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Resum de la comunicació 
 
Hi ha un consens generalitzat sobre els beneficis de la formació permanent, de manera 
que des de diferents àmbits hi ha propostes diverses a l’abast del professorat i 
educadors, la majoria com a cursos. Ara bé, potser no és tan freqüent que la formació 
continuada dels docents tingui un paper rellevant en projectes dirigits a l’alumnat o a la 
societat en general.  
 
En aquesta presentació posem el focus en una modalitat de formació continua que 
funciona integrada en altres activitats. Mostrem una experiència que posa en valor el 
paper formatiu experimentat en 5 anys d’enriquiment cooperatiu i actiu. El professorat 
també tenim set de matemàtiques i aquest és també un objectiu lícit, que pot compartir 
prioritat amb el compromís a dins i fora de l’aula.  
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1. Introducció  
 
El projecte 7deMATES va néixer el 2015 amb la finalitat de donar resposta a joves de 
l’anomenada Regió 7 que tenien set de matemàtiques, ganes de veure i viure unes 
matemàtiques més enllà de l’aula. Es va adreçar a alumnes de 2n i 3r d'ESO, per a 
motivar-los a interessar-se i aprofundir en les matemàtiques, sense renunciar a altres 
opcions d'activitats d'extraescolars. La proposta és va concretar en 7 sessions durant el 
curs acadèmic, amb periodicitat aproximadament mensual (entre octubre i abril o maig), 
a les que s’afegeix la prova de selecció, necessària donada la demanda. 
 
Els seus objectius principals eren: a) afavorir el desenvolupament de les capacitats dels 
joves que mostren potencial per a les matemàtiques, b) oferir continguts extra curriculars 
d'aprofundiment en les matemàtiques, que no interfereixin en el desenvolupament 
habitual del currículum en el context escolar, c) potenciar (utilitzant reptes o altres 
metodologies) que els nois i noies siguin protagonistes actius del seu procés 
d'aprenentatge i aprofundiment, plantejant-se com descoberta.  
 
Les sessions realitzades han funcionat com a laboratori de matemàtiques pels nois i 
noies de la comarca i les seves famílies, que s’han trobat altres joves com ells, 
interessats en les matemàtiques, i han descobert propietats de nombres, qüestions 
d'atzar, codis al servei de la societat, eines per desxifrar missatges secrets, màgia 
matemàtica, etc. Per a més detalls, consulteu [2] i [3]. El perfil de participants és de nois 
i noies entusiasmats per les mates que volen reflexionar, preguntar, compartir, aprendre, 
experimentar, deduir… en definitiva: pensar. Cada cop hi ha més nois i noies que 
s’apunten a l’aventura, i ho fan contents i agraïts de tenir aquesta oportunitat. 
 
A les sessions hi participen, com a dinamitzadors, persones relacionades amb 
l'ensenyament de les matemàtiques, a diferents nivells educatius, sobretot de 
secundària i universitat. Però la tasca no és només la dinamització in situ de la sessió, 
sinó el treball previ, en equip, per a preparar-la. Així el projecte ha funcionat també com 
a laboratori de professorat, i s’ha teixit un espai col·laboratiu entre iguals, intercentre, 
que connecta universitat i secundària, un espai que durant 5 anys per 7 sessions ha 
estat una experiència 5x7 de formació contínua. Perquè, de fet, el professorat també té 
set de matemàtiques, té  ganes de veure i viure unes matemàtiques més enllà de l’aula. 
 
Així presentem un estil de formació permanent de professorat que gira entorn de la 
creació de sessions i de material per l’alumnat més avançat però amb un altre objectiu 
molt clar: seguir cuinat el matemàtic o matemàtica que portem dins. No es pot parlar de 
formació contínua sense posar el focus en l’actitud d’aprendre. 
 
Es tracta d’una experiència real de formació contínua en la que destaquem que el valor 
formatiu ha anat aflorant per si sol de manera natural, la qual cosa reforça el seu valor 
com a modalitat interessant. Volem animar altra gent a tirar endavant experiències 
similars i compartir aquesta xarxa d’aprenentatge. 
 
La reflexió sobre aquest espai de formació contínua no es pot entendre sense la part 
d’experiència pràctica que n’és la base i el motor. És per això que a continuació es 
descriu en primer lloc l’experiència pràctica, i després s’exposen algunes reflexions 
sobre els aspectes relacionats amb la formació del professorat. 
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2. Experiència pràctica  
 
L’experiència s’ha dut a terme amb un equip de professorat format per 10-15 persones, 
majoritàriament estables al llarg de cinc cursos acadèmics. En el grup hi ha participat 
professorat de secundària i d'universitat, responsables de classes de matemàtiques en 
diferents nivells educatius. En particular, s’ha convidat també a participar estudiants del 
Màster interuniversitari de formació de professorat de secundària, especialitat de 
matemàtiques.  
 
A nivell de joves, cada any hi ha un grup format per 25-30 nois i noies de 2n i 3r d’ESO, 
que es renova parcialment cada any quan els de 3r d’ESO passen a 4rt i se seleccionen 
nous participants, de 2n i de 3r, a través d’una prova. A la prova s’hi presenten uns 100-
120 joves, per optar a unes 15 places.  
 
Es treballa considerant cada sessió com un projecte, interrelacionant-los quan cal, amb 
l’objectiu d’explorar temes diversos i afavorir la pluralitat. Per cada projecte es tria 
temàtica, objectius i reptes, i s’elaboren materials manipulatius i guions de l’activitat. 
Així, es treballa abans, durant i després de cada sessió, incloent la reflexió i valoració 
de cada activitat, tant per part dels nois i noies com del professorat. 
 
Per exemple, es va preparar una sessió que plantejava com a repte descobrir quins  
daus estaven trucats. Destaquem, per una banda, que prèviament es van haver de 
construir els daus, fent-ne diverses proves pilot. Per l’altra, l’activitat va tenir un fil 
conductor que va portar del joc i la sospita als tests de contrast d’hipòtesi, introduint de 
manera natural vocabulari i contingut específic i rigorós d’estadística.  
 
Un altre exemple va ser una sessió en què s’anaven presentant diferents reptes, com 
descobrir un missatge secret que es repartia en diferents parts o descobrir la combinació 
d’una caixa forta, passant per obrir els candaus d’unes caixetes misterioses. Part de les 
matemàtiques que es poden arribar a explicar tenen relació amb la teoria de la 
compartició de secrets, de la que podeu trobar més detalls en una comunicació en 
aquest mateix congrés.  
 
Les simetries i altres transformacions geomètriques, i topològiques, han estat també 
protagonistes; en relació a tessel·lacions i frisos, en unes sessions, o en relació a 
cordes, nusos i grafs, en altres. Els sistemes de numeració, els codis, els jocs 
d’estratègia, ... De cada tema estiràvem el fil, experimentàvem de manera que el 
professorat també ens deixaven sorprendre per nosaltres mateixos o els companys que 
ens compartien les seves descobertes.  
 
El treball de grup es reflecteix en el material didàctic elaborat per a cada sessió, que 
tracta temes diversos, amb enfocaments centrats en l'experimentació, reflexió i 
protagonisme per part de l'alumne. Així, al llarg de les diferents edicions s'està construint 
un banc d'activitats, que consten de diferents materials. D'una banda, materials 
manipulatius que promouen el joc i l’experimentació. Per l’altra, fitxes que els mateixos 
professors, especialment de secundària, poden adaptar a les seves classes / grups 
habituals. Però aquests recursos didàctics s'utilitzen en el programa sempre amb 
flexibilitat i esperit crític. Per al professorat, que actua com a dinamitzador de les 
sessions amb els joves, es tracta de material viu, perquè el professorat també és 
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protagonista, no és un mer reproductor d'activitats. És un material en constant evolució, 
com aquelles obres d’art inacabades i que mai es repeteixen. 
 
Finalment, la demanda dels joves ha fet que des del segon any s’hagi de fer una prova 
de selecció. Això va posar damunt de la taula la necessitat de concretar un procediment 
i uns criteris. El plantejament de dividir la prova en parts i fer-ne revisions duplicades no 
responia només a un divisió de la tasca ni la responsabilitat, sinó que era una manera 
de generar debat i una reflexió conjunta, justament sobre les competències i actituds 
esperades en els participants.  
 
 
3. Reflexions com a espai de formació 
 
L'experiència al llarg de 5 anys amb 7 sessions efectives ha posat en valor el grup de 
treball de professorat, posant damunt de la taula un espai de formació no formal, 
alternatiu i complementari als cursos de formació habituals.  
 
Entre les característiques d’aquesta formació destaquem les següents, que incideixen 
de manera significativa en el valor formatiu: el perfil dels participants i la composició del 
grup, la pluralitat de tasques i els rols dels participants, la reflexió i l’autocrítica, la 
irradiació als centres docents i el progrés personal.  
 
 
Perfil dels participants i composició del grup. 
 
En el grup hi participen professors de secundària i d'universitat, relacionats amb 
matemàtiques, de manera que es converteix en un fòrum d'intercanvi i connexió entre 
aquests dos nivells educatius, sovint massa distanciats. El professorat de secundària 
pertany a diferents centres amb al qual cosa es facilita un espai de compartició i 
comunicació intercentre. El professorat d’universitat que hi ha està vinculat és de 
diferents àrees.  
 
Les habilitats d’uns i altres són diverses i els punts de vista complementaris, de manera 
que uns poden aprendre dels altres, aportant especificitats diverses. En aquest sentit és 
un espai de formació cooperatiu, entre iguals, plural i enriquidor. La participació conjunta 
de professorat de secundària i universitat, ha posat damunt de la taula els punts comuns 
en relació a les competències i l'aprenentatge de les matemàtiques. 
 
Pels estudiants del Màster interuniversitari de formació de professorat de secundària és 
una oportunitat per aprendre, veure models diversos, practicar i sobretot qüestionar i 
qüestionar-se.  especialitat de matemàtiques, facilitant la seva incorporació posterior a 
el grup de treball. 
 
No es pot formar aquell que no vol aprendre, i això és una actitud bàsica en el perfil de 
participants a la formació. Cal destacar també la voluntat de no oblidar les matemàtiques 
més avançades i la disposició a treballar-les en equip, perquè transmetre sovint va lligat 
a transformar i re-aprendre i ser capaç de posar-se .  
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Pluralitat de tasques i rol dels participants 
 
Les tasques que comporta cada projecte, cada sessió, són variades. En general, van 
des de les idees i el disseny del material manipulatiu, a la recerca i aprenentatge de 
continguts, perquè el rigor també és important, i els dinamitzadors som els primers que 
volem entendre el contingut, qüestionar-lo i argumentar-lo. La interacció entre persones 
de secundària i d’universitat aporta continuïtat i perspectiva al contingut i a les 
competències que vol desenvolupar.  
 
Durant la realització de la sessió amb els nois i noies, els rols de les persones del grup 
de treball també és variat. A la sessió hi participen no només les persones responsables 
de la sessió que actuen com a dinamitzadors i la condueixen, sinó també la resta de 
l’equip que també interactua amb els joves, hi dóna suport, segueix el desenvolupament 
i aprèn, fins i tot a nivell de contingut, etc. Tots som actors, no tan sols espectadors.  
 
També s’inclou preparar la part d’avaluació de la sessió, redactar-ne el resum i fer-ne 
difusió, per compartir-ho amb les famílies, que són tasques més relacionades amb gestió 
i comunicació. De l’experiència també n’hem après la dificultat de ponderar les tasques 
de gestió, amb el risc que la gestió de paperam i una estructura rígida xucli massa 
energia i resti creativitat, en detriment de la component d’esperit matemàtic. És un risc 
que ja vivim dia a dia en els espais d’educació formal i cal ser valents per mantenir 
aquests espais alternatius lliures i flexibles. 
 
Cadascú por aportar segons les seves habilitats i talents, però vetllem per a que la 
responsabilitat de les sessions sigui rotativa, i s’intercanvien rols.  
 
 
La reflexió i l’autocrítica 
 
Des de la prova inicial per a seleccionar els joves participants fins a la preparació i la 
realització de les diverses sessions, la reflexió i el debat hi és present, de manera 
natural. La flexibilitat en l'organització de cada sessió com un nou projecte propicia el 
debat anterior i posterior a la sessió en relació tant al contingut com també a la 
metodologia, el nivell dels participants, les seves reaccions, etc. i les competències, 
habilitats que es posen de manifest o es volen estimular.  
 
El fet que el grup de treball vagi lligat a la realització d’unes sessions reals amb nois i 
noies, fa que els projectes siguin reals i compartits amb el grup. Els diversos rols faciliten 
l’observació, en un grup de confiança, sense la pressió de sentir-se observats. Per tant 
l’activitat de formació ja inclou la revisió de la sessió, la crítica constructiva entre iguals 
i l’autocrítica. En aquesta direcció el programa és un laboratori real de didàctica i 
formació docent que permet al professorat experimentar conjuntament en diferents 
temàtiques, metodologies, etc. enriquint la seva experiència i facilitant la formació 
continuada. 
 
 
La irradiació als centres docents  
 
Les idees generades i compartides en el grup de treball no queden en un compartiment 
estanc, en una vida paral·lela a la realitat dels membres del grup, que exerceixen com 
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a professorat. El mateix passa amb els materials elaborats, tant de manipulables o fitxes 
en paper. Els membres del grup se’l fan seu i en fan adaptacions per utilitzar-les en 
altres entorns. Això s’aplica tant a secundària com a universitat. Així per exemple els 
daus trucats tant s’han utilitzat en un grup d’ESO com a l’assignatura d’estadística en 
cursos d’enginyeria a la universitat.  
 
També cal destacar que la irradiació no és només a través del professorat participant al 
7deMATES sinó a través dels joves. Els nois i noies també actuen com a transmissors 
al seu entorn. Arriben emocionats al centre, amb la necessitat d’explicar-ho al 
professorat i compartir-ho amb els companys de classe. Així mateix també passa amb 
les famílies. Ens n’arriba feedback directe i també indirecte, a través de la sol·licituds 
d’inscripció al programa, tot i que els darrers anys se n’ha fet poca difusió. 
 
 
El progrés personal 
 
Els apartats anteriors mostren com les activitats desenvolupades en aquest grup de 
treball, amb la preparació prèvia de les sessions, la seva realització i avaluació, 
constitueixen activitats de formació, que a més tenen un retorn immediat en la qualitat 
de les pròpies sessions realitzades i per tant reverteixen en els joves, irradien als centres 
docents i a la societat. Però, volem destacar que també són importants per l'evolució en 
aquesta formació dels docents, que transcendeix les sessions de cada edició, ja que la 
pràctica reflexiva no s'improvisa, citant Perrenoud (cf. [4 ]).  
 
La continuïtat d’aquest espai de formació contínua, que funciona de manera cooperativa, 
ens ha permès valorar també l’evolució i el progrés personal dels membres del grup de 
treball. Cadascú s’ha enriquit i ha crescut, en aspectes didàctics, en actituds i també en 
contingut, gràcies a les aportacions que cadascú generosament ha compartit. 
 
 
4. Conclusions 
 
L’experiència realitzada durant aquests 5 anys mostra la seva potència real com a espai 
cooperatiu de formació contínua activa entre iguals. Ha estat un laboratori real, que 
segueix ara adaptat a la nova situació, en versió telemàtica. 
 
No es pot parlar de formació contínua sense posar el focus en l’actitud d’aprendre. En 
aquest espai de formació som tots alumnes, som tots aprenents i quan vivim de ple 
aquest rol, podem ser millors professors i posar-nos a la pell dels nostres alumnes.  
 
Però ens cal Aprendre, en majúscules, i en diverses dimensions, no només a nivell de 
didàctica sinó també de Matemàtiques, també en majúscula. Són les Matemàtiques que 
Aprenem les que podem Transmetre, les que Experimentem i deixem que ens puguin 
Sorprendre.  
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