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1. Introducció
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) tenen cada cop més pes en la societat en què 
vivim. És natural que aquest major pes tingui també el seu reflex al món de l'educació, i, en concret, en  
l'educació secundària obligatòria (ESO) i el batxillerat, el professorat del qual és l'objecte de la formació 
d'aquest màster.

El món de l'educació obligatòria no ha restat indiferent a la cada cop major implantació de les TIC. No ha  
estat indiferent però tampoc ha mostrat una permeabilitat gaire gran. Efectivament, fins fa no molt de temps,  
les  TIC només s'utilitzaven  en assignatures  específiques  d'informàtica.  Més endavant  van  començar  a 
instal·lar-se aules informàtiques als centres educatius, ja disponibles per a diverses assignatures, però el  
seu ús sempre era, necessàriament, puntual. Tot això mentre fora dels centres educatius l'ús de les TIC 
(ordinadors, Internet, etc.) estava cada cop més estès.

El gran impuls de les TIC dins l'educació va venir  de part del Departament d'Educació quan va decidir  
impulsar el projecte  Educat 1x1 (a la resta de l'estat espanyol també es va crear un programa semblant, 
Escuela 2.0). A les TIC utilitzades dins el context de l'educació sovint s'hi refereix com a Tecnologies de  
l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC).

La forma d'utilitzar les noves tecnologies dins aquest àmbit és diversa. Dins de la classe en sí hi ha aquelles  
tecnologies  que  faciliten  l'explicació  del  professor  a  classe,  com són  l'ús  de  projectors  o,  encara  més 
avançat, l'ús de pissarres digitals. A part d'això, també hi ha la possibilitat de que els alumnes utilitzin un  
ordinador  a  classe  (típicament  un portàtil  en  una classe ordinària).  Una possibilitat  que també existeix 
malgrat que no està gaire implantada és, en una classe on l'alumnat utilitzi ordinadors, que el professor 
controli  des d'un  PC seu el  que fan o  veuen els  alumnes,  o  inclús que  pugui  fer  una presentació  de  
diapositives des del seu PC als dels alumnes.

Fora de la classe, les TIC també poden entrar en joc, sobretot gràcies a Internet. A més de poder utilitzar un 
ordinador a casa per a fer treballs o deures, Internet permet una interacció entre alumnes i entre alumnes i  
professors  fora  de  l'escola  però  dins  el  context  educatiu  (contraposat  a  un  context  lúdic  o  d'oci).  
Tècnicament d'això en podríem dir una “comunicació asíncrona” entre professors i alumnes en el sentit en 
que no requereix que els dos estiguin presents.
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Veiem, doncs, que les TIC poden jugar un paper important dins el procés d'ensenyament-aprenentatge del 
qual participen alumnat i professorat. Ofereixen tota una sèrie d'eines noves (relativament, ja) al món de 
l'educació, molt útils si se saben utilitzar bé.

Més enllà d'això, també hi ha el fet que l'alumnat ha d'acabar sent competent amb les TIC, fet que per sí  
mateix obliga a introduir l'ús de les TIC d'alguna manera al llarg de tota l'educació obligatòria. Si es vol que  
l'alumnat sigui competent, el més normal és introduir les TIC com a eina de treball per a l'alumne, i que  
també es normalitzin en aquest paper (no només com a oci).

Prèviament a la introducció de les TIC (o TAC) dins el procés d'ensenyament-aprenentatge, el material de 
suport més habitual dins les classes sempre ha estat o bé un llibre de text o bé dossiers fets pel propi  
professor. Ambdós tenen la característica de ser estàtics i aïllats. Amb això el que vull dir és que, al contrari  
que un document electrònic, llibres o dossiers no contenen vincles immediats a contingut extern ni poden 
incloure elements dinàmics dins el seu contingut.

Potencialment, el material de suport (o de treball, directament) electrònic té moltes més possibilitats que el 
tradicional. També té unes limitacions que fan que potser no sigui del tot desitjable eliminar completament el  
suport tradicional: si es depèn al 100% de documents electrònics, i no es disposa d'ordinador (perquè s'hagi 
espatllat, per exemple), es perd l'accés a aquests. Igualment, si els documents són a Internet, també cal  
disposar de connexió a Internet.

2. Definició del context i del problema

2.1. “Llibres electrònics”
Com he dit, el programa  Educat 1x1 persegueix la introducció de les TAC dins de pràcticament totes les 
assignatures. Una “aula 1x1” totalment dotada té una pissarra digital, i tant tot l'alumnat com el professor o 
professora tenen un ordinador propi. Un dels objectius és substituir els llibres de text tradicionals pel que  
s'anomena “llibres electrònics”.

“Llibre electrònic” és un terme que pot dur a error. Aquest terme tindria sentit per a referir-se a una versió  
electrònica d'un llibre, com ara en format PDF. Lògicament, a les editorials aquest model de llibre electrònic  
no els convé gens, ja que es podrien fer còpies dels llibres amb absoluta facilitat. A més, es perdria una 
bona part de tot el potencial que poden oferir els documents electrònics, com he dit.

Un format que sembla molt adequat com a llibre electrònic és el de pàgina web. Sota aquesta forma, el  
“llibre” ja pot incloure tota la riquesa de continguts i vincles que podem esperar del format electrònic. Però a 
les editorials tampoc els convé oferir aquest contingut de manera lliure.

La majoria d'elles han optat per un model de contingut via web per subscripció (i de pagament), normalment 
anual. A més de poder accedir al contingut, típicament ve adjunta una infraestructura per tal que l'alumnat 
pugui realitzar activitats i exercicis i els professors puguin veure'n els resultats, controlar qui fa les activitats,  
etc (seria un model semblant al Moodle, que explico a l'apartat 2.2.)

Aquest model té un problema respecte els llibres tradicionals: l'alumne no té en propietat el “llibre”, de forma  
que si suspèn, potser hagi de tornar a comprar-lo. A més, aquest contingut no pot circular: un germà més  
petit no podria aprofitar-se'n, ni tampoc pot participar en programes de reutilització de llibres de text, molt útil  
per disminuir la despesa de les famílies. Finalment, si l'alumne volgués conservar el contingut del llibre, 
tampoc seria possible (almenys fàcilment).

Aquest model redunda potencialment en un gran benefici per a les editorials i amb força limitacions per als  
usuaris. Dic usuaris perquè els alumnes passarien de ser propietaris d'un llibre a ser usuaris d'un servei, per  
a un temps limitat. Sembla, doncs, un model molt pensat des del món editorial i gens des de qui se suposa 
que s'ha de beneficiar d'això. 

A part  d'aquest  assumpte  del  model  d'accés,  un  altre  punt  important  també  és  la  qualitat  dels  llibres 
electrònics. Vaig ser en una reunió de seguiment del projecte 1x1 a l'institut on he realitzat les pràctiques, a 
la  qual  hi  van participar  tots els professors involucrats en l'1x1 i  una persona del  Centre de Recursos 
Pedagògics (CRP) de la zona. Una de les conclusions va ser que en general  el  professorat està força 
descontent amb la qualitat dels “llibres electrònics”. Donat que a més força editorials ofereixen preus baixos 
només si es compra tot el paquet de llibres de l'editorial, bastants professors estaven optant per no utilitzar-
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los i anar creant ells mateixos el material.

La queixa sobre l'escassa qualitat en general dels llibres digitals, a més, no és exclusiva del meu institut. 
Altres companys del màster també han comentat una visió semblant als seus respectius instituts.

2.2. Plataforma Moodle
Moodle és un sistema de gestió  de cursos de codi  lliure  (conegut  també com a sistema de gestió  de 
l'aprenentatge  o  entorn  d'aprenentatge  virtual).  És  una  aplicació  web  que  permet  crear  llocs  web 
d'aprenentatge en línia. És lliure i gratuït, i està molt estès dins de tota mena de comunitats educatives.

És un sistema que permet crear cursos sencers i gestionar alumnat i professorat. També permet crear tota  
mena d'activitats (inclús exàmens) i  fer-ne el seguiment tant  pel que fa a les visualitzacions com a les 
resolucions. A més, està orientat a l'aprenentatge cooperatiu permetent tota mena d'interaccions en línia 
entre alumnes i professors.

Com és força lògic, està pensat per a ser accedit i visualitzat des del propi ordinador. No disposa d'unes 
eines que facilitin  una navegació realment àgil  dins del contingut  dels cursos.  Aquests dos punts seran 
rellevants per l'opció triada com a format del material creat.

És força natural, doncs, que el Moodle sigui una opció triada per molts professors i professores per tal de 
suplir les carències dels “llibres electrònics”, tot creant recursos per a l'alumnat. Evidentment, això requereix 
un aprenentatge perquè el Moodle té les seves particularitats.

2.3. Pissarra digital
La  pissarra  digital  és  una  eina  relativament  innovadora  que  també  ha  entrat  amb  força  com  a  TAC.  
Essencialment és la suma de tenir un projector projectant la sortida de pantalla d'un ordinador sobre una 
superfície tàctil connectada al propi ordinador. És com si la pantalla de projecció fos un gegantí touchpad. A 
més, ve acompanyada d'un programari que permet dibuixar sobre les finestres normals, desar tota una 
classe, evidentment calibrar la projecció, etc.

La pissarra digital, doncs, és un excel·lent complement (no diria substitut) de la pissarra tradicional. Permet  
al docent utilitzar tota una sèrie de recursos de suport a l'explicació que abans no era possible tenir. De  
forma molt dinàmica i àgil pot utilitzar la pissarra per a la presentació de diapositives, projecció de vídeos 
(les  instal·lacions  de  pissarra  digital  també  inclouen  altaveus),  utilització  de  programes interactius  (per 
exemple,  el  Geogebra  en  el  cas  de  matemàtiques),  navegació  per  Internet,  etc.  Donat  que  la  pròpia 
“pissarra” és tàctil, no cal ni que estigui mirant l'ordinador, i l'alumnat pot veure molt directament què està 
fent.

Val a dir que no és que no estigui exempta de problemes. Almenys els diversos models que he vist no són 
especialment pràctics a l'hora d'escriure digitalment sobre la projecció degut a que introdueixen un excessiu  
retard entre el moviment que es fa amb el dit (o “bolígraf digital”) i l'aparició del traç.

2.4. Necessitat detectada
De tot això que he anat explicant se'n deriven una sèrie de mancances que dificulten una major utilització de  
les TAC, sempre enteses com a eines que aporten valor afegit.

Si podem dir que hi ha una mancança en l'apartat de llibres digitals, encara n'hi ha més pel que fa a material  
de suport per al professor a l'hora de realitzar les explicacions. És a dir, hi ha molt poc material creat perquè  
el professor el pugui fer servir a la pissarra digital com a suport a les explicacions. Sí existeixen elements  
que es poden utilitzar  puntualment (hi  ha molts  applets de Geogebra,  per  exemple),  però no hi  ha un 
material coherent que abasti un o diversos temes, tot preparat per a ser utilitzat com a suport.

Aquesta mancança m'ha dut a crear, doncs, un material orientat a ser fet servir com a suport a l'hora de 
realitzar les explicacions teòriques per part del professor. Com és natural, a l'hora de crear els continguts he 
volgut incorporar, a més, tots els elements que és impossible que dugui un llibre tradicional.

A més d'aquesta finalitat principal, també l'he pensat per ser utilitzat també com a material de referència per 
part de l'alumnat (fent la funció que tindria un llibre tradicional). És important que els i les alumnes puguin  
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disposar d'un text de referència, ja que no sempre presten tota l'atenció que caldria a classe, o a vegades  
mentre escriuen una cosa no atenen a l'explicació. 

3. Solució proposada

3.1. Descripció general
El temari de matemàtiques de l'educació secundària és molt ampli, i l'abast d'un treball de fi de màster no 
permet cobrir-lo tot. M'he limitat a un apartat del temari, el d'estadística, però l'he fet per tal de cobrir tots els  
cursos de l'ESO i el batxillerat.

He creat un material que és sobretot un resum de la teoria, és a dir, que he explicat conceptes, definicions i  
fórmules. També he afegit alguns exemples i aplicacions pràctiques, tot aprofitant les possibilitats del suport.  
No he inclòs, en canvi, exercicis pràctics. Per tant, no es tractaria en absolut d'un “llibre electrònic” complet 
per al temari d'estadística. Tal com he dit, és un material de suport per al professor a l'hora d'impartir les 
classes i de referència per a l'alumne a l'hora de treballar pel seu compte. Per tal d'assolir aquest segon 
objectiu he fet que el contingut no sigui excessivament esquemàtic, però en cap cas he posat totes les 
explicacions completes que s'acostumen a posar als llibres.

He decidit incloure tot el temari d'estadística de l'educació secundària (amb algun punt que habitualment no 
s'hi inclou) perquè limitar-se a algun nivell en concret m'ha semblat una mica absurd. Inclús un nivell com 
3er d'ESO ja inclou tant l'estadística descriptiva unidimensional com la bidimensional, si bé no amb tota la  
profunditat amb què es veu a 1er de batxillerat, que és l'últim curs on entra l'estadística oficialment. A segon 
de batxillerat no s'acostuma a donar perquè no forma part del temari oficial de segon de batxillerat i, per  
tant, no entra a les proves de selectivitat, cosa que resulta força sorprenent tenint en compte que la majoria 
de matemàtiques de carreres no tècniques acostumen a incloure justament l'estadística.

El material l'he creat en forma de pàgina web dinàmica mitjançant un gestor de continguts, amb la intenció 
de continuar ampliant-lo, tant jo com qui vulgui. Per aquest motiu, l'he creat amb una llicència  Creative 
Commons que ho permet. Tot això ho descric amb més detall més avall.

3.1.1. Esquema de continguts

El temari que desenvolupat està limitat a l'estadística descriptiva unidimensional i bidimensional. Resumeixo 
a continuació l'esquema de continguts:

1. Introducció. Tipus d'estadística. Breu introducció històrica.

2. Estadística descriptiva unidimensional

1. Conceptes bàsics: població, mostreig, tipus de variables, freqüències. Taules i gràfics.

2. Paràmetres centralitzadors: Mitjana, mediana i moda.

3. Paràmetres de posició (quartils, etc)

4. Paràmetres de dispersió: desviacions, variància, etc.

5. Paràmetres de forma: asimetria i curtosi

3. Estadística descriptiva bidimensional

1. Taules i gràfics

2. Paràmetres descriptius: unidimensionals i  covariància

3. Dependència lineal: correlació, rectes de regressió i estimació d'error.

3.1.2. Enriquiment de continguts

A part d'incloure el contingut en la forma més habitual, o sigui, text i imatges, també he enriquit el treball  
amb els següents elements:
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• Articles d'ampliació: pensant no tant en la funció de suport a la classe sinó més en la de material de  
consulta, he inclòs una sèrie de continguts d'ampliació o aprofundiment:

◦ La mediana com a filtre d'imatges per a reduir soroll

◦ Les mesures de posició per a la descripció de les desigualtats de la distribució de la riquesa

• Enllaços externs.  Internet  és un món ple  d'informació  útil.  A la  web hi  ha multitud d'enllaços a 
recursos externs, com ara la Wikipedia, Geometría Dinámica, gapminder.org... També he inclòs un 
apartat dedicat només a enllaços.

• Applets de Geogebra. El Geogebra també inclou funcionalitats relacionades amb l'estadística, així 
que és una molt bona eina de suport.

◦ La mitjana com a centre de masses

◦ Independència del coeficient de correlació respecte l'escala de les dades.

He posat alguns enllaços que duen a pàgines en anglès. Crec que és bo que l'anglès es tracti des de totes  
les assignatures, matemàtiques incloses. En general, crec que és desitjable que les assignatures no estiguin 
excessivament compartimentades, i de fet, el model de competències bàsiques del sistema educatiu actual 
apunta en aquesta direcció.

3.2. Descripció tècnica
El format més habitual de suport en explicacions és el de presentació de diapositives (el típic que es crea  
amb programes com l'Impress o el Powerpoint).

Hi ha una sèrie de limitacions, emperò, que m'han fet optar per un altre format:

• El tipus de contingut està força limitat: text i imatges. També pot incloure algun vídeo però força  
limitat en formats. En particular, no permet applets ni elements flash com ara un vídeo de Youtube.

• Si es volen posar vincles amb documents externs, cal sortir de la presentació per després tornar-hi

• Estan pensades per a ser mostrades de forma seqüencial. La navegació dins el contingut, si bé és 
possible, no es pot crear de forma automàtica i en cap cas és àgil. Això és un problema ja que en 
cursos baixos probablement caldrà anar saltant-se part del temari.

En canvi, a favor cal dir que es tracta de programes molt orientats a crear continguts amb el format adequat  
per a les projeccions. Però això no compensa aquests grans desavantatges.

Pensant en una màxima compatibilitat, m'he decidit pel format web. Aquest format permet superar totes les 
limitacions esmentades, i sota un bon disseny, amb lletres grans i clares, també permet ser mostrat en la 
pissarra digital tot complint la funció de presentació.

3.2.1. Què és un gestor de continguts?

Una web es pot realitzar de forma manual (estàtica) si és relativament senzilla. Això vol dir crear els arxius  
html, fulls d'estil i gràfics amb algun programa especial per a editar pàgines web.

Però si la web és complexa, amb menús, o té contingut que pot haver de canviar sovint, aleshores la millor  
alternativa a l'hora de crear-la és mitjançant un gestor de contingut (en anglès, content management system 
o CMS). 

Un gestor de continguts és una aplicació web que permet editar els continguts d'una pàgina web mitjançant 
una interfície amigable. És a dir, el contingut s'edita des de la pròpia web. Normalment, això vol dir que la  
web té dues “cares”: una que es veu públicament (frontend), i l'altra que és la d'administració (backend), a la 
que només s'hi pot accedir mitjançant usuari i contrasenya. Això permet, també, editar la web sense haver 
de tenir coneixements de html, ja que sovint s'inclouen editors de text amb possibilitat de donar formats 
complexos al contingut molt semblants als programes de tractament de text habituals. 

Quan es crea una web amb gestor  de continguts es diu també que es tracta d'una web  dinàmica,  en 
contraposició amb la web estàtica que he esmentat abans. Això és perquè el contingut de la web, enlloc de 
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ser als propis arxius html,  és a una base de dades.  Això vol  dir  que una web dinàmica requereix una  
infraestructura més complexa que una web estàtica. En el cas d'una estàtica, podríem inclús tenir els arxius 
html al disc dur de qualsevol ordinador i, en obrir-los amb el navegador, la web es visualitzaria perfectament.

En canvi,  per  tal  de visualitzar  correctament  una web dinàmica,  cal  que l'ordinador que l'allotgi  estigui  
executant un servidor web complet: típicament serà un servidor Apache, servidor de base de dades MySQL i 
intèrpret  PHP. Així,  quan el  navegador li  diu al  servidor que vol  visualitzar  una pàgina determinada, el  
servidor consulta a la base de dades quin contingut ha de tenir i entre això i d'altres instruccions genera  
dinàmicament l'arxiu html que acaba enviant al navegador. Podríem dir que el navegador és enganyat, i rep  
un arxiu html com si aquest ja existís al servidor, quan en realitat s'ha generat al moment de rebre la petició.  
La immensa majoria dels gestors de contingut funcionen així, Moodle inclòs.

3.2.2. CMS Made Simple

Existeixen molts gestors de contingut (CMS), i he optat per un anomenat CMS Made Simple (CMSMS). És 
lliure i gratuït. A l'apartat  3.2.3. explico per què no he triat directament Moodle, quan podia semblar una 
decisió lògica.

El criteri pel qual he triat aquest gestor és que és relativament senzill de fer anar. Això és important no tant  
per a mi sinó perquè la idea és que d'aquest treball se'n pugui beneficiar qualsevol professor o professora  
de  matemàtiques.  Per  tant,  el  desitjable  és  que  sigui  el  màxim  de  senzill  tot  mantenint  una  sèrie  de 
funcionalitats mínimes.

Les funcionalitats que li demanava, en particular, són poques:

• Contingut estructurat en jerarquia

• Possibilitat de personalitzar l'aparença i disseny

• Composició de continguts amb format i imatges de forma amigable

• Menús superiors i laterals

De CMS n'hi ha molts, i cadascun té les seves funcionalitats i particularitats. No els conec pas tots, ni molt  
menys, així que és possible que hi hagi algun més indicat per a la finalitat que vull, però crec que el que he  
triat  és molt  adequat,  ja  que la  instal·lació  base ofereix això i  no molta  cosa més (sí  té,  per exemple, 
calendari, secció de notícies, etc). Normalment la funcionalitat dels CMS és ampliable a base de mòduls.  
Però realment no m'interessen totes aquestes possibilitats, ja que la idea no és fer una web tipus “portal”  
sinó una web que serveixi  per a fer de suport  al  professor  a la classe (més, com ja he dit,  també de  
referència per a l'estudiant).

El CMSMS permet canviar l'aparença de tota la web (o inclús de seccions) mitjançant plantilles. N'hi ha 
moltes, descarregables des de la web del CMSMS. Com era d'esperar,  cap responia exactament a les 
meves necessitats, així que he partit d'una que tenia un aspecte semblant i l'he anat modificant fins que he 
aconseguit  donar  l'aspecte  exacte  que  volia  per  a  la  web:  un  aire  fresc  i  sobri,  no  sobrecarregat,  de 
navegació simple i immediata, i, molt important, una tipografia per al cos del contingut força gran, adequada  
per a presentacions projectades.

El CMSMS permet controlar bé com es representen els menús (per exemple, en el meu cas he posat un 
menú a la part de dalt amb els apartats superiors de la jerarquia de continguts i un menú lateral amb els  
subapartats que pengen de l'element superior actual).

Això sí, alterar aquesta mena de detalls implica entrar a conèixer amb major profunditat el funcionament del  
CMSMS. També cal entendre, aleshores, com funciona l'HTML i els fulls d'estil (CSS). De tota manera, he 
intentat deixar un disseny prou net i neutre per tal que això no calgui.

3.2.3. Per què no Moodle?

Una opció que semblava força lògica era crear el curs per a Moodle, de forma que després es pogués 
restaurar a qualsevol altra plataforma Moodle, ja que estan molt esteses: molts instituts tenen un Moodle 
propi.

El Moodle també es pot considerar un CMS. El problema del Moodle és que no responia a les meves  
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necessitats de navegabilitat.

Aquí poso una mostra d'un lloc Moodle típic:

L'aspecte d'aquest Moodle concret, semblant a la majoria, serveix per il·lustrar com són normalment els llocs 
Moodle. Clarament, no està pensat per a ser utilitzat com una “presentació de diapositives”, ni permet una 
navegació àgil entre els temes. Un lloc Moodle pot permetre que un curs tingui un tema d'aspecte propi (i  
mòduls personalitzats a esquerra i dreta), però això no sempre serà així, i no sempre el professor podrà 
tocar aquests paràmetres (els professors normalment no són administradors del tot el lloc, sobretot en llocs 
Moodle grans).

Per tant, plantejar crear el material com un curs de Moodle no tenia molt sentit des del punt de vista pràctic,  
ja que no tothom podria fer que es visualitzés com cal. I una correcta visualització és molt important pel 
aquest material creat.

Emperò, que el material en sí sigui una pàgina web el fa perfectament encabible dins d'un curs de Moodle. 
Hi ha dues maneres de fer-ho. Si es té la web amb el CMSMS instal·lat a un servidor (per exemple, el  
phobos.xtec.cat, veure apartat 3.2.5.), es pot afegir a un curs Moodle un enllaç a la web. Si no, també és 
possible afegir la versió estàtica del curs. Moodle permet pujar un arxiu zip i descomprimir-lo, com si anés a  
formar part del contingut del curs. Per tant, es pujaria la versió estàtica comprimida en un arxiu zip i es 
descomprimiria.  Després  només  caldria  posar  al  curs  un  enllaç  a  l'arxiu  index.html  i  el  curs  s'obriria, 
normalment en una finestra nova.

Un cop enllaçat, es pot completar els curs de Moodle amb el que es vulgui com a exercicis, etc. L'únic 
inconvenient d'afegir el contingut d'aquesta manera (ja sigui mitjançant un enllaç o amb la versió estàtica 
descomprimida) és que no es pot controlar aleshores quins apartats de la teoria ha visitat cada alumne, sinó  
només qui hi ha entrat. Moodle manté una registre de tots els accessos a qualsevol dels recursos d'un curs,  
i la web constaria com a un sol recurs.

3.2.4. Desavantatges d'utilitzar el CMSMS

Tal i com he dit, utilitzar un gestor de contingut en general (no específicament el CMSMS) implica que la web 
ha d'estar allotjada a un servidor web. Per tant, si volem editar la web mitjançant el gestor, cal que o bé  
l'allotgem  a  un  servidor  web  d'Internet  o  bé  transformem  el  nostre  ordinador  en  un  servidor  web.  
Afortunadament, això últim és força senzill. En el cas de tenir Linux, només cal instal·lar el paquet apache2, 
el mysql-server i el php5 (més, possiblement alguns complements, com pugui explicar la guia d'instal·lació 
del CMSMS). I en el cas de Windows, també hi ha un paquet anomenat WAMP que inclou tots aquests 
programes (que són, també, lliures i gratuïts).

Convertir el propi ordinador en un servidor web no fa que automàticament sigui visible des d'Internet, i no 
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representa, en principi, cap problema de seguretat.

Als annexos I, II i III explico amb més detall les instruccions més tècniques al respecte, sobre com instal·lar  
el CMSMS i el curs.

Aquests passos extra una mica més tècnics seran probablement una barrera a l'hora de que el professorat  
faci seu aquest material i l'editi i l'adapti a les seves necessitats. Segurament si l'hagués creat sota la forma  
de  presentació  de  diapositives,  aquesta  barrera  pràcticament  no  existiria.  Però  tal  i  com  he  dit,  la 
presentació de diapositives tenia per mi uns desavantatges que podien ser superats sota la forma que he 
triat.

Tot i  així,  també és possible modificar la versió estàtica tot editant-ne el contingut amb algun programa 
d'edició web. Si no es vol alterar l'estructura de continguts, no hi ha cap problema. De forma simple, doncs, 
es poden afegir nous enllaços, canviar o afegir exemples, etc.

Respecte l'elecció del CMSMS es poden considerar uns desavantatges. Un d'ells és que el disseny gràfic de 
la  web cal  fer-lo  alterant  fulls  d'estil  i  plantilles,  i  això implica un coneixement  de HTML,  CSS i  el  les  
particularitats del CSMSM. Tot això està documentat, però evidentment és una barrera. Ignoro algun altre  
gestor de contingut permet dissenyar fàcilment noves plantilles d'aspecte.

Un altre desavantatge del CSMSM és l'editor de text que té. És força simple, i en general funciona força bé.  
Però com sovint passa (no només al CSMSMS), cal  ser conscients a l'hora d'editar el contingut que si  
enganxem text amb format provinent d'altres fonts pot ser que el resultat final no sigui exactament el que 
esperem.

L'editor,  a  més,  no té  eines per  a la  gestió  de taules.  Tampoc permet  introduir  subíndex i  superíndex. 
Aquests inconvenients els he anat solucionant a base de crear alguns estils personalitzats o d'editar el codi  
html directament (això, en canvi, és un punt fort de l'editor de text: permet passar a editar el codi html i  
manipular-lo per tal d'introduir tots aquells elements que l'editor no contempla). D'aquesta manera he pogut 
gestionar bé les taules, imatges amb peu i cuidar exactament la presentació de les taules. El codi que he 
generat pot servir de punt de partida per a crear nou contingut o modificar-ne l'existent, sense que calgui 
saber-ne gaire.

Com és d'esperar, l'editor tampoc permet generar fórmules matemàtiques complexes automàticament. Cal 
generar-les amb un altre programa (per exemple, l'editor de fórmules de l'OpenOffice.org és força complet, o 
directament crear un document de LaTeX). Després cal exportar-les en format gràfic. Idealment serà un 
PNG amb transparència, però el pas per a fer-ho no és evident. Una forma d'aconseguir-ho és crear un PDF 
amb la fórmula, obrir-lo amb un programa de disseny vectorial (per exemple, Inkscape) i exportar la fórmula 
en format PNG. També és possible fer-ho en SVG (format vectorial) i això permetria visualitzar correctament 
la fórmula en qualsevol nivell d'ampliació de la pàgina. L'exportació a SVG em donava alguns problemes, 
motiu pel qual he optat per generar els PNG amb resolució més alta del necessari per tal que es continuïn 
veient ben definits amb uns quants graus d'ampliació.

3.2.5. Instal·lar el CMSMS a l'espai personal d'XTEC

Tot professor o professora té un espai per a crear gratuïtament una pàgina web dins el domini xtec.cat.  
Actualment s'ofereix de forma experimental també un servei d'allotjament que inclou servidor PHP i MySQL, 
al  domini  phobos.xtec.cat.  Donat  que no disposo de compte d'xtec,  no he pogut  provar  si  és possible 
instal·lar el CMSMS correctament. Pel que es diu a la pròpia web xtec, compleix els requisits especificats a 
la web de CMSMS, per tant, hauria de ser possible.

Aquesta probablement sigui la forma més còmoda de treballar amb l'aplicació, ja que no requereix instal·lar 
res al propi ordinador. A més, permet igualment l'opció de generar còpies estàtiques si es desitja, ja que això  
últim és independent d'on es trobi situada la web.

Aconsello que sempre, inclús si es té la web allotjada localment al propi ordinador, es vagin generant còpies 
de seguretat, no només estàtiques sinó també de la base de dades MySQL i dels arxius pujats.

4. Resultats
El  resultat  del  treball  és  una  pàgina  web  dinàmica  amb  tots  els  continguts  de  l'estadística  a  l'etapa 
d'educació secundària obligatòria i batxillerat, amb un aspecte com aquest:
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Està dissenyada principalment per a funcionar com a suport per al professor a l'hora de fer les explicacions 
teòriques a les classes, però també com a material de referència per a l'alumnat.

El disseny triat té la missió de facilitar la lectura en la distància, i ser alhora agradable i fresc.

Mostro alguns altres exemples de pantalles capturades de la web (disponible tota ella sencera a l'annex):

El següent mostra la part final de l'apartat d'intervals:
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Un fragment de l'article d'ampliació sobre la mediana com a filtre d'imatges:

Per acabar, un fragment de l'apartat de rectes de regressió i l'applet sobre el coeficient de correlació:
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La web  té  una  amplada  fixa  de  820  píxels  (incloent  l'ombra  que  rodeja  el  contingut).  És  difícil  trobar 
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actualment pantalles o projectors que tinguin menys de 800 píxels d'ample.  Habitualment tenen com a  
mínim 1024 píxels, inclús els mini portàtils de l'educat 1x1. Per tant, és una amplada raonable. Si es projecta 
en un projector amb major resolució, la web, visualitzada al 100% d'ampliació, podria quedar una mica 
massa  petita.  Aleshores  es  pot  utilitzar  la  funció  d'ampliació  que  tots  els  navegadors  tenen  (i  altres 
programes també) a través dels menús o també, típicament, utilitzant la rodeta del ratolí amb la tecla Ctrl 
premuda (o, enlloc de la rodeta, la zona de scroll (normalment l'extrem dret) del touchpad). He generat les 
fórmules amb el doble de la resolució que cal en visualitzar amb una ampliació del 100% justament perquè 
si es vol veure la web amb més ampliació, les fórmules no es pixel·lin sinó que guanyin detall. 

El contingut no té un formalisme absolutament rigorós, sinó que està pensat per ser el suport del professor o 
professora.  És  a  dir,  poden  aparèixer  alguns  elements  que  no  s'hagin  definit  prèviament,  elements 
incompletament definits, etc. El professor ha de tenir en compte això. Ja és habitual que això sigui així, ja  
que aquest fenomen també es dóna als llibres de text. Evidentment, cada professor pot adaptar el material a 
les seves necessitats i estil.  Sí que he estat molt estricte en posar sempre tots els símbols algebraics i 
pertanyents a fórmules amb tipografia amb serif (Times New Roman o equivalents lliures com  Liberation 
Serif o la Times per al Mac).

Tot  el  material  l'he  creat  amb  una  llicència  de  Creative  Commons  by-nc-sa  3.0:  .  Dit 
ràpidament, aquesta llicència permet la lliure distribució i modificació de l'obra sempre i quan se'n mencioni  
l'autoria, no se'n faci un ús comercial i es mantingui la mateixa llicència per a obres derivades. Penso que la 
creació de material didàctic sota aquesta llicència, o semblants, és molt positiu de cara a millorar de forma 
comunitària el material didàctic per a l'educació. En qualsevol cas, aquesta llicència és important de cara a 
la finalitat del projecte, i que és que tot professor o professora se'n pugui beneficiar.

No he provat el material en classes reals, cosa que permetria avaluar millor si realment pot complir la seva 
funció principal correctament. La temporització de les pràctiques i la realització d'aquest treball  de fi  de  
màster no m'ho ha permès. Aquesta important prova queda, doncs, per a ser realitzada. De totes maneres, 
penso que és important, a l'hora d'utilitzar-lo, no estar molt basat en el que hi ha textualment, ni centrar  
excessivament l'atenció de l'alumnat en projecció. Però bé, això queda a la discreció de l'usuari.

La web que presento no pretén ser una versió definitiva. L'he feta justament pensant en que pugui ser  
ampliada amb molt més contingut, tant per mi com per altre professorat.

5. Conclusions
Molt haurien de canviar les coses perquè les TIC no segueixin fent-se espai en cada cop més àmbits de la  
societat. El món de l'educació no se'n salva, ni segurament tingui sentit resistir-s'hi. Sobretot si les TIC,  
convertides en TAC, afegeixen tota una sèrie d'eines al professorat més enllà de les tradicionals, que poden 
continuar existint.

Cal,  doncs, aprofitar allò que ens ofereixen les noves tecnologies,  però sempre amb esperit  crític.  L'ús 
indiscriminat dels ordinadors, pissarres digitals i Internet pot ser absolutament contraproduent.

El món de les noves tecnologies avança molt ràpidament, no només per les tecnologies en sí sinó també 
pels usos que se'ls dóna. Internet ja fa anys que existeix, però les xarxes socials força menys, per exemple.  
En aquest treball de fi de màster he creat un material que fins a cert punt es pot considerar força tradicional 
en quant  a  l'ús  que proposo de les  TAC.  És molt  “1.0”  enfront  del  que diríem “2.0”,  o  sigui,  l'Internet 
col·laboratiu, on l'usuari passa a ser creador de contingut (no només accedeix a la informació o continguts 
que d'altres posen a l'abast). I això en un moment en el qual encara no està clara la forma d'incorporar els 
usos “1.0” de les noves tecnologies. Això no vol dir que no tingui sentit haver creat el material que he creat: 
les pissarres tradicionals encara tenen el seu ús, igual que el paper i el bolígraf. Que sigui “1.0” no el fa 
invàlid per sí mateix.

L'objectiu d'aquest material (d'aquest projecte) és cobrir un buit que m'ha semblat detectar i que crec que és 
interessant  cobrir.  Evidentment  quedaria  molt  per  fer,  ja  que  el  buit  no  estaria  només  en  el  temari  
d'Estadística. És, doncs, un treball que queda obert a la millora constant, tant per part meva com per part de  
qualsevol  professor  que  vulgui.  És  ampliable  amb  més  teoria,  i  també  amb  molts  més  exemples 
d'aplicacions,  applets, etc. Aquest és un dels motius pels quals també he optat per crear una pàgina web 
sota gestor de continguts i no una web estàtica o una presentació de diapositives. Si no és fàcil adaptar-la,  
el més probable és que no sigui útil (cada professor pot tenir les seves necessitats), i que, per tant, estigui 
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condemnada des del principi.

Com he dit, a part d'ampliar a o aprofundir el temari d'estadística, en realitat és possible anar ampliant els 
continguts a més temes. De ser així, probablement caldria alterar una mica el disseny, ja que el menú de 
barra superior no admet gaire contingut més. Probablement caldria fer un menú extra. Ampliar la franja de 
l'esquerra segurament no sigui el més adequat, ja que inclús ara es podria considerar que en el cas de 
l'estadística unidimensional ja és massa llarg.

Vull acabar fent una petita reflexió sobre el paper de les matemàtiques en les competències bàsiques que 
se suposa que tot alumne ha de tenir en acabar almenys la ESO, i el paper de l'Estadística en això.

La ESO té un triple objectiu, a vegades una mica contradictori: per una banda ha de permetre que tothom 
que l'acabi tingui un mínim de competències bàsiques que li permetin desenvolupar-se autònomament com 
a ciutadà. Quedar-se només amb el nivell de la ESO és poc, però se suposa que això hauria de garantir un 
nivell mínim acceptable des d'un punt de vista social (tot i que habitualment es plantegi des d'un punt de 
vista laboral). A més també ha de preparar aquell alumnat que vulgui cursar el batxillerat (pensant, per tant, 
en accedir a la universitat) i també aquell que vulgui entrar a cicles formatius.

La competència matemàtica contribueix decisivament (com d'altres, naturalment) en aquests objectius. Dins 
els continguts que es tracten en l'assignatura de matemàtiques, l'Estadística (i la probabilitat també, però no  
és l'objecte d'aquest treball) acostuma a deixar-se pel final dels cursos, i massa sovint acaba passant que 
no es dóna, per manca de temps (potser una planificació mal feta).

La competència matemàtica és útil per a diverses coses. Una, és clar, pot ser per tal de desenvolupar la  
feina o els estudis que un vulgui fer. L'altra és ajudar a entendre millor el món que ens rodeja. Si mirem els  
mitjans de comunicació (crec que la forma més habitual de saber què succeeix al món més enllà de la  
quotidianitat), segurament la presència més habitual de les matemàtiques en aquests és a través de les  
dades estadístiques.

Crec, doncs, que cobrir adequadament aquesta part de la competència matemàtica és molt important per tal 
de que les persones que finalitzen l'ESO puguin encarar millor aquesta part de “comprendre el món que ens  
envolta”. 

Si a això sumem el que ja he esmentat abans, i que és que una gran majoria de carreres tècniques i no  
tècniques tenen assignatures d'estadística (en algunes d'elles, són les úniques matemàtiques que tracten,  
de fet), la conclusió que trec és que la part d'estadística en realitat és molt important, tant per a aquells  
alumnes que no volen fer carreres universitàries com pels que sí. Òbviament, doncs, no crec que sigui gens  
bona aquesta tendència a “deixar-la pel final” o a ignorar-la directament.

Un dels objectius d'aquest treball, doncs, és el d'intentar pal·liar una mica això. Aquest és, en part, el motiu  
que m'ha dut a triar aquest tema i no algun altre per tal de cobrir la necessitat detectada que explico a 
l'apartat 2.4..
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