Obligatòria, ni a Catalunya, ni als 
seus països d’origen, només un 28% dels/es joves han iniciat estudis secundaris. Un 60%  
només han finalitzat estudis primaris, i un 2% no han estat mai escolaritzats. 

 

Figura 4: tipus d’alumnat segons nivell acadèmic (Font: ONG) 

FO: formació ocupacional (cursos de cambrer, forner, electricista, etc.) 

Els joves participants presenten un nivell molt precari de competències instrumentals bàsiques. 
Aquest fet els obstaculitza i dificulta no només l’entrada al mercat laboral, si no també l’accés a 
formacions ocupacionals i/o tecnificadores. Aquest perfil de joves, normalment no supera els 

16-18 
21% 

19-22 
58% 

23-25 
21% 

Edats 

homes 
75% 

Dones 
25% 

GENERE 
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processos de selecció que es duen a terme en les diverses alternatives formatives que ofereix 
la xarxa normalitzada de la ciutat. 

4.2.4 Tipus d’alumnat segons país d’origen 

La convocatòria de l’any 2012 es va caracteritzar per la gran diversitat de nacionalitats 
(Argentina, Pakistan, Bangladesh, Armenia, Equador, Mali, Filipines, Ghana, Guinea, República 
Dominicana, Salvador, Marroc, etc.).  

 

Figura 5: tipus d’alumnat segons país d’origen (Font: ONG) 

El col·lectiu de joves marroquins/es present a l’acció segueix essent el més significatiu. En 
general, els joves marroquins/es i els/es joves subsaharians són joves que han fet un procés 
migratori. Van arribar a Barcelona  menors d’edat i actualment són joves ex tutelats per la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). En qualsevol cas, cal destacar 
que el col·lectiu de joves subsaharians és el que presenta un nivell de competències 
instrumentals bàsiques més baix (el major percentatge de no escolarització al seu país), alhora, 
però, és el que presenta major motivació envers a la formació i al treball. 

4.3 Recursos 

4.3.1 Recursos materials 

Al carrer Junta 21 l’ONG disposa d’un local de 340m
2
 amb el següent equipament: 

 Dues sales tallers 

 Sala d’Informàtica 

 Sala de formació  

 Sala de Recerca de Feina 

 Tres despatxos per a tutories 

 2 Sales d’educadors 

 Vestidor 

 Magatzem 

Aquest equipament es comparteix amb a la resta d’accions (tant tutorials com grupals) del 
projecte XAT. 

4.3.2 Recursos humans 

L’equip humà del qual disposa l’acció és: 

 Cap de Projectes de Formació i Inserció Social i Laboral amb responsabilitats de: 
supervisió i seguiment del projecte, coordinació dels diferents projectes del programa, 
disseny, execució i avaluació del projecte 

 Educadora que es responsabilitza en el disseny, execució, l’avaluació del projecte, el  
desenvolupament d’itineraris d’acompanyament a la inserció i  les accions grupals.  

 Prospector/a Laboral, les seves responsabilitats són: prospecció d’empreses, 
intermediació laboral, suport i assessorament a empreses, difusió. 
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 Voluntariat, que és qui imparteix classes de castellà, matemàtiques, informàtica, taller 
de CV’s. 

Tal i com es descriu en les responsabilitats, part de l’equip humà també intervé en la resta 
d’accions que es realitzen en el projecte XAT. 

4.3.3 Recursos financers 

El projecte ha estat finançat des de l’any 2004 per diferents agents públics i privats de línies 
d’inserció socio laboral amb col·lectius en risc d’exclusió, fonamentalment pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, i pel Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

5 Descripció de la solució:  

5.1 Justificació de la necessitat de material 

Com s’ha comentat en l’apartat anterior és tasca dels voluntaris impartir les activitats de 
competències bàsiques. En aquest sentit, jo participo com a voluntària en la competència de 
matemàtiques i quan vaig iniciar la meva activitat el gener de 2012 em vaig trobar que: 

 el projecte no disposava de material elaborat per treballar amb els joves en aquesta 
competència.  

 Malgrat la meva bona voluntat, vist amb perspectiva i amb els coneixements que he 
adquirit en el Màster, vaig treballar les matemàtiques des d’un punt de vista poc 
didàctic. Em vaig centrar molt en les operacions mecàniques (sumar, restar, multiplicar 
i dividir, nombres naturals i decimals) i poc aplicacions pràctiques més visuals. Tampoc 
em vaig plantejar uns objectius a seguir. 
 
Nota: veure Annex 5 

A més, cal afegir: 

 Nivell significativament baix de competències instrumentals bàsiques. Ens trobem 
amb joves, els quals la seva escolarització obligatòria ha estat força deficitària, en la 
majoria de casos han abandonat els estudis i això dificulta l’adquisició de nous 
aprenentatges. En molts casos aquestes mancances afecten a les àrees instrumentals 
(llenguatge i matemàtiques), limitant considerablement l’adquisició de nous 
aprenentatges. 

 La diferència de nivell de competències en un mateix grup. 

 El constant moviment de joves, assistència i/o baixes i altes, al llarg de l’acció. 
Algunes sessions només es compta amb l’assistència de 2-4 alumnes en d’altres 
s’arriba fins a 10/grup. 

Tots aquests factors m’han fet veure la necessitat de crear un material didàctic, des del punt 
de vista de la competència matemàtica, que pugui ser treballat a l’aula i que tingui en compte, 
tant com sigui possible, la diferència de coneixements previs que presenten tots els joves a qui 
va dirigida aquesta acció i la constant incorporació de nou alumnat. Aquest material cal que 
sigui fet “a mida” tenint en compte el tipus d’alumnat a qui va dirigit. A més, amb les activitats 
complementàries (càlcul mental i jocs matemàtics) puc millorar indirectament les 
competències transversals i el què és més important la motivació i l’autoestima dels joves 

participants. 

En qualsevol cas, la intenció d’aquest projecte és també aquest material i la didàctica de les 
sessions pugui ser utilitzat, total o parcialment, en qualsevol part del territori on s‘estiguin duent  
terme iniciatives similars a la d’aquesta ONG. 
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5.2 Descripció del material 

El material didàctic descrit a continuació està previst per la impartició d’un mòdul de 
matemàtiques en l’acció les competències instrumentals bàsiques.  

És imprescindible remarcar que el nivell de competències bàsiques, i en especial les 
matemàtiques, es molt baix, ja sigui perquè no han tingut accés a l’educació bàsica o perquè 
simplement fa molts anys que no treballen les matemàtiques. En qualsevol cas, la majoria 
d’alumnes presenten un bloqueig important a l’hora de treballar aquesta matèria. En algun 
d’aquests casos quan comencen a treballar s’adonen que en saben més del què es pensen. 

El material didàctic elaborat servirà per treballar les sessions de matemàtiques que es 
caracteritzen per: 

 Temporització: 12 sessions d’hora i mitja cadascuna. 

 Nombre total d’alumnes: màxim 20 alumnes (dividits en 2 grups).  
Possibilitat de baixes i altes d’alumnes durant el curs. 

 Aules disponibles: sala de formació i sala d’informàtica. 

                                   

Sala de formació 

                               

Sala d’informàtica 

 Recursos humans: 2 voluntàries 

El material didàctic s’organitzarà per dossiers. Aquests dossiers són: 

 Nombres naturals (1) 

 Nombres enters (2) 

 Nombres decimals (3) 

 Fraccions (4) 

 Proporcionalitat/regla de tres (5) 

 Tants per cent/descomptes (6) 

 Magnituds i mesura 
o Longitud (7) 
o Superfície (7) 
o Massa(8) 
o Volum (8) 
o Capacitat (8) 
o Escales (9) 
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Cadascuna d’aquests dossiers disposarà d’una part introductòria (conceptes bàsics ) i una altra 
d’aplicació practica dels conceptes introduïts. L’aplicació pràctica, sempre que ha estat 
possible, s’han basat en situacions de la vida quotidiana. 

Nota: veure Annex 1 

A més, dels materials es recolzarà les sessions amb activitats tipus: 

 Càlcul mental, reptes, etc. Aquestes activitats són noves respecte el curs 2012. En 
aquest curs vaig constatar que molts alumnes no recordaven o no sabien les taules de 
multiplicar i malgrat els vaig donar les taules fotocopiades no va haver manera 
d’aprendre-les. Penso que mitjançant el càlcul mental poden anar adquirint-les i/o 
motivar-se per aprendre-les. En quan als reptes, és bo que inicien les sessions amb 
alguna activitat que els faci concentrar i centrar-se. Considero que és una bona eina 
per aconseguir el desbloqueig d’alguns dels joves participants. 
 
Nota: veure Annex 2 
 

 Jocs: sudokus, rumikkub, etc. Durant el curs 2012 vaig veure la importància d’introduir 
un espai de joc a les sessions. Alguns dels joves participants em van explicar que mai  
havien jugat. Són joves que de nens van arribar sols a Catalunya, són joves que mai 
van gaudir d’una infantesa vinculada al joc i a les activitats en grup. El joc  l’utilitzo com 
a eina complementària, tant des del punt de vista matemàtic (raonament, visió espaial, 
etc.) com del punt de vista de concentració, motivació,  companyerisme, aprendre a 
seguir unes normes establertes de joc,  o de simplement gaudir una estona jugant.  
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5.3 Objectius d’aprenentatge matemàtic dels dossiers 

DOSSIER OBJECTIUS 

Nombres Naturals Utilitzar les diferents utilitats dels nombres naturals i aplicar-les en situacions quotidianes. 

Identificar codis (matricules, telèfons, passaport, etc.) 

Saber utilitzar les quatre operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió) i saber-
ho aplicar en la resolució de problemes. 

Nombres Enters Ordenar els nombres enters i representar-ho a la recta numèrica. 

Saber utilitzar les quatre operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió) i saber-
ho aplicar en la resolució de problemes 

Nombres Decimals Identificar nombres decimals i les seves parts. 

Ordenar els nombres decimals i representar-ho a la recta numèrica. Arrodoniment. 

Saber utilitzar les quatre operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió) i saber-
ho aplicar en la resolució de problemes. 

Les Fraccions Conèixer, entendre i saber utilitzar els diferents conceptes de fracció. 

Entendre, identificar i aplicar l’equivalència de fraccions. 

Ordenar les fraccions amb l’ajuda del càlcul.  

Operar amb fraccions i resoldre problemes amb nombres fraccionaris. 

Proporcionalitat Identificar les relacions (directa i inversa). 

Construir i interpretar taules de valors corresponents a parelles de magnituds 
proporcionals. 

Conèixer i aplicar tècniques específiques per a resoldre problemes de proporcionalitat  
(reducció a la unitat, regla de tres) 

Tants per cent / 
Descomptes 

Comprendre el concepte de tant per cent (percentatges). 

Calcular percentatges directes. 

Resoldre problemes de percentatges (augments i disminucions percentuals). 

Magnituds i mesura 

 Longitud 

 Superfície 

 Massa 

 Volum 

 Capacitat 

 Escales 

 

Dominar les unitats de mesura (lineal, de superfície, volumètrica) del sistema mètric 
decimal i les relacions en cadascuna d’aquestes. 

Identificar i classificar figures (planes i volumètriques). 

Conèixer les fórmules de perímetres, àrees i volums. Saber aplicar-les per a resoldre 
problemes. 

Dominar les unitats de massa  del sistema mètric decimal i les relacions en cadascuna 
d’aquestes. 

Conèixer i entendre les relacions d’escales. Saber treballar realitat/paper. 
Taula 1. Relació dossier elaborats respecte els seus objectius matemàtics 
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5.4 Organització de les sessions 

En la primera sessió de cada mòdul ,o quan entri un nou alumne durant el curs, es realitzarà un 
control. Aquest control permet conèixer quins són els coneixements matemàtics previs dels 
quals disposa cada alumne. En funció dels resultats s’organitza el grup (màxim 20 alumnes) en 
dos subgrups de 10 alumnes. 

Nota: veure Annex 3 

En la segona sessió, es corregirà i comentarà el control a la pissarra, per tal que cada alumne 
conegui quins han estats els seus resultats, tant important és el què ha fet bé com en el què 
s’ha equivocat. En funció dels resultats s’organitzen els dos grups. Fins ara l’organització s’ha 
fet per nivells, un grup amb coneixements previs molt bàsics i l’altre amb un nivell de 
coneixements una mica superiors. 

A partir d’aquí les següents sessions s’organitzaran: 

Treball Càlcul mental 

Les sessions s’iniciaran amb 5-10 min. dedicats a la resolució de problemes mitjançant el càlcul 
mental i/o reptes matemàtics.  

Treball dossiers 

La segona part de la sessió seguirà amb  45-60 min. de treball amb el dossier que correspongui 
a cada alumne. 

Cada alumne, en funció dels resultats obtinguts en el control de coneixements previs, se li 
lliurarà un dels dossiers per començar a treballar. S’aniran explicant coneixements bàsics i/o 
dubtes individualment o per grups, en el cas que hi hagi més d’un alumne que treballi el mateix 
dossier. 

En funció de l’evolució de l’alumne, se li aniran lliurant dossiers. D’aquesta manera assegurem 
una evolució individualitzada, en funció dels coneixements previs, la capacitat d’esforç i la 
motivació.  

Cal tenir en compte que l’assistència a les sessions, malgrat sigui obligatòria, no és massa 
constant, varia molt en funció del grup. Fet que provoca que no tothom assisteix al mateix 
nombre de sessions i que poden entrar alumnes nous en qualsevol de les 12 sessions del curs. 

Espai de joc matemàtic 

Aquesta part, en funció de com s’ha treballat en la part de dossier i/o de l’ambient de classe, 
està prevista que sigui d’entre 15-30 min. 

Els jocs proposats són: 

 Sudokus. 

 Rummikub de xifres, Parker. La “manipulació” 

 Blokus 

 Domino 

 Bingo  

 Joc de vaixells 
                       

El joc triat en cada sessió dependrà dels alumnes presents i de l’interès d’aquests. Tots 
aquests joc, excepte els vaixells, van ser provats amb molt d’èxit durant el curs 2012. En el cas 
dels Sudokus van ser necessàries dues sessions per poder-lo dur a terme, el primer dia només 
s’explicaven les normes i funcionament i els alumnes provaven. Era sempre en la segona 
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sessió quan realment, després de més explicacions, eren capaços de resoldre’ls de forma 
individual. 

6 Resultats 

Respecte el càlcul mental/reptes 

Aquestes activitats no s’han pogut experimentar abans la presentació del present treball.  

Respecte els dossiers: 

En un principi esperava poder posar en pràctica la metodologia de les sessions i per tant provar 
els dossiers amb el grup d’alumnes dels “Espais de millora de competències d’accés a 
l’ocupació” que tenien previst pel període maig-juliol. Però per diferents circumstàncies, alienes 
a mi, aquest grup s’ha redirigit a un altre acció formativa pre laboral, on no s’inclouen les 
matemàtiques. Per tant, vaig creure interessant buscar un altre grup de joves dins de la 
mateixa entitat on dur a terme l’experiència. Aquest grup de joves pertanyen a l’espai de reforç 
escolar, alguns estan estudiant 1r de BAT, altres han acabat els estudis superiors als seus 
països d’origen i aprofiten l’espai de trobada per fer un reforç. 

Nota: veure Annex 4 

Amb aquests joves he participat en diverses sessions, en les quals han treballat amb alguns 
dels dossiers. Els resultats obtinguts són: 

 Per tractar-se de joves amb, teòricament més nivell de matemàtiques en 
principi vaig pensar que no calia explicar la part de conceptes bàsics. En el 
moment de dur a terme la part pràctica, en especial en les unitat de mesura ha 
fet falta repassar els conceptes bàsic conjuntament.  

 S’ha detectat una dificultat superior en entendre els enunciats en català 
respecte als enunciats en castellà. 

 Els enunciat han de ser curts i concisos. 

 Els ha agradat els esquemes, taules i gràfics de suport tant dels conceptes 
bàsics com, sobretot, de l’aplicació pràctica. 

                     

Joves de l’espai de reforç escolar treballant amb els dossiers 

Respecte als jocs: 

En un grup de joves d’un PQPI, es va proposar jugar a vaixells, però els alumnes, per contra 
del que em passa amb els d’”espais de millora de competències”, no els va agradar la idea, van 
considerar que era un joc de nens, la qual cosa em va sorprendre enormement. 

En l’espai de reforç es va jugar al “ Escondite en la Selva”,  de Smart Games. Aquest joc  
disposa d’un taulell on hi ha animals (zebra, lleó, etc.) dibuixats i de 4 fitxes, cadascuna té una 
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forma diferent. Es tria una targeta, que indica quina animals s’han de veure al taulell. Només hi 
ha una posició possible de les fitxes per resoldre el puzle. 

            
 

 

L’experiència del joc va agradar molt als joves. Tot i que es tractava d’un joc nou, el van 
entendre ràpidament i, per sorpresa de tots, va haver-hi una jove que va ser capaç de resoldre 
un joc d’un nivell expert en un temps molt curt (menys de 5 minuts), l’alumna es va sentir 
realment satisfeta. Aquest fet demostra la importància que té el joc per millorar l’autoestima 
dels alumnes, la seguretat en sí mateixos i la possibilitat de treballar conceptes matemàtics. 
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7 Conclusions 

A l’experiència a l’aula realitzada ha quedat palès que: 

 Malgrat que els materials “naixessin” pensats pels “Espais de millora de competències 
d’accés a l’ocupació” crec que podran ser utilitzats per joves participants en altres 
programes de l’entitat (PQPI, reforç escolar, etc.) i fins i tot en qualsevol altre col·lectiu 
similar de joves. 

 En canvi, les dinàmiques tipus joc matemàtic, tal i com es va constatar amb els joves 
participants als PQPI, serà més difícil d’implantar. Més difícil però... no impossible. 

 Tot i no haver experimentat amb al càlcul mental i els reptes matemàtics estic quasi 
segura que serà una bona eina per motivar i fer treballar d’una forma diferent als 
alumnes. També penso que es pot utilitzar amb qualsevol dels grups de joves que 
participen en activitats/programes l’entitat. 

Un fet molt important és el de la immersió lingüística, no podem avançar si no hi ha un mínim 
de comprensió de l’idioma. Cal que realment en una primera fase el joves han de tenir accés a 
una aula d’acollida lingüística i una vegada assolits uns coneixements mínims seran capaços 
de treballar les matemàtiques. En general, ja costa d’entendre segons quins enunciats, només 
falta que no dominin mínimament l’idioma. 

A nivell personal ha estat una tasca molt enriquidora poder elaborar primer el material, m’he 
sorprès de la gran quantitat d’informació interessant existent a la xarxa, i segon i no gensmenys 
important poder gaudir de l’experiència de participar com a voluntària a l’entitat. Haig de 
confessar que quan surto de la meva estona com a voluntària dibuixo un somnriure, em sento 
realitzada com a educadora i sobretot com a persona. Aquests joves no em deixen mai de 
sorprendre!  

Crec que he assolit els objectius definits. Inicialment només proposava la creació de material 
però, a més, he pogut idear una metodologia de sessions (amb activitats relacionades) i el més 
important: he pogut experimentar, encara que només parcialment, amb els dossiers.  

Espero que aquest treball només sigui un inici perquè més voluntaris com jo l’utilitzin i el 
millorin tant com sigui possible. La millora continua és feina de tots. 
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