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2. INTRODUCCIÓ 

2.2. REFLEXIÓ INICIAL 

Aquesta proposta neix de l’observació en la mancança del correcta assoliment d’una 

competència bàsica que afecta al futur desenvolupament de l’alumnat. 

Durant el segon trimestre del present curs 2013/2014, en el centre de pràctiques, vaig assistir 

a l’entrega d’un examen corresponent al temari de l’Energia en l’àrea de la Tecnologia. Els 

resultats no tendien a ser molts alts, a causa d’aquest factor vaig observar atentament 

l’examen i, de forma genèrica, les respostes que havien proposat els alumnes. 

La majoria dels falls comesos no presentaven relació directa amb l’assignatura corresponent. 

Sinó que els errors residien en la reiterada equivocació en les comptes a realitzar per 

solucionar els problemes. Falls que deriven de la correcta assimilació de la bàsica matemàtica 

estudiada en cursos anteriors. 

Un cop observat aquesta mancança, vaig assistir a diferents sessions de la corresponent 

matèria impartida al nivell de 1r d’E.S.O.I al llarg d’aquestes sessions vaig anar apuntant els 

factors negatius que afavorien la futura situació que havia detectat. 

Havia descobert una mancança en els coneixements adquirits al nivell de 3r d’E.S.O. i m’havia 

dirigit a la causa d’aquesta mancança, a l’ensenyament més bàsic d’aquesta competència, per 

comprendre que estava passant. 

Els alumnes es trobaven desmotivats, desinteressats de l’assumpte que s’estava tractant. I va 

ser en aquell moment que vaig pensar en l’assignatura de Tecnologia i com l’alumnat 

afrontava les hores destinades al taller, els temps invertit en l’ensenyament per projectes. 

Va ser en aquell precís instant, en el qual va néixer aquesta idea. La pregunta que em rondava 

dins del cap era: Com traslladar aquesta metodologia d’aprenentatge a les matemàtiques? 

2.2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Així doncs, els objectius que es pretén assolir amb aquesta proposta són els següents: 

- Corregir l’assentament de la competència bàsica matemàtica. 

 

El principal objectiu d’aquest projecte és corregir la mancança original, la qual ha 

facilitat l’aparició d’aquesta idea. 

 

- Traslladar la metodologia de l’ensenyament de la Tecnologia a altres matèries. 

 

L’aprenentatge, o la consolidació d’aquest, es basarà en la resolució de problemes 

relacionats amb la vida real a través de grups de treball. És a dir, un aprenentatge 

basat en projectes, similar al que es fa a la matèria de tecnologia. 
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- Realitzar un projecte d’ensenyament entretingut. 

 

L’entreteniment generarà interès i motivació per a la realització de les tasques. Una 

petita sensació controlada d’afany competitiu dins de la classe pot facilitar el 

compliment d’aquest objectiu. 

 

- Reforçar el comportament social del grup classe. 

 

És en aquest moment, quan els estem proposant una competició a petita escala, que 

em de reforçar el seu vincle amb la resta de companys i fer de la competició, només 

una excusa per aprendre, no per guanyar. 

 

- Reforçar els enllaços neuronals de l’aprenentatge que se’n deriva. 

 

Una experiència agradable ajuda a aprendre, és més, ajuda a recordar el que s’aprèn. 

Si l’ensenyament es produeix a través d’un exercici complaent pels nostres sentits, 

aquest tindrà moltes més possibilitats de perdurar. 

 

- Relacionar l’ensenyament amb experiències de la realitat quotidiana. 

 

Si l’experiència, a més d’agradable, també es propera, es facilita que la repetició 

d’aquesta realitat que ens envolta es relacioni de forma directa o indirecta amb els 

coneixements adquirits  

 

- Motivar de forma global l’ensenyament d’una matèria de poc interès. 

 

Aixecar l’estat d’ànim de l’alumnat davant la no creença de la possessió  de la lògica 

matemàtica, per demostrar-los, a través d’una experiència emocionat, que la pròpia 

resolució de problemes, de la qual se’n deriva la lògica matemàtica, s’ha de treballar 

 

- Reactivar l’interès perdut en la matèria per part d’un sector de l’alumnat. 

 

Si es troba una utilitat i, a més, aquesta utilitat (l’esport) comporta un gran interès per 

aquells alumnes en més dificultats en el tema, la matèria pot anul·lar aquell nul interès 

inicial.  

 

- Incidir en l’assoliment de la competència per a l’ensenyament transversal 

 

Objectiu de llarg termini que consisteix en comprovar, a través d’uns indicadors 

anteriorment plantejats, si els errors que han donat peu a la proposta es repeteixen al 

curs de 3r d’E.S.O. de Tecnologia.  
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3. EL PLANTEJAMENT 

3.1. EL PROBLEMA 

La filosofia educativa subjacent en el model educatiu des de la LOGSE, actualment acceptat 

com a vàlid per treballar al voltant de l'educació, és el constructivisme. És a dir, lliurar a 

l'alumnat eines per a la creació dels seus propis procediments de resolució de problemes. 

Aquest plantejament està íntimament lligat al desenvolupament de l’àrea de la Tecnologia. 

Quan a l’alumnat se’l proposa treballar per projectes al taller, on un grup reduït han de donar 

solució a un problema plantejat amb uns recursos prèviament donats.  

Aquest aprenentatge els motiva. Els crea un interès veure com la seva interacció amb el món 

real, la teoria aplicada a una finalitat determinada, comporta un resultat final útil. És a dir, 

alhora que s’aprenen nous conceptes, els apliquen a la vida real. Això és el que pretenc 

proposar, ensenyar les matemàtiques des de la perspectiva que es fa en la tecnologia, un 

ensenyament basat en projectes. 

En realitat, a les matemàtiques, la definició del principi també se li podia proposar. S'explica un 

model teòric, els recursos, que s'haurà d'aplicar a posteriori, amb variants, per a la resolució 

dels obstacles plantejats. El conflicte sorgeix quan el problema no és una mera repetició del 

model teòric, sinó que es tracta d'una aplicació lògica i variada del plantejament inicial.  

Davant la incapacitació de la majoria de l'alumnat per a la resolució lògica de l'obstacle, el 

professor opta per escollir el camí més fàcil. És a dir, obviar la complicació del model teòric 

inicial i proposar la resolució de qüestions summament semblants a les realitzades en les 

sessions teòriques.  

A aquest fet se li pot nomenar com la creació de la competència basada en l'aplicació de 

fórmules predeterminades. Concepte que es distancia molt de les competències bàsiques, 

entre ella la matemàtica, les quals han d'adquirir els alumnes d'Educació Secundària amb la 

finalitat de formar ments pròpies i crítiques amb la societat que els envolta. 

3.2. EL PRÒPOSIT 

La principal habilitat que volem que es desenvolupi a través d'aquesta actuació és la 

competència bàsica matemàtica. Per fer-ho, hem de modificar el procés en el qual es 

construeixen els coneixements. Hem reorientar la realització de les sessions teòriques basant-

nos en el model constructivista, proposant un model més proper a l’ensenyament de la 

tecnologia. 

Es proposa enfrontar l'alumnat a la resolució d'un problema de forma col·lectiva, en grups de 

treball, però sense ajuda del docent. La resolució conjunta del problema, comporta realitzar un 

treball en equip i saber organitzar aquest mateix grup perquè es remi en la mateixa direcció. 

Aquesta mateixa funció és la que els depararà el món real. 
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Aquest problema neix d'aquesta explicació teòrica inicial, però es diferencia d'aquesta en que 

no serà una clonació dels exercicis exposats inicialment. El docent pot optar per la complicació 

del model teòric, i la resolució d'aquest anirà a càrrec del grup d'alumnes, que de forma 

col·lectiva, han de donar una resposta correcta o errar en el seu intent. L'error, en aquest cas, 

es pagarà i hauran d'aprendre a no cometre. Malgrat que de la mateixa manera, l'encert es 

premiarà. 

3.3. L’ALUMNAT 

Aquest plantejament dóna lloc a una infinitat de possibilitats i de problemes a proposar. El 

professor, com a figura de líder ha de mantenir als seus alumnes endollats en aquest projecte. 

No podrà posar problemes excessivament senzills o difícils de realitzar, però sí que podrà 

plantejar qüestions on s'hagi de fer una recerca externa per mantenir l'alumnat motivat. La 

base d'aquest projecte es basarà en mantenir l'afany competitiu, de forma positiva, entre els 

alumnes . 

Aquest factor és clau. Diferenciarà l'explicació clàssica de la matèria. Les matemàtiques, 

actualment són vistes com una matèria complicada en l'etapa educativa. Un gran nombre 

d'alumnes a l'aula perden l'interès en aquesta assignatura al no resoldre amb encert els 

problemes que es plantegen. En no aplicar o creure que no posseeixen la lògica matemàtica. 

Però res més lluny de la realitat, els alumnes, durant la seva adolescència, tendeixen a tenir 

poca capacitat per sobreposar-se al fracàs. Però de la decepció no els podem protegir, han de 

patir per ells mateix i acceptar i corregir els seus errors. Protegir-los de la frustració només 

ajudaria a alimentar la seva pròpia utopia. Per això, la coexistència amb el fracàs és essencial 

per entendre el sistema educatiu i el creixement personal que aquest planteja. Els docents són 

els agents encarregats de la participació de la pròpia educació de l'alumne, llavors la funció 

radicarà en ajudar-los a sobreposar-se. Aquí és on neix la tasca motivadora tant del docent 

com la del projecte proposat. 

3.4. LA FIGURA DE L’EDUCADOR 

Es proposa una figura de l'educador com a mer espectador en la segona etapa de la 

construcció dels coneixements, la resolució de problemes. El professor no ha d'influir de forma 

directa en el procediment ni en el resultat final d'aquesta etapa. L'alumnat ha d'aprendre a 

perdre la por al fracàs i entendre com a part del procés de l'aprenentatge en la seva etapa 

educativa. Ara poden i han de fallar, en la seva vida adulta no. Han fallar perquè han de 

conèixer a la perfecció les seves debilitats i les seves virtuts, i treballar per millorar aquests 

aspectes , que poden influir en la seva pròpia realització personal . 

Així, la figura de l'educador al final d'aquesta segona etapa es resumirà a la de corrector 

d'errors, treure els defectes educatius a la llum del mateix alumne. Tot això , no és possible si 

no es té en compte la psicologia adolescent. Com hem dit abans, els joves , en aquestes edats, 

no tendeixen a promoure l'auto superació davant situacions adverses. És a dir, davant la 



  
 

Marc Camps Camps 

  

 

 

7 Aplicació de la metodologia d’aprenentatge de la tecnologia a les matemàtiques 

 
 

decisió o la no obtenció de l'objectiu proposat, se sol caure en el desànim i la no repetició del 

procés per a l'obtenció de l'assoliment . 

És aquí on torna a entrar la figura del professor i del projecte proposat. El professor ha de tenir 

als alumnes motivats. L'esforç i assoliment dels objectius s'han premiar. I és així com es 

proposa aquest projecte , amb la simulació d'un cas real relacionat en temps real amb un tema 

de gran interès entre els adolescents i on l’alumnat haurà de realitzar els càlculs proposats per 

aconseguir que el seu equip, grup de treball, avanci al mateix ritme que la resta de la classe. 

3.5. L’EQUIP DE TREBALL 

L'alumnat es recolzarà en un grup de tres persones per a la realització d'aquesta segona etapa. 

Tenint en compte que tots els membres de l'equip hauran participat de la sessió teòrica inicial, 

la interacció entre cada un d'ells per resoldre el problema es preveu fonamental. Com en 

qualsevol esport d’equip, per separat, cadascun dels membres poden presentar algun tipus de 

carència en el seu propi coneixement, però el treball mutu ha de resoldre qualsevol llacuna 

individual. És per això que la figura del professor en aquesta segona etapa no es caracteritza 

per l'actuació en la resolució del problema. 

En resumides comptes, tots els alumnes del grup acudiran a l'ensenyament comuna de la 

matèria de la qual realitzaran el treball , però no tots entendran la lliçó de la mateixa manera. 

És més , cada persona té la seva pròpia manera i velocitat per assentar els coneixements 

instruïts. Això és el que han d'aprendre, individualment els membres del grup només estan 

segurs del que han interpretat de la sessió a la qual han assistit, però conjuntament han de 

saber assentar l'aprenentatge i reconduir per a la resolució dels obstacles . 

3.6. LA CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT  

En aquest cas l’aprenentatge s'orienta a un factor real, es relaciona amb experiències 

atractives. Aquest és un altre factor clau per a la construcció del coneixement. Relacionar 

l'ensenyament d'una matèria que pot arribar a ser aspra amb una sensació agradable. Quan 

s'intenta instruir un determinat coneixement de forma molt genèrica es troba a faltar, per part 

de l'alumnat, alguna aplicació d'aquesta lliçó en la vida real. Perquè així, es puguin construir 

enllaços neuronals i, d'aquesta manera, l'ensenyament perduri . A més, aprendre d'una 

determinada matèria, sabent de l'aplicació pràctica que pugui generar, estimula en gran 

mesura el seu aprenentatge. 
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4. EL PROJECTE 

4.1. DEFINICIÓ 

El projecte es basa en aplicar els coneixement que l’alumnat adquirirà durant aquest curs a 

l’Educació Secundària per resoldre els problemes que el docent els hi plantejarà cada setmana, 

relacionats amb la lliga de futbol professional. 

Aquest només ocuparà la meitat d’una de les sessions setmanals. Aquesta mitja sessió sols 

servirà per corregir els resultats de l’exercici realitzat i enunciar el nou problema per a la 

setmana vinent. Aquests problemes es realitzaran segons els esdeveniments del cap de 

setmana.  

La relació amb la lliga de futbol resideix amb el grup de treball. A l’alumnat, en grups de tres 

persones, se’ls atorgarà un equip de futbol. Aquest equip serà la representació d’aquest 

conjunt al llarg de l’any. L’equip de futbol no s’assimilarà a cap dels equips pertanyents a la 

primera divisió de la lliga de futbol professional. Sinó que es tractarà d’onze jugadors (número 

de jugadors titulars en un partit) dels diferents equips de la primera divisió de la Lliga de futbol 

espanyola. 

L’onze tipus estarà format per un porter, quatre defenses, tres centrecampistes i tres 

davanters. Segons el resultat de l’equip, al qual pertanyessin aquests jugadors en la realitat, 

aquell mateix cap de setmana i la posició que ocupin damunt el terreny de joc, se’ls atorgarà 

una puntuació determinada. Per tant, arribats a aquest punt, els jugadors passaran a ser una 

puntuació de tres possibles, la que es doni si el seu equip perd, s’empata o es guanya. 

Així doncs, tindrem uns números sense aparenta relació entre ells col·locats en un cert ordre. 

Disposició que primerament s’ordenarà per la seva posició dins del camp (Del davanter al 

porter), i que dins d’aquesta posició s’ordenarà segons com s’hagin fet a les fitxes que 

s’entregaran el primer dia. 

En les fitxes, que el docent facilitarà a l’alumnat des del primer dia, s’indicaran els onze 

jugadors i el seu ordre, que condicionarà la seva puntuació. Fulles de treball que es troben 

annexades a aquesta memòria, i en les quals l’alumnat es trobarà dos tipus d’espais a omplir 

cada setmana. En un dels blancs s’omplirà l’enunciat setmanal del problema i en l’altre es 

resoldrà. 

És aquest enunciat que relaciona les puntuacions entre els valors numèrics de cada jugador de 

l’equip. És a dir, l’enunciat de l’exercici consistirà, en la majoria dels casos, en relacionar les 

operacions que es realitzaran entre cadascuna de les puntuacions resultants. 

 

 

 



  
 

Marc Camps Camps 

  

 

 

9 Aplicació de la metodologia d’aprenentatge de la tecnologia a les matemàtiques 

 
 

4.2. COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Les competències bàsiques que es treballaran al llarg del projecte seran les següents: 

- Competència bàsica comunicativa lingüística i audiovisual 

 

La resolució i els resultats obtinguts s’hauran d’exposar i defensar, en cas d’error, 

davant la classe. 

 

- Competència bàsica tractament de la informació i competència digital 

 

L’alumnat, en molts casos, haurà de buscar informació sobre l’actuació dels equips al 

quals pertanyen els seus jugadors. A més, en alguna ocasió es presentaran problemes 

a resoldre a través d’una recerca en internet. 

 

- Competència bàsica matemàtica 

Al llarg de tot el projecte es tractarà aquesta competència per donar resposta als 

obstacles proposats. 

- Competència bàsica d’autonomia i iniciativa personal 

 

L’alumnat haurà de ser capaç de resoldre els problemes per compta pròpia, sense 

recórrer a l’ajuda del docent. 

 

- Competència bàsica aprendre a aprendre 

 

Aquesta competència es posarà de manifest quan els alumnes realitzin de manera 

autònoma els problemes proposats, ja que aprendran a enfrontar-se a la resolució de 

problemes i aprendre, pel seu propi peu, com resoldre les operacions esmentades. 

 

- Competència bàsica de coneixement i interacció en el món físic 

 

És la interrelació dels problemes amb el món real el que fa d’aquest projecta una eina 

interessant d’utilitzar a l’aula. 

4.3. ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE 

Aquest projecte està proposat pel l’any acadèmic 2013/2014, llavors els equips i jugadors que 

es proposaran a continuació estan íntimament relacionats a l’esmentada temporada. 

La informació que s’exposarà a continuació està pensada per ser realitzada per un grup classe 

d’uns trenta alumnes, d’on es proposaran deu grups de tres alumnes cadascú. Així doncs, es 

presentaran deu equips d’onze jugadors cadascun, un total de 110 jugadors. Lògicament, 
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aquest número de jugadors no comporta la totalitat del que formen part de la lliga 

professional de futbol, sinó que s’ha optat per elegir jugadors pertanyents als equips amb 

millors puntuacions en els últims anys del torneig.  

Així doncs, es presenten les formacions que s’han realitzat a partir dels jugadors, els quals 

participen en el projecte. S’ha intentat que tots els grups tinguin el mateix número de jugadors 

d’aquells equips que més partit guanyen, i que per tant, una puntuació més elevada obtindran. 

A més, d’intentar confeccionar unes plantilles interessants perquè els alumnes es sentin 

identificats amb el projecte.  

A les fitxes entregades a l’alumnat apareixerien els noms dels jugadors així com s’indiquen a 

les taules a continuació. I s’ha ressaltat en vermell, l’equip escollit per a desenvolupar el 

projecte en aquesta memòria.   
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Taula 1. Llista dels jugadors de la lliga professional de futbol. 

EQUIPS DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

REAL MADRID CF 

C.Ronaldo Isco Sergio Ramos Iker Casillas 

Benzema A. Di Maria Pepe Diego Lopez 

Bale Khedira Marcelo 

Modric Carvajal 

Xabi Alonso Arbeloa 

FC BARCELONA 

Messi Iniesta Dani Alves Victor Valdes 

Pedro Xavi Hernandez Jordi Alva 

Alexis Sergio Busquets Gerard Piqué 

Neymar Cesc Fàbregas Mascherano 

Marc Bartra 

CLUB ATLETICO DE MADRID 

Diego Costa Koke Godín, Courtois 

David Villa Gabi Juanfran 

Raul Garcia Tiago Miranda 

Arda Turan Felipe Luis 

Mario Suarez Alderweireld 

ATHLETIC CLUB DE BILBAO 

Gaiza Toquero Mikel Rico A. Laporte Gorka Iraizoz 

Aritz Aduriz Markel Susaeta C. Gurpegui 

Iker Munain Ander Herrera Andoni Iraola 

Mikel San José 

VILLARREAL CF 

G. Dos Santos Bruno Soriano M. Musacchio Sergio Asenjo 

I. Uche Tomás Pina Mario Gaspar 

Jérémy Perbet Rubén Gracia (Cani) Jaume Costa 

J. Pereira 

REAL SOCIEDAD DE FUTBOL 

Carlos Vela Antoine Griezmann Iñigo Martinez Claudio Bravo 

I. Agirretxe Ruben Pardo Carlos Martinez 

Xabi Prieto Ion Ansotegi 

José Angel 

FC VALENCIA 

Jonas G. Dani Parejo J. Mathieu Diego Alves 

Paco Alcácer Sofiane Feghouli Juan Bernat 

Pablo Piatti Javi Fuego A. Barragán 

RCD ESPANYOL DE BCN 

Sergio Garcia Victor Sanchez J.R. Fuentes Kiko Casilla 

C. Stuani David López Diego Colotto 

Javier López 

Hector Moreno 

SEVILLA FC 

Carlos Bacca Ivan Rakitić Federico Fazio A.A.B. (Beto) 

Kevin Gameiro A. Moreno 

Daniel Carriço 

1. Diogo Figueiras 

RC CELTA DE VIGO 

M.A. (Nolito) Rafinha Alcántara Andreu Fontàs 

Charles Dias Hugo Mallo 

G.D. Cabral 

RAYO VALLECANO DE MADRID 
J. Larrivey 

Alberto Bueno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aritz_Aduriz
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POSICIÓ EQUIP A  EQUIP B  EQUIP C  EQUIP D 

Davanter Diego Costa  David Villa  Raul Garcia  Cristiano Ronaldo 

Davanter Sergio Garcia  Stuani  Bacca  Gameiro 

Davanter Perbet  J. Pereira  Toquero  Aduriz 

Centrecampista Di maria  Modric  Xabi Alonso  Koke 

Centrecampista Iniesta  Xavi  Sergio Busquets  Cesc Fàbregas 

Centrecampista Bruno Soriano  Tomas Pina  Cani  Mikel Rico 

Defensa Miranda  Juanfran  Marcelo  Carvajal 

Defensa Alberto Moreno  Fazio  Ansotegui  Carlos Martinez 

Defensa Hugo Mallo  Fontàs  Bernat  Mathieu 

Defensa Cabral  Barragan  Jaume Costa  Diogo 

Porter Beto  Diego Lopez  Kiko Casilla  Iraizoz 

 

POSICIÓ EQUIP E EQUIP F  EQUIP G EQUIP H 

Davanter Benzema Bale  Messi Pedro 

Davanter Carlos Vela Agirretxe  Larrivey Bueno 

Davanter Muniain Jonas  Alcácer Piatti 

Centrecampista Gabi Arda Turan  Diego Ribas Tiago 

Centrecampista Victor Sanchez David Lopez  Griezmann Ruben Pardo 

Centrecampista Susaeta A. Herrera  Parejo Feghouli 

Defensa Dani Alves Jordi Alva  Sergio Ramos Pepe 

Defensa Iñigo Martinez Javier López  Colotto Fuentes 

Defensa Mikel San Jose Iraola  Gurpegui Laporte 

Defensa Alderweireld Arbeloa  Hector Moreno Bartra 

Porter Sergio Asenjo Diego Alves  Victor Valdes Iker Casillas 

 

POSICIÓ EQUIP E EQUIP F 

Davanter Alexis Neymar 

Davanter G. Dos Santos Uche 

Davanter Nolito Charles 

Centrecampista Isco Khedira 

Centrecampista Xabi Prieto Rakitic 

Centrecampista Javi Fuego Rafinha 

Defensa Felipe Luis Godín 

Defensa Mascherano Pique 

Defensa Mario Gaspar Musacchio 

Defensa José Angel Carriço 

Porter Claudio Bravo Courtois 

Taules 2. Els equips creats per al desenvolupament d’aquest projecte 
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4.4. ORGANITZACIÓ DE L’EQUIP DE TREBALL 

L’equip de treball, destinat a la realització d’aquesta tasca, el formarà el docent. Ja què la 

formació d’aquest equip atendrà al compliment d’atenció a la diversitat. Perquè s’inclourà, 

dins d’un mateix conjunt, alumnes amb un desenvolupament cognitiu molt divers. D’aquesta 

forma, el docent s’assegurarà de què no s’hagi compost cap grup d’alumnes que destaquin per 

sobre de la resta.  

Com a criteri bàsic, aquest equip serà d’un màxim de tres persones. Es podria realitzar amb 

grups de dos persones, però s’obviaria la possibilitat de ser realitzar amb grups major als que 

es proposen inicialment. 

La causa d’aquest factor es deu a la dificultat i la quantitat de treball que s’ha de realitzar. Es 

plantejaran problemes íntimament relacionats amb el temari desenvolupats a les sessions 

anteriors, però amb un increment lògic de la seva dificultat. Malgrat això, es tractaran de 

problemes que es podran resoldre amb els coneixements que s’han aprés fins llavors. I els 

dubtes que en puguin sorgir, els hauran de resoldre els mateixos membres del grup partint de 

la saben del que saben i del que han aprés. Per fer-ho, basten dues ments crítiques apart de la 

pròpia. A més, hem de tenir en compte que, dels tres membres del grup, un dels alumnes 

presentarà unes dificultats més elevades per a la resolució de problemes. 

La quantitat de feina no es excessiva. Simplement es concentra amb la resolució d’una 

operació. Derivar aquesta tasca a un grup de quatre persones facilita que algun dels membres 

es desentengui del treball i que el col·lectiu segueixi treballant correctament. Això no succeirà 

de forma tant gratuïta si l’equip el conformen un màxim de tres membres i en casos 

excepcionals, dos. 

Cada setmana es canviarà el representant del grup. Alumne, el qual haurà de sortir a la 

pissarra per apuntar la operació que s’ha realitzat i el resultat obtingut. En cas d’error, haurà 

de ser aquest mateix alumne, sense ajuda dels seus companys, que revisi i corregeixi baix la 

supervisió del docents els càlculs realitzats. 

4.5. PUNTUACIONS 

Arribats en aquest punt, es pot deduir que el que es proposa és una lliga a dins de l’aula. La 

puntuació resultant de la resolució del problema setmanal serà la puntuació obtinguda a nivell 

d’equip. I aquest valor numèric es transmetrà en la posició que ocupa l’equip en el còmput 

global de la competició. 

És a dir, el joc proposa una competició a nivell de classe. Però no hem d'oblidar que estem 

formant part del procés educatiu en el desenvolupament de persones, i per tant, no podem 

obviar el factor humà. No podíem obviar que els hem d’ensenyar-los a formar part d’una 

societat, a què es respectin entre ells, a què cooperin per obtenir un mateix fi. Per això, no 

podem implantar un projecte on la finalitat última sigui la de ser campió. Hem de minimitzar la 

figura de guanyadors i perdedors dins d'un grup que ha remar en la mateixa direcció.  
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Aquest factor es realitzarà a través de plantejar problemes que puguin afavorir a l’alumnat de 

forma equitativa. En aquest curs de la primària s’introdueix l’àlgebra, un cop el curs hagi 

avançat, que ens podrà servir per fixar puntuacions predeterminades en cada grup. De forma 

que s'hagi de calcular la variant, n, que provoca aquesta puntuació. És més, un grup es pot 

veure obligat a calcular la puntuació d'un altre grup restringint la diferència entre tots dos a un 

nombre predeterminat, de manera que la puntuació dels primers no disti gaire de la dels 

últims. 

També es pot recórrer a problemes de recerca d’informació que tinguin a veure amb les 

estadístiques d’algun dels jugadors de l’equip i que s’hagin de relacionar amb la puntuació que 

se li atorga. Coneixent aquesta estadística, podem condicionar que la puntuació d’un 

determinat grup sigui més alta o més baixa. A més, d’aquesta manera, intentarem evitar que el 

projecte sigui la mera repetició d’unes mesures inicials. 

Finalment, hem de parlar del fracàs. Si fos el cas que un equip errés en la realització dels 

càlculs es veuria penalitzat. Aquesta penalització recauria de forma directa en la seva 

puntuació parcial, corresponent a la de la setmana que s’està tractant. Se li sumaria la 

puntuació correcta que hauria d'haver pujat al seu particular marcador, tant si es realitzen els 

càlculs correctament com erròniament. Però, en aquest últim cas, se li restarien tres punts per 

un primer error, i múltiples d'aquest nombre per cada error posterior. És a dir, pel segon error 

es restarien 6 punts; pel tercer, 9 punts. I d’aquesta forma successivament. 

4.6. AVALUACIÓ 

En principi, el projecte no pretén tenir cap pes sobre l’avaluació dels alumnes en aquest curs. 

Es presenta com un projecte d’aprenentatge i no pas com un proposta d’avaluació del curs. De 

fet, aquest exercici formarà part de l’aprenentatge dels alumnes per encarar la pròpia 

avaluació individual dels coneixements adquirits. 

Això no vol dir, que quan es fiqui en pràctica, aquest criteri no pugui canviar. És a dir, el 

projecte podria passar a tenir un pes, no molt elevat, en la nota global d’avaluació. Podríem 

estar parlant d’un influència similar a la nota de l’actitud (un 10-15 % de la nota global), per 

saber com l’alumne ha afrontat aquest projecte. 

El que ens interessa és l’aprenentatge individual de cada membre del grup que se’n deriva de 

la resolució d’aquests problemes. Perquè, al treballar en grup, hi ha el perill que algun dels 

seus membres es desconnecti o perdi interès en el que s’està realitzant. Per això, haurem de 

planificar indicadors que ens informin quina és l’evolució de l’alumnat que s’enfronta a aquest 

projecte envers a l’alumnat que no s’hi ha enfrontat. 
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4.7. UNITATS DIDÀCTIQUES 

El que proposa el projecte és una interessant i infinita gamma de possibilitats que han de ser 

traçades en concordança temporal amb la realització de les classes teòriques. Si aquest pla 

deixés d'existir, el seu correcte funcionament quedaria impedit. 

Les unitats didàctiques que tractarà aquest projecte i el seu ordre seran els següents: 

- Nombres Naturals i operacions 

- Introducció als nombres enters 

- Fraccions 

- Els nombres decimals i el sistema mètric decimal 

- Proporcionalitat numèrica. Percentatges 

- Mesures de superfície. Àrees de figures planes 

- Introducció a l’àlgebra 

- Introducció a l’estadística 

4.8. PLANIFICACIÓ 

En el curs acadèmic 2013/2014 podem comptar amb la de realitzar unes 31 setmanes lectives. 

Tenint en compte que, en un principi, l’activitat només es realitzarà una dia a la setmana i que, 

amb gran probabilitat, es perdran dies durant els curs per les festivitats i les sortides escolars, 

realitzarem una programació per un total de 26 dies lectius, el que seria un total de 26 

setmanes. 

Aquests 26 problemes setmanals es repartiran es repartiran en les unitats didàctiques 

anteriorment esmentades. Cada unitat didàctica tindrà un pes específic en aquest projecte. 

Així doncs, la primera unitat didàctica, els números natural, la utilitzarem de base perquè 

l’alumnat entengui correctament el funcionament del joc. És a dir, es denotarà un increment 

de la dificultat del problemes plantejats a mesura que es desenvolupa aquesta unitat. 

D’aquesta forma, les primeres tres setmanes seran plantejades com una iniciació al joc i els 

problemes plantejats no els resultaran complicats de resoldre. Sinó que la dificultat residirà en 

entendre les normes, les quals el projecte es regeix. 

El professor, cada setmana, els facilitarà a l’alumnat l’operació que han de realitzar. Operació, 

la qual s’haurà d’apuntar en les fitxes que els han estat entregat al principi de curs, consultar 

l’Annex. Apart de l’operació, l’alumnat també haurà d’apuntar les possibles puntuacions que 

podran tenir els jugadors depenent del resultat del seu equip (guanyar, empatar o perdre) i de 

la posició d’aquest mateix jugador dins del camp (davanter, centrecampista, defensa o porter). 

Hi haurà cops que aquestes puntuacions canviaran d’una setmana a l’altre, a causa que es 

canvia la unitat didàctica i el tipus d’operacions a realitzar, i setmanes consecutives que es 

mantindran les mateixes puntuacions. I L’alumnat haurà de anotar la puntuació obtinguda 

cada setmana i la puntuació total, que serà la suma dels resultats de les anteriors setmanes 

més la solució de la setmana esmentada. 
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El projecte, d’acord amb les sessions teòriques, es desenvoluparà de la següent manera: 

- 10 setmanes: Nombres Naturals i operacions 

o 1 setmana: Suma 

o 2 setmanes: Suma i resta 

o 2 setmanes: Multiplicació 

o 1 setmana: Divisió 

o 2 setmanes: Potències 

o 2 setmanes: Arrels 

- 4 setmanes: Introducció als nombres enters 

o 2 setmanes: Suma i resta 

o 1 setmana: Multiplicació 

o 1 setmana: Multiplicació 

- 4 setmanes: Fraccions  

El resultat obtingut, en forma de fracció, no es suma a la puntuació total. 

o 2 setmanes: Suma i resta 

o 1 setmana: Multiplicació 

o 1 setmana: Multiplicació 

- 1 setmana: Els nombres decimals i el sistema mètric decimal 

Resoldre les fraccions de les setmanes anteriors en format decimal, si és el cas, i 

sumar-li aquesta puntuació al resultat total. 

o 1 setmana: Operació complexa 

- Proporcionalitat numèrica. Percentatges 

o 2 setmana: Constant de proporcionalitat 

o 1 setmana: Relació proporcional entre puntuacions 

- Mesures de superfície. Àrees de figures planes 

Malgrat que en aquesta unitat didàctiques les puntuacions constin d’unitats 

mètriques, els resultats es sumaran als que es té fins aleshores. 

o 1 setmana: Canvis de magnituds 

o 1 setmana: Àrees i canvis de magnituds 

- Introducció a l’àlgebra 

En aquest tema es tractarà exclusivament la resolució d’operacions amb incògnites, 

però en qualsevol moment del projecte, si és necessari, es pot plantejar la 

incorporació d’incògnites als càlculs, atès a què la casella n estarà present durant tot el 

curs, veure Annex. 

o 1 setmana: Operació complexa 

- Introducció a l’estadística 

Estudi de les dades obtingudes del projecte al llarg del curs. 

o 1 setmana 

 

 

Iniciació 
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5. EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

5.1. NOMBRES NATURALS I OPERACIONS 

Dedicarem 10 sessions d’aquest projecte ha realitzar operacions amb nombres naturals, de 

forma que es creï una base sòlida per la resta d’operacions que es realitzaran en el futur. 

D’aquestes 10 sessions, a les primeres 3 sols es realitzaran operacions senzilles perquè 

l’alumnat s’adeqüi a la mecànica del projecte 

5.1.1. FASE INICIAL 

Aquesta primeres operació, per la seva senzillesa, suposa la iniciació al projecte durant tres 

setmanes. L’alumnat només ha de sumar i restar les puntuacions de cada jugador. En cas de 

donar com a resultat un nombre menor a 0, es puntuarà com a 0 en aquest casos. 

Operacions 

La “a” representa les puntuacions que s’atorgaran 

1. Suma de totes les puntuacions 

2. (a + a + a) + (a + a + a) - (a + a + a + a) + a 

3. a – a + a – a + a – a + a – a + a – a + a 

Puntuacions 

- Davanters: Victòria = 4 punts; Empat = 1 punt; Derrota = 1 punt. 

- Centrecampistes: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 2 punt. 

- Defenses: Victòria = 3 punts; Empat = 3 punt; Derrota = 0 punt 

- Porter: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 1 punt 

Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

  _4_   + _1_ + __1__ + _2_   +   _2_   +  _2_   +  _3_   +  _3_ +  __3__   +  __0__ +  __3__  =  _24_ 

(_4_   + _1_ + __1_)  +  (_3_   +  _2_  +  _2_)  -  (_3_   +   _3_ +  __3_  +  __0__)  +  __3__  =  _5_  

   _4_   - _4_ + __1__ - _3_   +   _3_   -   _2_   +   _3_   -   _3_  +  __3__  -  __3__  +  __3__  =  _2_   
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5.1.2. MULTIPLICACIÓ 

En aquesta segona operació, de dues sessions de durada, s’introdueix el factor “producte” 

combinat amb els factors anteriorment aplicats. La diferència entre les dues sessions serà la 

utilització del parèntesis, que ajuda a l’alumnat a ordenar les operacions, o la no utilització. En 

cas de donar com a resultat un nombre menor a 0, es puntuarà com a 0 en aquest casos. Les 

puntuacions es mantindran envers a l’últim apartat. 

Operacions 

1. a – a + a * (a + a + a)+ a – a + a – a * a 

2. a * a + a * a + a * a + a * a + a * a + a 

Exemple 

 DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

  _4_   -  _1_ + __1_  * ( _2_   +   _2_   +  _2_) +  _3_   -  _3_ +  __0__   -  __3__  *  __3__  =  __0_ 

  _4_   * _4_ + __1_  *   _3_   +   _3_   *  _2_   +  _3_  *  _3_ +  __3__   *  __3__  +  __3__  =  _46_ 

 

5.1.3. DIVISIÓ 

Darrera operació amb els factors més fonamentals ja coneguts per l’alumnat. En aquesta cas, 

hem de canviar les puntuacions per impossibilitar la possibilitat que algunes de les divisions 

tingués residu.  

Operació 

1. (a+a)/a + (a+a)/a + (a+a+a)/a - a 

Puntuacions 

- Davanters: Victòria = 4 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 2 punt. 

- Centrecampistes: Victòria = 6 punts; Empat = 3 punt; Derrota = 3 punt. 

- Defenses: Victòria = 9 punts; Empat = 6 punt; Derrota = 3 punt 

- Porter: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 1 punt 
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Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

(_2_   +  _2_) / _2__ +  (_6_  +  _3_)   /   _3_  +  (_3_  +  _6_ +   __3__) /  __6__ -  __1__  =    _6_ 

 

5.1.4. POTÈNCIES 

Arribats en aquests punts, en la setena i vuitena sessió, introduirem les potències en els 

càlculs. Es tractarà de mesclar tots els diferents tipus de càlculs realitzats fins a aquest 

moment, afegint les potències. La diferència en aquestes dues operacions serà la que mentre 

en una, les puntuacions són elevades a una potència determinada, a l’altre és un nombre 

determinat que s’eleva a una puntuació, que en aquest cas serà la potència. A més, si el 

resultat fos inferior a 0, s’hauria d’escriure 0. Les puntuacions, en aquesta sessió, es tornaran a 

veure modificades. 

Operacions 

1. a2 – a – a + a2 + a – a + ((a * a) – a – a) + a 

2. 2a – (a – a) + 2a + (a * a) + a + a(a + a) - a 

Puntuacions 

- Davanters: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 1 punt. 

- Centrecampistes: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 1 punt. 

- Defenses: Victòria = 2 punts; Empat = 1 punt; Derrota = 1 punt 

- Porter: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 1 punt 

Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

  _32    -  _3 _ -  _3 _  +   _12_   +  _3 _ -   _3 _ + (_2_   *  _2  ) -  __2___  -  __2_   +   __3__  =  _7_ 

 _23    -  (_1_  -   1_)   +   _23_  + ( _1_ *  _1_) +  _2_   +  _2_ ^ ( __1___ +  __1_)  -  __3__   =  _20_ 
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5.1.5. ARRELS 

Dues últimes sessions on es treballin tant sols amb números naturals. En aquestes sessions 

s’afegirà les operacions amb arrels quadrades. Les puntuacions es veuran doblement 

modificades, d’acord a la naturalesa dels càlculs que s’han de realitzar. Si el resultat fos inferior 

a 0, s’hauria d’escriure 0. 

Operacions 

1. √  + √  - √  + √  - √  + √  - √  + √ - √  + √  - √   

2. √  + √  - √  + a2 – (a + a) + (a + a) – (a + a) + √  

Puntuacions 

- Davanters: Victòria = 16/9 punts; Empat = 9/4 punt; Derrota = 4/1 punt. 

- Centrecampistes: Victòria = 25/3 punts; Empat = 16/2 punt; Derrota = 1/2 punt. 

- Defenses: Victòria = 9/3 punts; Empat = 4/3 punt; Derrota = 0/0 punt 

- Porter: Victòria = 9/9 punts; Empat = 4/4 punt; Derrota = 1/1 punt 

Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

  √    +  √   - √    +   √     -   √    +  √     -   √     +  √   -     √      +    √       -      √      =   _7_ 

    √   +   √   -   √    +   _32_   -  (_3_  +  _2_)  + (_3_  + _3_) -   (__3_   +   _3_ )  +      √     =  _10_ 
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5.2. INTRODUCCIÓ ALS NOMBRES ENTERS 

Es dedicaran 4 setmanes a desenvolupar aquest temari, ja que no dista en gran mesura del que 

s’ha fet fins aleshores. A més, es tracte d’un temari que tindrà continuació amb la resta 

d’operacions que realitzem en les unitats didàctiques posteriors. 

5.2.1 OPERACIONS SENZILLES 

Primera sessió amb nombres enters, on les puntuacions poden ser negatives i restar al total 

acumulat. Per començar amb els nombres enters, realitzarem càlculs senzills que s’aniran 

complicant a mesura que avanci el curs. Les puntuacions sofriran una nova modificació:  

Operacions 

1. a – a + a – a + a – a + a – a + a – a + a 

2. (a + a + a) - (a + a + a) - (a + a + a + a) + a 

Puntuacions 

- Davanters: Victòria = 4 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 1 punt. 

- Centrecampistes: Victòria = 6 punts; Empat = 3 punt; Derrota = 1 punt. 

- Defenses: Victòria = 8 punts; Empat = 4 punt; Derrota = 2 punt 

- Porter: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 1 punt 

Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

 _4_   -  _4_ + __1__ -  _6_   +   _6_   -   _1_   +  _8_    -  _8_ +   __8__   -   __8__ +  __3__  =   _3_ 

 (_1_   + _2_ + __4_) - ( _6_   +   _6_   +  _6_) - (_8_   +  _2_ +  __4__   +  __8__) +  __3__  =  -30_ 

 

5.2.2. MULTIPLICACIÓ 

Es segueix un guió similar al realitzat anteriorment amb els números naturals. Així doncs, es 

continuarà el temari anteriorment desenvolupat, afegint el factor “producte” a l’operació 

d’aquesta setmana. Les puntuacions s’assimilaran a les del principi i romandran intactes durant 

dues setmanes. 

Operació 

1. a + (a + a * (a + a + a)) – (a – a + a – a * a) 
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Puntuacions 

- Davanters: Victòria = 4 punts; Empat = 1 punt; Derrota = 1 punt. 

- Centrecampistes: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 2 punt. 

- Defenses: Victòria = 3 punts; Empat = 3 punt; Derrota = 0 punt 

- Porter: Victòria = 9 punts; Empat = 4 punt; Derrota = 1 punt 

Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

  _4_   + ( 1_ + _1__  *  (_2_  +  _2_   +   _2_)) -  (_3_  -  _3_ +   __0__   -  __3__ *  __1__)  =    30 

 

5.2.3. POTÈNCIA 

Última sessió dedicada als nombres enters solament. A partir d’aquí, aquesta unitat didàctica 

passarà a formar part de les possibilitats del projecte sense que es tracti del temari en concret. 

Per acabar, introduirem de nou les potències utilitzant la puntuació anteriorment mencionada.  

Operacions 

1. a - a * a + a2 - a * a + (a + a)2 – a * a -  √  

Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

  _4_   -  _1_ *  _1_   +   _32    -   _3_   *   _2_  + ( _3_ * _3_)2 -  __0__  *  __3__  -  __√     =    39 
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5.3. FRACCIÓ 

Realitzarem cada sessions més dedicades a aquesta unitat. La complicació d’aquestes 

operacions resideix en la necessitat de trobar el mínim comú denominador de les fraccions per 

poder-les operar entre elles. Els resultats els hauran de deixar en format fracció, i no es podran 

sumar al còmput global de puntuació. 

5.3.1. OPERACIONS SENZILLES 

Dues setmanes dedicades a la suma i resta de fraccions, per, sobretot, orientar-ho a aprendre 

a resoldre el mínim comú denominador entre diferents fraccions. Per això, tornarem a canviar 

la puntuació 

Operacions 

1. (
 

 
 + 

 

 
 - 

 

 
 ) - (

 

 
 + 

 

 
 - 

 

 
 ) + (

 

 
 + 

 

 
 - 

 

 
 + 

 

 
) - 

 

 
 

2. ((a + a)/a) + (
 

 
 + 

 

 
 - 

 

 
)- ((13 + a)/(a – a - a)) + 

 

  
 

Puntuacions 

- Davanters: Victòria = 2 punts; Empat = 1 punt; Derrota = 1 punt. 

- Centrecampistes: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 2 punt. 

- Defenses: Victòria = 3 punts; Empat = 3 punt; Derrota = 1 punt 

- Porter: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 1 punt 

Exemple  

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

 (2/2_ + 2/3  + _1/2) -  (3/2_  +  3/3   -   2/2)  + ( 3/2   -  3/3  +   _3/2_   -   _3/3) +  _3/2_  =   1/6 

 ((_1_ + _2_) / __2_) + ( 3/2   +   2/6   -  3/5)  -  (13+3) / (_3_  -  __3__   -  __3_) +  3/10   = 269/30 

 

5.3.2. MULTIPLICACIÓ 

Fins ara, estem seguint el mateix guió anterior. A l’apartat anterior ara li sumarem el factor 

producte. Per fer-ho, realitzarem unes operacions més complexes i en les que la puntuació 

tornarà a ser modificada. 
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Operació 

1. (a/a) * a + ((a/2) * (a/a)) – (a/4 + a/2 – (a/6) * (a/a)) 

Puntuacions 

- Davanters: Victòria = 4 punts; Empat = 1 punt; Derrota = 1 punt. 

- Centrecampistes: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 2 punt. 

- Defenses: Victòria = 3 punts; Empat = 3 punt; Derrota = 0 punt 

- Porter: Victòria = 9 punts; Empat = 4 punt; Derrota = 1 punt 

Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

 (_1_  /  _4_) *  _1_  + (_3/2 + ( _2_   /   _2_)) - (3/4_ -  3/2  +   (3/6_)   * ( __3_ /  __4__)  = - 1/8   

 

5.3.3. POTÈNCIA 

 

Última classe dedicada a les fraccions i a treure’n el mínim comú denominador. A partir 

d’aquesta setmana, les fraccions podran ser expressades en format decimal en el seu resultat. 

Però abans, s’ha de resoldre una operació que puja el nivell del projecte realitzat fins 

aleshores. 

Operació 

1. (a/a)2 – a2/2 + ((a2/5) * (a/a)) – (a3/a2 – (5/a) * (a2/a)) 

Puntuacions 

- Davanters: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 1 punt. 

- Centrecampistes: Victòria = 4 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 1 punt. 

- Defenses: Victòria = 2 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 1 punt 

- Porter: Victòria = 5 punts; Empat = 3 punt; Derrota = 1 punt 
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Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

 (_3_  /_1_)2 -  32/2  + ((42/5) * ( _1_  /   _4)) - (    23_ /   22    -   (5/1 )   * ( __12_ /  __5__)  = 43/10   
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5.4. ELS NOMBRES DECIMALS I EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL 

Aquest tema, d’una setmana de durada, provocarà que s’hagi de resoldre les fraccions 

anteriors en format decimal i sumar-li els resultats a la puntuació total. Les puntuacions no es 

veuran modificades. 

Operació 

1. (a/7) * (a – (a + a/a) * a + (a/2)) – (a – ((a-a)/a)) 

Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

   1/7  *  (_3  -  ( 3      +    ( 2    /  _1_)  *   _4_ + ( 2/2)) – (  1   -    ((__2 _   -__1_) /  __5__)) =  -3,09   
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5.5. PROPORCIONALITAT NUMÈRICA. PERCENTATGES 

En aquest punt, el projecte canviarà la seva perspectiva, passant la prioritat de ser la de 

resoldre uns càlculs numèrics, a entendre el plantejament dels problemes.  S’introdueixen les 

fraccions i els percentatges, de manera que les puntuacions estaran relacionades entre sí. 

5.5.1. CONSTANT DE PROPORCIONALITAT 

Primeres operacions que s’orientaran a la resolució de problemes i no tant a fer càlculs. Per 

tant, a més d’entendre la unitat didàctica, hauran de saber interpretar el que se’ls està 

demanant. 

Operacions 

1. Divideix la suma total de la puntuació de l’equip pel nombre de jugadors. El número 

resultant serà la puntuació de cada jugador que s’utilitzarà per resoldre la següent formula: 
a – ((a + a)/a) * (a/(a + a)) – (a - a)/a + a/7 

2. El total de valor que valen la suma de tots els punts que pugui tenir l’equip des del 

centrecampistes fins el porter és de 12 unitats, el mateix valor que per la suma dels punts 

de la davantera. Quantes unitats val un punt de la davantera? I de la resta de l’equip? 

Quina relació de proporcionalitat hi ha entre aquest dos resultats? El resultat d’aquesta 

última resposta, multiplicat per el total d’unitats que val l’equip sencer (24 u), serà la 

puntuació total d’aquesta setmana. 

Puntuacions 

- Davanters: Victòria = 6 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 1 punt. 

- Centrecampistes: Victòria = 4 punts; Empat = 1 punt; Derrota = 1 punt. 

- Defenses: Victòria = 5 punts; Empat = 3 punt; Derrota = 1 punt 

- Porter: Victòria = 9 punts; Empat = 4 punt; Derrota = 1 punt 
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Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

 2,18 –((2,18 + 2,18) / 2,18)  * (2,18  /( 2,18 +  2,18))–(2,18-  _2,18)_  / _2,18) +  2,18/7  =   2,49 

  _6_       _1_    __6__    _4_         _1_       _4_        _5_     _5_       __1__      __3__       __9__   

 

- Davantera: 
     

  
 = 1,08 

- Resta equip: 
               

  
 =2,67 

 

5.5.2. RELACIÓ PROPORCIONAL ENTRE PUNTUACIONS 

En aquesta sessió sols es tindrà en compte la puntuació d’un dels membres de la plantilla, en 

aquest cas el primer davanter, la resta serà una relació proporcional del resultat anterior, de 

forma que si es comet algun fall, aquest s’arrastrarà fins al final de l’operació. 

Operació 

La “a” és la puntuació del primer davanter, i el resultat següent, és la proporció de l’anterior 

(R.A.). 

1. 20%a +  
 

 
(R.A.) + 120%(R.A.) + 

 

 
 (R.A.) + 78% (R.A.) - 

 

 
 (R.A.) +24%(R.A.) +  

 

 
 (R.A.)  + 

250% (R.A.) + 
 

 
 (R.A.) + 0,1 %(R.A.) 

Puntuacions 

- Davanters: Victòria = 6 punts; Empat = 4 punt; Derrota = 2 punt. 

Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

  _0,4_+ 0,6  + 0,72_ + 1,68   +  1,31   -  0,65  +  0,16   + 0,7 +  _1,77_   +  _2,21  +  0,002   =  _8,9_ 

 ,  

 , 8
 = 2,46 * (12 u + 12 u) = 59,08 
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5.6. MESURES DE SUPERFÍCIE. ÀREES DE FIGURES PLANES 

Dues setmanes dedicades a càlculs més senzills, on l’alumnat haurà de saber canviar les 

magnituds de les puntuacions donades amb una unitat predeterminada. A més, també hauran 

de tenir coneixement del càlcul d’àrees. 

5.6.1. CANVIS DE MAGNITUDS 

Operació senzilla on l’alumnat haurà d’aplicar els coneixements entorn als canvis de magnituds 

estudiats fins aleshores. El resultat final es demanarà en metres. 

Operació 

Quan es multipliquen dues d’aquestes unitats, passaran a ser u2, el mateix en tres unitats, u3. I 

així successivament. 

1. (a * a)/a – a + (a + a) + a2/a - √      -  √   

Puntuacions 

- Davanters: Victòria = 2 cm; Empat = 1 cm; Derrota = 1 mm. 

- Centrecampistes: Victòria = 5 dam; Empat = 3 dam; Derrota = 2 m. 

- Defenses: Victòria = 7 mm; Empat = 2 mm; Derrota = 2 mm 

- Porter: Victòria = 9 hm; Empat = 4 hm; Derrota = 1 hm 

Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

(0,02 * 0,01)/ 0,001  -     30   + (   50   +     2 ) + 0,0022/0,007-√   ,     ,      - -√       =  12,11 

 

5.6.2. ÀREES I CANVIS DE MAGNITUDS 

En aquesta segon sessió, les magnituds que es donaran estaran expressades en unitats 

quadrades, i les haurem d’expressar en unitats resolvent els que ens demana l’enunciat. 

Operació 

1. La suma de tota la puntuació de la davantera és igual a l’àrea d’un quadrat, calculen un 

costat. La suma de tota la puntuació dels centrecampistes és el diàmetre d’una 

circumferència, calculen la seva longitud i divideix-la entre quatre. La suma de la resta 

de la puntuació de l’equip representa el perímetre d’un quadrat, calculen un costat. 

Finalment suma les puntuacions resultants. 
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Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois TOTAL 

  0,001  0,001   0,001     50           50          20      0,007   0,002     0,002       0,007         400  

 

- Davantera:√ ,     ,     ,    = 0,06 

- Centrecampistes: 
                  

 
 = 94,24 

- Resta de l’equip: 
 ,     ,     ,     ,       

 
 = 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194,31 
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5.7. INTRODUCCIÓ A L’ALGEBRA 

En aquest curs s’introdueix les equacions amb una incògnita de forma senzilla. Malgrat això, 

aquesta pot ser una eina per a equilibrar les puntuacions resultants dels diferents grups i, en 

aquest cas, podria ser utilitzada en qualsevol moment del curs si s’explica adequadament. Fins 

i tot, podria ser utilitzada com a última unitat didàctica després d’haver realitzat un estudi del 

projecte a la unitat que tracta l’estadística, per així saber quina puntuació predeterminada 

fixar. L’àlgebra serà explicada de forma senzilla i per tant, les operacions que s’han de realitzar 

no podran anar molt més enllà de la suma i la resta, i algun producte, de números enters. Les 

puntuacions tornaran a ser les de l’inici.   

Operació 

Predeterminem un resultat de 60 punts. 

1.  a – (a + a) + a * a – a + a – a * a + a + a + n = 60 

Puntuacions 

- Davanters: Victòria = 4 punts; Empat = 1 punt; Derrota = 1 punt. 

- Centrecampistes: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 2 punt. 

- Defenses: Victòria = 3 punts; Empat = 3 punt; Derrota = 0 punt 

- Porter: Victòria = 3 punts; Empat = 2 punt; Derrota = 1 punt 

Exemple 

DAVANTERS CENTRECAMPISTES DEFENSES PORTER 

Neymar Uche Charles Khedira Rakitic Rafinha Godín Piqué Musacchio Carriço Courtois n TOTAL 

   _4_  - (_1_ + __4_) + _3_   *   _3_   -  _3_   +  _3   -  _3_  *  __3__   +  __3_ +  __3__ + 55 =  _60_ 
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5.8. INTRODUCCIÓ A L’ESTADÍSTICA 

Darrera unitat didàctica on es farà un anàlisis senzill dels resultats que ens ha donat el 

projecte. Es començarà per detectar el resultat màxim i el mínim de les puntuacions que s’han 

sumat al llarg del curs. Un cop detectades, es treurà la diferència entre elles i es dividirà entre 

5, per tenir 5 intervals que usarem per calcular a posteriori. 

Mínima Puntuació - 30 

Màxima Puntuació 194,31 

Diferència 224,31 

Divisió entre cinc 44,86 

Taula 3. Treball per a la definició dels intervals 

Un cop tinguem aquesta primera taula, desenvoluparem els intervals, sumant “44,86” a cada 

interval cada cop, començant per a la puntuació mínima. En els intervals hem d’extreure la 

freqüència absoluta, la freqüència relativa i el percentatge. 

Intervals Freqüència Absoluta Freqüència Relativa Percentatge 

[-30  – 14,86) 17 17/25 = 0,68 68 % 

[14,86 – 59,72) 6 6/25 = 0,24 24 % 

[59,72 – 104,58) 1 1/25 = 0,04 4 % 

[104,58 – 149,45) 0 0/25 = 0 0 % 

[149,45 – 194,31] 1 1/25 = 0,04 4 % 

TOTAL 25  

Taula 4. Taula a realitzar en la unitat didàctica de Introducció a l’estadística 
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5.9. PROTOTIP 

Com tota planificació, un cop la idea es porti a la realitat sofrirà els canvis respectius. Malgrat 

això, ja s’han començat plantejar millores pel segon any, en cas que el prototip funcioni. 

El que es pretén fer el primer any és implantar aquest projecte en només una dels grups del 

nivell de 1r d’E.S.O. D’aquesta forma es podrà tenir un cert coneixement de les possibilitats 

reals i de la influència en l’aprenentatge sobre l’alumnat. 

Un cop processada aquesta informació és quan s’hauran de plantejar canvis a nivell estructural 

del projecte. Canvis, que segurament, hauran de girar al voltant de les puntuacions i els 

jugadors que s’han elegit en cada equip. La causa d’això és deu a què aquests factors depenen 

d’unes variables reals que no són controlables, els resultats dels equips a la lliga. Això pot 

provocar que la puntuació entre un grup i un altre disti molt al llarg del curs. 

Per solucionar-ho s’hauran de pensar problemes que afavoreixin als grups de menors 

puntuacions. En aquest cas, serà la pròpia experiència, la millor característica per reconduir 

aquesta situació. L’experiència d’haver-se trobat en situacions similars en cursos anteriors per 

saber com respondre-hi. Per tant, aquest primer any ens servirà de recull de dades 

estadístiques. 

5.10. INDICADORS 

Per detectar aquest falls o les possibles millores que se’n podrien sorgir de la seva aplicació, 

s’hauran de planificar indicadors al llarg dels curs. 

Aquests indicadors, en aquest primer any, formen part de la mateixa implantació del projecte. 

És a dir, es proposa que el projecte només s’implanti a un dels cursos de 1r d’E.S.O. mentre 

que els altres segueixi amb les classes ordinàries. A totes dues classes se’ls haurà explicat el 

mateix temari, que hauran de fer front a l’examen. 

Per aquest motiu, es planteja ficar el mateix examen al final de cada trimestre, o similar, entre 

una classe on ha estat aplicat el projecte i una de la resta de les classes. La millora dels 

coneixements, en cas d’haver-se produït, es podrà observar amb els procediments adoptats i 

resultats obtinguts en la resolució dels exercicis en aquesta prova d’avaluació individual. 

Perquè el que ens interessa és que el projecte hagi influït de forma positiva en cadascun dels 

membres del grup classe. Ja què el principal motiu de la realització del mateix és recuperar o 

impulsar l’interès, perdut o no encontrat, en aquell grup d’alumnes que presenta una 

mancança més gran en aquesta matèria. 
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6. SEGUIMENT I EVOLUCIÓ DEL PROJECTE 

6.1. FUNCIONAMENT A LLARG TERMINI 

Al cap i a la fi, aquest projecte es presenta com una solució a un problema que s’ha trobat en 

relació a l’aprenentatge d’un recurs que a posteriori s’utilitzarà en altres matèries, en aquest 

cas, la tecnologia. 

Per això, s’haurà d’esbrinar si aquesta metodologia ha resolt adequadament aquesta 

mancança. S’haurà de presentar exercicis als alumnes per a resoldre entorn a la unitat 

didàctica d’Energies de Tecnologia. Problemes que hauran de resoldre a classe, sense ajuda 

externa, que de forma senzilla contenguin operacions tals com la resta suma, divisió i 

multiplicació per la conversió d’unitats. 

Els exercicis no estaran íntimament relacionats amb el temari. És a dir, no tindran a veure amb 

la resolució d’algun tipus d’exercicis que correspongui a la teoria explicada amb anterioritat. 

Sinó que el temari és l’excusa per enfrontar a l’alumnat amb la vida real. 

Aquesta excusa seran les unitats d’energia existents i el fet de que l’alumnat resolgui de forma 

autònoma uns factors de conversió sense errar, a més de la suma o operacions entre les 

mateixes. Per resoldre-ho es necessita la base matemàtica estudiada al llarg de la seva etapa 

educativa. Base matemàtica senzilla que es suposa que s’ha àmpliament desenvolupat amb 

l’execució d’aquest projecte. 

Els alumnes s’enfrontaran a aquest problema més d’un cop al llarg de la unitat didàctica i es 

tractarà d’un exercici que no ocuparà més de 10 minuts de la sessió i s’haurà de realitzar sense 

avís previ. D’aquesta forma, es proposa treballar un tema que no els hi ha de ser estrany, ja 

que tant al llarg de la seva futura etapa educativa, com de la vida professional i personal; les 

persones hem hagut de recórrer a aquest recurs per donar resposta a una o vàries situacions. 

A més, d’aquesta forma podrem analitzar el nivell de l’alumnat amb l’assoliment de la 

competència bàsica matemàtica per a la resolució d’operacions senzilles basades amb la vida 

quotidiana.  

6.2. PROPOSTA DE MILLORES 

Malgrat la millora que hi haurà d’haver entorn al prototip, s’exposa un segon nivell 

d’intervenció a execució global. En aquest cas, el projecte el realitzarà tot el primer curs de 

l'Educació Secundària i no es limitarà a la lliga de futbol professional a nivell nacional. De forma 

que cada un dels equips tindran jugadors diferents i de primer nivell, on es valorarà la seva 

puntuació depenent dels resultats del seu propi equip. Apart de què la competició es realitzarà 

entre classes, abastarà altres cursos i temaris de l'ensenyament de les matemàtiques . 
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El projecte afectarà al temari d'estadística de 3r d’E.S.O., realitzant un treball estadístic de 

recollida de dades i classificació de les mateixes. En definitiva, hauran d'aportar una informació 

amb les dades obtingudes de la pràctica realitzada pels alumnes del primer curs . 

Aquesta recollida de dades no serà en va i es farà durant una època determinada del curs , ja 

que s'utilitzaran per al temari d'economia de 4t d’E.S.O. L'alumnat que es trobi cursant aquest 

nivell, tindran la tasca de, aplicant els coneixements entorn de l'economia que s'ha après 

durant el transcurs de l'any, dotar d'un valor econòmic a l’equip. Valor que es relacionarà amb 

els punts que té aquest mateix equip en aquest moment de la temporada i el valor dels 

jugadors segons la possibilitats de aconseguir una futura puntuació. 

Els alumnes d'aquest curs formaran grups de la mateixa mida que el grup original de 1r 

d’E.S.O. A cada grup se li assignarà un equip , del qual s'han de fer les tasques anteriorment 

esmentades. Llavors , cada equip tindrà un valor econòmic i un patrimoni expressat en punts. 

La seva tasca, un cop arribat a aquest punt, serà la de realitzar un mínim d'un moviment de 

mercat per equip. És a dir, tindran la funció de traspassar un mínim d'un jugador a un altre 

equip a canvi de comprar un altre jugador del mateix o d'un tercer equip. 

Tota aquesta actuació que es produirà a 4r d’E.S.O. serà valorada al llarg de la temporada. 

S'avaluarà si els punts que han guanyat o perdut amb el traspàs han estat fonamentals, així 

com el rendiment del/s jugador/s rebut/s i del/s jugador/s traspassat/s. 

D’aquesta forma, mentre que aquesta tasca a 1r d’E.S.O. es presenta com un projecte que 

forma part de la mateixa teoria, la qual s’explicarà al llarg de l’any. A més, no té cap mena de 

pes determinant amb l’avaluació de l’alumnat. La mateixa idea, aplicada en altres nivells, es 

presenta com un treball puntual a realitzar que fonamentarà la comprovació dels 

coneixements adquirits en un determinat tema.  
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7. CONCLUSIÓ 

El projecte explicat en aquesta memòria no neix d’un dia per l’altre. Tot va començar quan, al 

observar les sessions de matemàtiques de 1r d’E.S.O, se’m va ocórrer un joc, un exercici, per 

fer de l’aprenentatge una transmissió més amena. 

A un jove professor d’aquesta matèria li vagi comentar que se m’havia acudit una idea perquè 

aquelles classes resultessin més atractives. Però vist el seu nul interès i la falta de temps que 

tenia per invertir-lo amb mi, vaig ressentir de la possibilitat d’implantar-lo. 

Més endavant, a una classe teòrica del màster, se’m va donar la possibilitat de plantejar algun 

tipus de aprenentatge alternatiu per desenvolupar en alguna matèria. I vaig explicar, de forma 

totalment escrita, aquest projecte, en la seva fase inicial. La reacció de la professora no se va 

fer esperar, i va voler que exposés aquest idea davant la classe. La exposició no es va dur 

finalment a terme, però la reacció d’aquella professional en el món de la docència em va donar 

que pensar. 

Tenia un projecte potent entre mans. Un projecte que necessitava de ser treballat a fons. Les 

possibilitats eren i encara són infinites, i la il·lusió que podia generar entre l’alumnat em 

motivada. Però el que em va acabar d’animar va ser acudir a una classe de 3r d’E.S.O. de 

matemàtiques, en la que normalment participava i, fins i tot, havia arribat a explicar una unitat 

didàctica. A aquella classe s’estava estudiant estadística i vaig relacionar aquella proposta, que 

encara em rondava pel cap, amb la metodologia docent que es feia servir per aquell temari. Al 

explicar-ho al meu tutor de pràctiques, docent d’aquella assignatura, el va alegrar el 

plantejament. Així doncs, em vaig decidir a realitzar la memòria d’aquell projecte com a eina 

per a ser utilitzada en el meu institut de pràctiques com a Treball Final de Màster. 

El problema és que el meu tutor no tenia docència en el cursos en les matemàtiques de 1r 

d’E.S.O. I el recolzament dels professionals que dedicaven la seva docència en aquest nivell, va 

brillar per la seva absència. Fins i tot, li vaig presentar la idea a la directora durant el transcurs 

d’una reunió, i no va presentar el més mínim interès. Això va provocar que la meva idea de 

realitzar un projecte dirigit a l’institut esmentat es difongués. 

Com a professional, que algun dia espero arribar a ser, en el món de la docència, puc detectar 

que tinc un gran número de mancances, entre elles l’experiència. Potser em falta conviure el 

suficient temps, en el dia a dia dins de les aules, per entendre quin seria el camí més correcta 

per treballar i tractar amb adolescents. 

Tot i això, tots els que participem, i els que no, de la formació educativa d’aquest país, sabem 

que en alguna cosa estem fallant. Que les metodologies que utilitzem estan quedant 

obsoletes. Malgrat la introducció de la tecnologia dins de l’aula, el plantejament de les sessions 

segueix sent el mateix que s’utilitzava 100 anys enrere. 

Quants cops, durant l’etapa educativa obligatòria, no s’ha estudiat un examen amb l’únic 

propòsit de vomitar textualment paraula a paraula els apunts que s’han agafat a classe? 
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Quants cops, un alumne no s’ha oblidat de la lliçó dos dies després de fer l’examen? Quants 

cops s’ha estudiat per un examen sense tenir ni la més mínima idea de perquè ens serviria en 

un futur els coneixements que havíem adquirit? 

Aquesta última pregunta em trasllada a una anècdota que em va passar durant el transcurs del 

meu segon dia de convivència a les aules. El meu tutor m’havia presentat com a professor en 

pràctiques i, fins i tot, els havia explicat que tenia el títol d’arquitecte. Em trobava observant 

una classe de repàs de matemàtiques de 3r d’E.S.O. i ajudant als alumnes a resoldre equacions 

amb dues incògnites. Quan una noia em va preguntar com encara me’n recordava de resoldre 

aquests tipus de problemes. La meva resposta va ser que l’aprenentatge d’aquells tipus de 

problemes havia estat molt útil per arribar fins a on havia arribat. I que resoldre aquest tipus 

d’operacions, si s’aprenia adequadament, no s’oblidava mai en la vida. 

Amb aquesta crítica, desitjo que s’analitza la meva proposta més enllà del fet que es distanciï, 

mínimament, de la metodologia ordinària que s’inculca dins de les aules. Que no se’m valori 

per el poc coneixement del món educatiu que puc tenir, ni tampoc per la poca aportació que 

puc fer pel fet de no conèixer-lo. Preferiria que se’m valorés per poder ser aire fresc dins de la 

professió. Per ser conscient dels falls comesos en la manera en què he rebut l’educació durant 

la meva etapa formativa. Per, almenys durant els primers anys de professió, intentar canviar 

alguns elements que estiguin al meu abast. Per experimentar i innovar. Per no estar-me de 

braços creuats repetint un mateix mètode obsolet que no ens porta gaire lluny. 

Aquest projecte i tot el que abraça no és més que una proposta d’un estudiant il·lusionat per a 

la professió que l’espera. El pla, ara mateix, no deixa de ser una utopia. Però és ben sabut que, 

com a docent, hem d’exercir de líders davant d'un grup de persones, així com ho fan els 

entrenadors en la disciplina esportiva o els caps dins del món empresarial. I com a líders, s'ha 

de saber inculcar motivació i il·lusió per un projecte, traçat amb unes línies sòlides i ben 

estudiades que a nivell global condueixi a un objectiu predeterminat. 
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