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1. Motivació i objectius del treball 
 

Durant la realització del pràcticum del Màster en formació del professorat de secundària i 
batxillerat, vaig anar observant la dinàmica de les classes de matemàtiques. Paral·lelament, 
també observava el comportament dels alumnes envers les matemàtiques: el seu interès, la 
seva motivació i les seves preocupacions. Em sorprenia l’actitud que tenien alguns alumnes 
cap a les matemàtiques: alguns d’ells tenien clar que les matemàtiques no eren el seu fort i que 
tant bon punt poguessin triar, evitarien fer alguna assignatura relacionada amb les 
matemàtiques. D’altres no mostraven cap motivació per aprendre matemàtiques i ja deixaven 
l’assignatura com una meta impossible per a ells. I altres, conscients de que les matemàtiques 
eren necessàries per als seus estudis futurs, es veien obligats a fer-les i s’esforçaven per 
entendre-les i ser capaços de resoldre els problemes matemàtics proposats a l’aula.  
Sovint els alumnes feien preguntes que em cridaven l’atenció, les quals m’han fet reflexionar 
sobre el sistema actual de l’ensenyament de les matemàtiques. Algunes d’aquestes preguntes 
eren: la típica pregunta de “i això per a què serveix?” pregunta que posa en evidència la manca 
de contextualització a l’hora d’explicar alguns conceptes matemàtics, o “això és una equació?” 
en alumnes de 1r d’ESO, mostrant el respecte que els alumnes tenen a aquesta paraula i la 
inquietud que els hi suposa el no saber resoldre-la, o les afirmacions “jo abans ho entenia, però 
ara amb tantes lletres no ho entenc”, en alumnes de nivells superiors que exemplifica la 
dificultat que tenen alguns alumnes en l’ús del llenguatge algebraic o “jo sé quin és el domini 
d’aquesta funció, però no el sé expressar amb aquests símbols” que mostra la dificultat que 
tenen els alumnes per a utilitzar correctament el llenguatge matemàtic, sovint símbols de 
notació matemàtica sense sentit per a ells per la manca de riquesa en el vocabulari matemàtic. 
 
Totes aquestes observacions em van fer plantejar un seguit de qüestions i d’aquí nasqué el 
present treball final de màster. La por a les matemàtiques, com canviar aquest concepte? Que 
té com a objectius analitzar l’ensenyament actual de les matemàtiques en les escoles, analitzar 
l’aprenentatge actual de la matèria per part dels alumnes i proposar mètodes innovadors en 
l’ensenyament que facin unes matemàtiques més atractives i entenedores per a l’alumnat.  
 
Mitjançant l’estudi de l’ensenyament de les matemàtiques s’estudiarà l’ensenyament actual que 
hi ha en les escoles analitzant l’evolució del currículum al llarg de la història, veient si aquest 
conté aspectes que poden afavorir a les inseguretats i falta de motivació per part dels alumnes. 
També s’interpretarà el treball per competències que proposa el currículum actual, el qual 
encara s’està introduint progressivament en els centres. S’analitzarà com es pot treballar per 
competències a l’aula i si aquest fet influeix en els resultats acadèmics de l’alumnat i en la 
percepció que té aquest de les matemàtiques. Per últim, s’estudiarà l’estat de l’ensenyament 
espanyol comparant els resultats acadèmics dels alumnes espanyols amb els obtinguts pels 
alumnes d’altres països en les proves PISA. 
 
El segon bloc del treball consistirà en analitzar l’aprenentatge de les matemàtiques per part de 
l’alumnat. Veure quines són les possibles causes que provoquen que les matemàtiques siguin 
una de les matèries més temudes pels alumnes, on estan els orígens d’aquestes inseguretats i 
analitzar la influència de la societat sobre aquest fet. Per tal d’analitzar què pensen els alumnes 
i trobar els factors que influeixen més en la seva percepció de les matemàtiques es realitzarà 
un estudi estadístic, mitjançant el qual també s’estudiaran altres aspectes com són el rendiment 
escolar dels alumnes i els factors que hi poden influir. 
 
Per últim, el treball exposarà els reptes que s’hauria de plantejar l’ensenyament actual de les 
matemàtiques per tal de formar alumnes amb una bona competència matemàtica adquirida i 
capaços de resoldre aspectes i problemes de la vida quotidiana, així com els mètodes 
innovadors en l’ensenyament de les matemàtiques per fer d’aquestes una matèria més 
atractiva i entenedora per a l’alumnat.  
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2. Situació actual de l’ensenyament de les matemàti ques 

2.1. Trets històrics del currículum de les matemàti ques 
 
“Les matemàtiques no s’ensenyen, ni s’han ensenyat, pel seu valor com ciència, sinó per la 
seva aportació en els aprenentatges que socialment s’han considerat rellevants en cada 
moment històric”. (GOÑI, 2009) 
 
L’ensenyament de les matemàtiques ha anat evolucionant històricament depenent de les 
finalitats socials que se li atorgaven en cada temps i situació.  
 
Inicialment, abans de la cultura grega, les matemàtiques eren un coneixement pràctic sense 
cap fonament teòric, no existien diferències notables entre les matemàtiques que s’ensenyaven 
i les que es coneixien, ja que els mateixos matemàtiques que les estudiaven eren els que les 
ensenyaven. L’ensenyament tenia com objectiu principal la resolució de problemes de la vida 
social.  
Aquesta relació entre ensenyament i saber de les matemàtiques es va mantindre paral·lela fins 
l’època dels grecs, moment en el qual es trencà aquest lligam. Per un costat els filòsofs  
estudiaven les matemàtiques com una ciència teòrica de Pitàgores i per un altre costat existia 
l’educació popular que es transmetia a la polis, educació que es basava en el càlcul aritmètic. 
Aquest fet fa marcar una diferenciació entre el saber dels matemàtics i les matemàtiques 
escolars. 
 
Durant l’època mitjana, hi va haver un parèntesis en el desenvolupament del coneixement 
matemàtic, els interessos socials de l’època i la desaparició de l’escola popular van ser les 
causes d’aquest parèntesis en l’aprenentatge de les matemàtiques. 
 
La recuperació dels coneixements matemàtics grecs va ser gràcies a l’expansió del poble àrab 
cap a l’Occident (s.VIII). Durant l’època del Renaixement, les matemàtiques van tornar a ser de 
gran interès, sobretot degut al desenvolupament d’una nova ciència experimental (una nova 
filosofia) promoguda per Galileo (s. XVI), el qual en la seva obra Il Saggiatore definí la relació 
existent entre les matemàtiques i la filosofia de l’època. Les matemàtiques passaren a tindre un 
gran interès pel desenvolupament econòmic de la societat gràcies a la relació que tenien amb 
les ciències experimentals, la qual permetia el desenvolupament de màquines, el 
desenvolupament de nous mitjans de transport, la producció de bens, entre d’altres. Aquesta 
relació entre ciència experimental i les matemàtiques és una de les característiques del 
pensament modern.  
 
Durant els s. XVII i XVIII i sobretot durant els s. XVIII i XIX, es considerà prioritària l’educació de 
la població on la ciència i el seu llenguatge, és a dir les matemàtiques, tingueren un paper 
important en l’educació. Es promou l’ensenyament de les matemàtiques per tal d’aportar els 
coneixements necessaris pel desenvolupament econòmic de la població, pel benestar social.  
 
L’any 1857 es creà la Llei de Moyano, llei que va estar vigent durant 120 anys, fet que provocà 
que alguns docents d’avui dia encara segueixin les doctrines d’aquells anys, tot i que els 
principis matemàtics del currículum definit per la llei eren poc evolucionats, argumentaven que 
les matemàtiques eren importants perquè ensenyaven a raonar, tot i que a la pràctica, el seu 
ensenyament tenia poc a veure amb el desenvolupament de la capacitat de raonar.  
 
A grans trets, l’organització de l’ensenyament de les matemàtiques durant els 120 anys 
d’aplicació de la Llei de Moyano va ser el següent: 
 

- Ensenyamant primari: càlcul, mesura i geometria.  
- Ensenyament secundari: càlcul, àlgebra, geometria, estadística i probabilitat. Temari 

que s’ensenyava als alumnes que desitjaven anar a la universitat o a graus. 
 

Aquest currículum treballava els continguts i no l’aprenentatge, donant un gran pes a l’aplicació 
mecànica de les regles de càlcul. El professorat del moment només calia que dominés els 
continguts del temari que venia definit en el currículum. Es considerava que si el professor 
sabia el temari ja sabia ensenyar.  
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La llei de Moyano defensava que les matemàtiques eren necessàries en l’educació i definia un 
currículum socialment estable, ja que aportava als alumnes els coneixements necessaris per a 
la vida rutinària i professional. 
 
El problema va vindre durant la segona meitat del segle XX, quan el gran desenvolupament 
tecnològic posà en evidència la separació de nivells entre les matemàtiques que s’ensenyaven 
en les escoles i les matemàtiques necessàries per a treballar aspectes tecnològics i científics. 
Aparegueren doncs les anomenades matemàtiques modernes. Un dels objectius principals 
d’aquestes matemàtiques era poder desenvolupar millor els conceptes tecnològics i científics 
del moment per tal que Occident pogués fer front a la gran potència del moment en quan a 
tecnologia i ciència, la Unió Soviètica. 
 
L’aplicació de les matemàtiques modernes implicà la ruptura de l’equilibri entre les necessitats 
de la societat i l’aprenentatge de les matemàtiques que es feia en les escoles. Les 
matemàtiques modernes potenciaren l’estudi de l’abstracte envers la intuïció dels alumnes i els 
problemes de la societat que s’havia treballat fins al moment en les escoles. Aquest desequilibri 
encara està present en l’ensenyament actual de la matèria. 
 
Per visualitzar l’abstracció que aportà l’aparició de les matemàtiques modernes es mostra a 
continuació, en to de sàtira, un mateix problema amb l’evolució de l’enunciat depenent del 
moment o llei aplicada: (aquest problema va ser publicat per Joan Gómez i Urgellés en el 
treball “La societat com a escenari i les matemàtiques com a actors: de la tradició a la innovació 
en l’educació matemàtica” (GÓMEZ, 2005)) 
 
Problema del pagès:  
 
Ensenyament 1960: Un pagès ven un sac de patates per 1000ptes. Les seves despeses de 
producció s’eleven als 4/5 del preu de venda. Quins són els seus guanys? 
 
Ensenyament tradicional 1970: Un pagès ven un sac de patates per 1000ptes. Les seves 
despeses de producció s’eleven als 4/5 del preu de venda, això és 800ptes. Quins són els seus 
guanys? 
 
Ensenyament modern 1970 (LGE, Llei General d’Educació): Un pagès canvia un conjunt P de 
patates per un conjunt M de monedes. El cardinal del conjunt M és igual a 1000ptes, i cada 
element P de M val una pesseta. Dibuixa 1000 punts grossos que representin els elements del 
conjunt M. El conjunt F de les despeses de producció comprèn 200 punts grossos menys que 
el conjunt M. Representa el conjunt F com a subconjunt del conjunt M i respon a la qüestió 
següent: quin és el cardinal del conjunt B dels guanys? Dibuixa B amb color vermell. 
 
Com es pot observar, l’aplicació de la Llei General d’Educació i per tant, l’aparició de la 
matemàtica moderna, aportà a l’ensenyament un grau elevat d’abstracció que feia allunyar a 
l’alumnat de la realitat del problema i de la seva simplicitat, fent perdre tota intuïció a l’hora de 
la seva resolució. 
Tot i això, inicialment la matemàtica moderna es va plantejar abstracta considerant que si 
l’alumne coneixia les matemàtiques abstractes seria capaç de intuir-les posteriorment. 
 

2.2. Ensenyament actual 
 
“L’ensenyament de les matemàtiques està en crisis perquè no es correspon amb els 
aprenentatges que la societat actual demana” (GOÑI, 2009) 
 
Com ja s’ha comentat, l’ensenyament actual es troba influenciat per les anomenades 
matemàtiques modernes. Els canvis tecnològics i socials que s’han produït des dels anys 1970 
(moment en el que s’introduïren les matemàtiques modernes) fins ara han estat molt grans, i 
l’ensenyament de les matemàtiques es quedà estancat en ensenyar les matemàtiques que 
eren necessàries per a la societat de mitjans del s.XX. Es tracta d’unes matemàtiques 
abstractes, de coneixements aïllats, que no apliquen problemes de modelització basats en la 
vida real, hi ha una desconnexió entre les matemàtiques i la realitat, provocant una distorsió del 
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veritable coneixement que fa que molts alumnes es desmotivin i perdin l’interès per aprendre 
matemàtiques.  
 

2.2.1 La competència matemàtica 
 
En contraposició a l’abstracció que aportava la matemàtica moderna, van aparèixer institucions 
a favor d’unes matemàtiques contextualitzades, entre d’elles l’Institut Freudenthal per a 
l’Educació de la ciència i les matemàtiques (FIsme), amb seu actual a la Universitat de Utrecht, 
Holanda. Es tracta un institut d’innovació i recerca en educació matemàtica i científica, centrat 
sobretot en els nivells d’educació primària i secundària.  
L’institut FIsme és un dels organitzadors de les anomenades proves PISA (Programa per a 
l’Avaluació Internacional dels Alumnes) d’especialitat matemàtiques.  
 
Les proves PISA nasqueren l’any 1997 per donar resposta a la demanda de molts països per 
tal de conèixer el nivell de coneixements i habilitats que tenien els seus alumnes. Aquestes 
proves són aplicades cada tres anys als alumnes de 15 anys pertanyents a l’OCDE 
(Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) i analitzen els 
coneixements i les competències adquirides en les àrees de matemàtiques, ciències i 
comprensió lectora. L’any 2000 fou el primer any que es realitzaren i es centraren en la 
temàtica de la comprensió lectora, l’any 2003 en matemàtiques, l’any 2006 en ciències i les 
darreres realitzades en 2009 en comprensió lectora. El nombre de països que hi ha participat 
també ha anat variant: 43 països participants en l’any 2000, 41 en el 2003, 57 en el 2006 i 65 
en les últimes proves realitzades. 
 
En el marc de les matemàtiques, les proves PISA fan referència a les competències 
matemàtiques que definí Mogen Niss l’any 1999:  
 
Les quatre primeres competències expressen l’habilitat que ha de tindre l’alumne per a 
plantejar i respondre preguntes sobre les matemàtiques: 
 

• Pensar i raonar : Formular preguntes característiques de les matemàtiques i conèixer 
el tipus de respostes que donen les matemàtiques a aquestes preguntes. Entendre i 
tractar l’amplitud i els límits dels conceptes matemàtics donats. Diferenciar entre els 
diferents tipus d’afirmacions: definicions, teoremes, conjectures, hipòtesi i exemples. 

• Formular i resoldre problemes : Identificar, formular i definir diferents tipus de 
problemes matemàtics (per exemple: pur, aplicat, obert o tancat). Resoldre els diferents 
tipus de problemes. 

• Construir models : Estructurar el camp o situació que es vol modelar. Traduir la realitat 
a les estructures matemàtiques. Interpretar els models matemàtics en termes de 
realitat. Treballar amb un model matemàtic. Validar el model. Reflexionar, analitzar i 
criticar un model i els seus resultats. Comunicar opinions sobre el model i els seus 
resultats (incloent les limitacions de tals resultats). Supervisar i controlar el procés de 
construcció de models. 

• Argumentar matemàticament . Saber el que són les demostracions matemàtiques i en 
què es diferencien d’altres tipus de raonament matemàtic. Seguir i valorar 
l’encadenament d’arguments matemàtics de diferents tipus, tenir  un sentit heurístic 
(què pot o no pot passar, per què?). Crear i plasmar arguments matemàtics. 

 
Les quatre últimes competències fan referència a l’habilitat que ha de tindre l’alumnat per a 
manejar correctament el llenguatge matemàtic i altres instruments matemàtics: 
 

• Representar : Descodificar i codificar. Traduir, interpretar i diferenciar entre les 
diverses maneres de representació de les situacions i objectes matemàtics. 
Interrelacions entre les diverses representacions. Seleccionar i canviar entre diferents 
formes de representació depenent de la situació i el propòsit. 

• Usar operacions i un llenguatge simbòlic, formal i tècnic : Descodificar i interpretar 
el llenguatge formal i simbòlic i comprendre la seva relació amb el llenguatge natural. 
Traduir del llenguatge natural al llenguatge simbòlic/formal. Manejar afirmacions i 



La por a les matemàtiques. Com canviar aquest conce pte?  7 

expressions amb símbols i fórmules. Utilitzar variables, resoldre equacions i realitzar 
càlculs. 

• Comunicar : Comporta saber expressar-se de diferents maneres, tant oralment com 
per escrit, sobre temes de contingut matemàtic i entendre les afirmacions orals i 
escrites de terceres persones sobre els esmentats temes. 

• Usar materials i eines de suport : Tenir coneixements i ser capaç d’utilitzar diferents 
materials i eines de suport (incloses les tecnologies de la informació) que poden ajudar 
en la realització de l’activitat matemàtica, i conèixer les seves limitacions. 

 
El setembre del 2006, el Parlament Europeu juntament amb el Consell de la Unió Europea 
aprovaren les competències clau per a l’aprenentatge permanent dirigida a tots els estats 
membres de la Unió Europea amb els objectius de contribuir al desenvolupament d’una 
educació de qualitat, orientada cap al futur i adaptada a les necessitats de la societat europea.  
Les competències que es varen recomanar foren les següents: 
 

- Comunicació en la llengua materna 
- Comunicació en llengües estrangeres 
- Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 
- Competència digital 
- Aprendre a aprendre 
- Competències socials i cíviques 
- Sentit de la iniciativa i esperit d’empresa 
- Consciència i expressió culturals 

 
A l’Estat Espanyol, aquestes competències estan definides en l’annex I del Decret de mínims 
de la LOE (Decret 1513/2006 del 7 de desembre) i a Catalunya en el DOGC en el Decret 
143/2007 del 26 de juny (en el qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria) i en l’Annex 1 del Decret 142/2008 del 15 de juliol (pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat). 
 
Tant en la LOE com en el Decret 143/2007, en el qual es defineix el currículum d’ESO, es 
defineixen les competències bàsiques que cal treballar en aquest nivell d’educació. 
 
Abans de descriure-les, cal definir el concepte de competència bàsica:  
 
Competència bàsica: Capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats de manera transversal i 
interactiva en contextos i situacions diverses per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i 
problemes de la vida quotidiana. 
 
Competències comunicatives: 

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
• Competència artística i cultural 

Competències metodològiques: 
• Tractament de la informació i competència digital 
• Competència matemàtica 
• Competència d’aprendre a aprendre 

Competències personals: 
• Competència d’autonomia i iniciativa personal 

Competències específiques centrades en conviure i h abitar el món: 
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
• Competència social i ciutadana 

 
En el Decret 142/2008, en el qual es defineix el currículum del Batxillerat, ja no es parla de 
competències bàsiques sinó de competències generals: 
 

• Competència comunicativa 
• Competència en recerca 
• Competència en la gestió i el tractament de la informació 
• Competència digital 
• Competència personal i interpersonal 
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• Competència en el coneixement i la interacció amb el món 
 
Tal i com es pot observar, la competència matemàtica no apareix en el currículum del 
Batxillerat.  
 
La competència matemàtica definida en el Decret 143 /2007 del DOGC:  
 
Assolir la competència matemàtica implica: 
 
1. Pensar matemàticament : Construir coneixements matemàtics a partir de situacions on 
tingui sentit, experimentar, intuir, formular, comprovar i modificar conjectures, relacionar 
conceptes i realitzar abstraccions. 
 
2. Raonar matemàticament : Realitzar induccions i deduccions, particularitzar i generalitzar, 
reconèixer conceptes matemàtics en situacions concretes; argumentar les decisions preses, 
així com l’elecció dels processos seguits i de les tècniques utilitzades. 
 
3. Plantejar-se i resoldre problemes : Llegir i entendre l’enunciat, generar preguntes 
relacionades amb una situació-problema, plantejar i resoldre problemes anàlegs, planificar i 
desenvolupar estratègies de resolució, verificar la validesa de les solucions, cercar altres 
resolucions, canviar les condicions del problema, sintetitzar els resultats i mètodes emprats, i 
estendre el problema, recollint els resultats que poden ser útils en situacions posteriors. 
 
4. Obtenir, interpretar i generar informació amb co ntingut matemàtic . 
 
5. Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques : per comptar, operar, mesurar, situar-se a 
l’espai, organitzar i analitzar dades i utilitzar  els instruments: calculadores i recursos TIC, de 
dibuix i de mesura per a fer matemàtiques. 
 
6. Interpretar i representar: a través de paraules, gràfics, símbols, nombres i materials 
expressions, processos i resultats matemàtics. 
 
7. Comunicar: als altres el treball i els descobriments realitzats, tant oralment com per escrit, 
utilitzant el llenguatge matemàtic. 
 
En l’apartat 1 de l’annex està adjuntada la part del Decret 143/2007 del DOGC en el qual es 
descriu la competència matemàtica. 
 
El problema de l’ensenyament actual de les matemàtiques rau en el fet que moltes escoles 
encara mostren la matèria abstracta, la matemàtica moderna, sense treballar les competències 
bàsiques, i per tant, sense interactuar amb contextos o situacions diverses que facilitin a 
l’alumne exercir com a ciutadà i transmetre-li els coneixement per a resoldre situacions i 
problemes de la vida quotidiana. Per tant, actualment s’està formant un alumnat amb 
coneixements matemàtics però ignorants en aspectes necessaris en la vida quotidiana com el 
coneixement d’un mínim d’economia, ser capaç de fer una declaració de renda, entendre un 
préstec, saber llegir factures dels serveis domèstics, saber llegir gràfics mèdics o saber 
comprar en un mercat, entre d’altres. 
 

2.2.2 Professorat 
 
L’aparició de la matemàtica moderna ha facilitat l’aparició del professorat tradicional, és a dir, 
professorat que ofereix sempre el mateix tipus d’ensenyament, independentment del moment 
social educatiu, donant més importància als continguts, demostracions, teoremes i excloent als 
alumnes de veure l’aplicació de la matèria en la nostra cultura i societat. En la nostra opinió, 
s’hauria de trobar un equilibri entre el contingut i la coneixença de la seva aplicació en la vida 
quotidiana. 
 
Cal recordar que durant la Llei de Moyano, llei vigent fins als anys 70 del s.XX, es considerava 
que si el professor sabia el temari ja sabia ensenyar, però cal recordar que saber no vol dir 
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saber transmetre els coneixements. Creiem que calen coneixements pedagògics per a ser un 
bon docent.  
 
Com bé va comentar Joan Triadú, cal millorar la qualitat docent:  
 
“Els professors haurien de tenir una preparació didàctica o pedagògica expressa per a 
l’ensenyament que efectuen. Hi ha molta gent que fa carreres sense la intenció d’ensenyar-les 
després i es troben a l’ensenyament per qüestions laborals. No s’hi senten bé ni estan 
preparats per fer-ho. L’ensenyament vol una predisposició personal i s’ha de reforçar amb una 
predisposició pedagògica que moltes vegades no hi és”. (GÓMEZ, 2005) 
 

2.2.3 Anàlisi de l’ensenyament actual de les matemà tiques a Espanya en l’etapa de 
l’educació secundària obligatòria 
 
Per fer un estudi comparatiu de l’ensenyament actual de les matemàtiques a Espanya en 
comparació amb altres països, s’analitzaran els resultats de les darreres proves PISA que es 
realitzaren, l’any 2009. (Veure apartat 2.2.1, on queden definides les proves PISA, els països 
participants i els organitzadors de les proves en general i les proves d’àmbit matemàtic). 
 
En la figura següent es mostra un gràfic amb les puntuacions obtingudes en l’àmbit de les 
matemàtiques en cada país participant en les darreres proves PISA 2009. 
 
 

Figura 1 Puntuacions obtingudes en les proves PISA 2009 en els diferents països participants.  
Font: www.pisa.oecd.org [5] 

 
El país participant que major puntuació va obtindre va ser Shanghai-Xina (600 punts), seguit de 
Singapur (562) i Hong Kong-Xina (555). El promig d’aquestes ciutats asiàtiques són superiors 
als obtinguts per la resta dels països participants, on la mitja de tots ells fou de 496 punts. 
Seguidament, es troben Corea (546), Finlàndia (541), Japó (529), Canadà (527) i els Països 
Baixos (526). 
 
La puntuació mitja en l’àmbit de les matemàtiques obtinguda a Espanya va ser de 483, 
semblant a l’ obtinguda al Regne Unit (492), Estats Units (487), Portugal (487) o Itàlia (483). 
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Figura 2 Puntuacions obtingudes en els països de la comunitat europea en les proves PISA 2009  

Font: www.pisa.oecd.org [5] 

 
Si s’analitzen els resultats obtinguts en Espanya segons la comunitat autònoma, el gràfic de 
barres que s’obté és el de la figura 3. En ell es pot observar com la comunitat autònoma 
espanyola que major puntuació ha obtingut ha estat Castella i Lleó (514) amb una puntuació 
molt semblant a l’ obtinguda a Alemanya (513), seguida per les comunitats autònomes de 
Navarra (511) i País Basc (510).  
 
La puntuació obtinguda a Catalunya va ser de 496 punts, semblant a la de Madrid (496), 
Cantàbria (495) i Astúries (494), totes elles semblants a la de França (497) o la d’Àustria (496). 
 

 
 

Figura 3 Puntuacions obtingudes en les proves PISA 2009 en les diferents comunitats autònomes espanyoles 
Font: www.pisa.oecd.org [5] 

 
L’evolució de la puntuació obtinguda a Espanya en les tres proves PISA d’àmbit matemàtic 
realitzades fins a dia d’avui ha estat la següent: 

 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 

Promig OCDE 500 498 496 

Espanya 485 480 483 

Diferència -15 -18 -13 

 
Taula 1 Evolució dels resultats PISA en l’ambit de matemàtiques a Espanya 
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Com es pot observar en la taula 1, la puntuació mitjana obtinguda pels alumnes espanyols 
sempre ha estat inferior a la promig OCDE i no es pot afirmar que aquesta diferència entre 
ambdues puntuacions hagi anat disminuint al llarg dels anys.  

Un dels factors que es poden atribuir al rendiment inferior d’Espanya respecte al promig de 
l’OCDE podria ser la immigració que té l’estat espanyol. En canvi, si s’observa el gràfic de la 
proporció dels alumnes de 15 anys que han realitzat les proves PISA amb uns orígens 
immigrants respecte el país estudiat, la proporció a Espanya és del 18%. En oposició hi ha 
països amb més percentatge d’alumnes d’origen immigrant que han tret major puntuació en les 
proves PISA d’àmbit matemàtic, com és el cas de Canadà: amb una proporció d’estudiants del 
38% i una puntuació de 527 punts en matemàtiques. Tot i així, paral·lelament caldria estudiar la 
procedència dels estudiants, ja que aquesta pot afectar al rendiment acadèmic de la globalitat 
dels estudiants del país, fent disminuir la puntuació global obtinguda pel país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Proporció d’alumnes de 15 anys amb orígens immigrants. 
Font: www.pisa.oecd.org [5] 

 
Altres aspectes que mereixen ser analitzats són l’índex d’estatus social, econòmic i cultural del 
país i els diners que cada país ha invertit en l’educació d’un alumne des dels 6 fins als 15. 
 
L’organització de les proves PISA elabora un índex estadístic de l’estatus social, econòmic i 
cultural del país (ESCS) amb la finalitat de poder explicar la relació entre els resultats obtinguts 
i el nivell socioeconòmic i cultural de les famílies i l’entorn de l’alumnat. Veure figura 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 Estatus social, econòmic i cultural dels països participants en les proves PISA 2009  

Font: www.pisa.oecd.org [5] 

 



La por a les matemàtiques. Com canviar aquest conce pte?  12 

Com es pot observar, els països amb millors puntuacions en les proves PISA, són aquells 
països amb un estatus social, econòmic i cultural per sobre de la mitjana de l’OCDE. 
 
Aquest estatus social i econòmic del país també queda reflectit en la quantitat de diners que 
cada país inverteix en l’educació dels seus estudiants entre els 6 i els 15 anys, tal i com mostra 
el diagrama de la figura 6. A excepció de Finlàndia, que tot i tindre un bon índex ESCS, 
inverteix menys diners que Espanya en l’educació i obté millors resultats acadèmics per part de 
l’alumnat. Altres països que mereixen ser estudiats són Corea (61,104) i Shanghai-Xina 
(42,064) que tot i invertir menys que la mitja de l’OCDE, el rendiment acadèmic dels estudiants 
és dels més elevats dels països participants en les proves PISA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Diners invertits en l’educació dels alumnes de 6 a 15 anys pels països participants  
Font: www.pisa.oecd.org [5] 
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3. Situació actual de l’aprenentatge de les matemàt iques 
 
“Si la importància de les matemàtiques a la societat i en la vida quotidiana de les persones 
corrents és invisible per a l’individu, per què molestar-se a sofrir el dolor que suposa aprendre 
les matemàtiques?” (NISS, 1995)  

 
Aquesta paradoxa de Mogen Niss posa en evidència la invisibilitat de les matemàtiques per a 
molts alumnes degut a que no saben identificar la utilitat i l’aplicació de les matemàtiques en la 
seva vida diària. Aquesta invisibilitat és deguda a la pèrdua de contextualització dels problemes 
utilitzats en l’ensenyament de les matemàtiques, l’absència de modelització matemàtica la qual 
vincula les matemàtiques al funcionament i desenvolupament de la societat i al fet que estem 
acostumats a utilitzar conceptes amb un contingut matemàtic explícit que no ens imaginem que 
estiguin relacionats amb les matemàtiques. Això passa quan comprem un cotxe o una casa i 
demanem un préstec, quan cuinem per a set persones a partir d’una recepta que en principi era 
per a quatre persones, quan votem en unes eleccions i es fa el recompte de vots, quan mirem 
la distància entre dues poblacions en un mapa o per exemple quan decidim quina companyia 
telefònica contractar, entre d’altres. Per tant, cal fer veure a l’alumnat la presència de les 
matemàtiques en moltes de les accions quotidianes que realitzen a diari. 
 
Aquesta absència d’identificació de les matemàtiques en la societat i en les accions 
quotidianes, pot facilitar que alguns alumnes relacionin les matemàtiques amb imatges com la 
següent: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 Imatge representativa del que poden suposar les matemàtiques per alguns alumnes 

Les matemàtiques com un munt de fórmules, nombres i expressions sense sentit, quelcom que 
pot arribar a fer el seu estudi traumatitzant si no es mostren les aplicacions de les 
matemàtiques o si s’ensenyen sense interactuar amb cap context.  
 
Una altra conseqüència de l’ensenyament actual de les matemàtiques és que sovint es 
perceben com a filtre seleccionador de l’alumnat, “els més bons” en matemàtiques seguiran els 
seus estudis cap a ensenyament científic i tecnològic, en canvi, els alumnes a qui “els hi ha 
costat més l’aprenentatge de les matemàtiques” intentaran evitar-les, fugint del seu 
aprenentatge.  
 

3.1. Pors i inseguretats de l’alumnat 
 
“La matemàtica ha constituït, tradicionalment, la tortura dels escolars del món sencer, i la 
humanitat ha tolerat aquesta tortura per als seus fills com un sofriment inevitable per a adquirir 
un coneixement necessari; però l’ensenyança no ha de ser una tortura, i no seríem bons 
professors si no procuréssim, per tots els medis, transformar aquest sofriment en goig, el qual 
no significa absència d’esforç, sinó, pel contrari, estimular els estímuls i els esforços desitjats i 
eficaços”  (Puig i Adam, 1958) 
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Aquesta frase del conegut pedagog i catedràtic matemàtic Pere Puig i Adam exemplifica el que 
han estat les matemàtiques per a molts estudiants, una tortura. Però, per què? A on està 
l’origen d’aquestes pors, inseguretats que fan percebre les matemàtiques com una tortura? 
 
Un dels motius pot ser l’estructuració del currículum de l’assignatura de matemàtiques, el qual 
es troba definit en l’annex I del Decret de mínims de la LOE (Decret 1513/2006 del 7 de 
desembre) i a Catalunya en el DOGC en el Decret 143/2007 del 26 de juny (en el qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria) i en l’Annex 1 
del Decret 142/2008 del 15 de juliol (pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de 
batxillerat). 
 
A mode d’exemple, es compararà una programació de l’assignatura de ciències socials, 
geografia i història proposada per l’editorial Barcanova per a tots els nivells d’ESO i una 
programació de l’assignatura de matemàtiques proposada per l’editorial Mc Graw Hill per als 
mateixos cursos: 
  
 

Curs Contingut 

 
 
 
 
 

1r d’ESO  
(TRCA, 2008) 

 

Unitat 1 Orientació i representació de l’espai 
Unitat 2 El planeta blau  
Unitat 3 El clima  
Unitat 4 El paisatge 
Unitat 5 Espanya: el medi físic 
Unitat 6 Els recursos naturals i l’equilibri del 
medi 
Unitat 7 Ara i abans 
Unitat 8 Els primers humans 
Unitat 9 El Neolític i l’Edat dels Metalls 
Unitat 10 Egipte i Mesopotàmia 
Unitat 11: L’antiga Grècia 
Unitat 12: L’antiga Roma 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

2n d’ESO 
(TRCA, 2007) 
 

 

Unitat 1: La població al món 
Unitat 2: El poblament al món 
Unitat 3: Del món antic a l’Edat mitjana 
Unitat 4: L’esclat i l’expansió de l’islam 
Unitat 5: L’Europa feudal (I) 
Unitat 6: L’Europa feudal (II) 
Unitat 7: El naixement de Catalunya (segles 
VIII-X) 
Unitat 8: L’estat feudal i l’expansió catalana 
(segles XI-XIV) 
Unitat 9: La Baixa Edat Mitjana (segles XIII-
XV 
Unitat 10: Els temps moderns 
Unitat 11: L’Europa de l’absolutisme (segles 
XVI-XVII) 
Unitat 12: La monarquia hispànica (1469-
1714) 
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3r d’ESO 
(TRCI, 2007) 

 

 
Unitat 1: El medi natural i les activitats 
humanes  
Unitat 2: La ciutat  
Unitat 3: El sector primari  
Unitat 4: L’activitat industrial  
Unitat 5: Les activitats terciàries 
Unitat 6: Un món globalitzat i desigual  
Unitat 7: L’organització política del territori  
Unitat 8: La Unió Europea i Espanya  
Unitat 9: La regió geogràfica  
Unitat 10: Viure en un món divers  
 

 
 

 
 
 
 
 

4t d’ESO 
(TRVI, 2008) 

 

 

Unitat 1: La fi de l’Antic Règim i les 
revolucions lliberals 
Unitat 2: La Revolució industrial 
Unitat 3: De l’absolutisme a l’Edat liberal, 
Espanya al segle XIX 
Unitat 4: L’època de l’imperialisme (1860-
1918) 
Unitat 5:  De la Restauració a la República. 
Espanya (1874-1931) 
Unitat 6:  El període d’entreguerres i la 
Segona Guerra Mundial (1918-1945) 
Unitat 7: República, guerra i revolució 
Unitat 8: El món entre dos blocs (1945-1991) 
Unitat 9: El franquisme i la transició 
democràtica (1939-1986) 
Unitat 10: El món actual 
 
 

 
Taula 2 Programació de l’assignatura d’Història en els quatre cursos de l’ESO 

 
 
 

Curs Contingut 

 
 
 

 
1r d’ESO  

(BEBA, 2007) 

 

Unitat 1 Nombre naturals i operacions   
Unitat 2 Fraccions   
Unitat 3 Els nombre decimals i el sistema            
mètric decimal   
Unitat 4 Introducció als nombres enters   
Unitat 5 Proporcionalitat numèrica. 
Percentatges   
Unitat 6 Angles i mesures sexagesimals   
Unitat 7 Polígons, circumferència i cercle   
Unitat 8 Mesures de superfície. Àrees de fi 
gures planes   
Unitat 9 Representacions en el pla   
Unitat 10 Introducció a l’estadística   
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2n d’ESO 
(BEBA, 2008) 

 

 
Unitat 1: Els nombres enters   
Unitat 2: Introducció als nombres racionals 
Unitat 3: La proporció   
Unitat 4: Introducció a l’àlgebra   
Unitat 5: Equacions de primer grau   
Unitat 6: La proporcionalitat geomètrica   
Unitat 7: Triangles rectangles   
Unitat 8: El volum dels cossos geomètrics  
Unitat 9: Introducció a les funcions   
Unitat 10: Estadística i probabilitat   
 

 
 
 
 
 

3r d’ESO 
(BECA, 2007) 

 

 

Unitat 1 Nombres racionals   
Unitat 2 Equacions i sistemes de primer grau   
Unitat 3 Equacions de segon grau   
Unitat 4 Moviments en el pla   
Unitat 5 Geometria en l’espai   
Unitat 6 Funcions de primer grau   
Unitat 7 Funcions de segon grau   
Unitat 8 Estadística   
Unitat 9 Probabilitat   
Unitat 10 La dispersió en estadística   
 

 
 
 
 

4t d’ESO 
(BECA, 2008) 

 

 
Unitat 1: Els nombres reals   
Unitat 2: Inequacions de primer grau   
Unitat 3: Equacions i sistemes de segon grau  
Unitat 4: Expressions algèbriques i polinomis  
Unitat 5: Trigonometria   
Unitat 6: Successions   
Unitat 7: Vectors i rectes en el pla   
Unitat 8: Estudi general d’una funció   
Unitat 9: Combinatòria i probabilitat   
Unitat 10: Estadística bivariant   
 

 
Taula 3 Programació de l’assignatura de Matemàtiques en els quatre cursos de l’ESO 

 
Si es comparen les dues programacions per a tota l’ESO, es pot veure com en matemàtiques hi 
ha un ritme creixent de coneixements on cada pas inclou els anteriors, en canvi en 
l’assignatura de ciències socials, geografia i història hi ha una divisió pràcticament independent 
dels temes i dels cursos. Així doncs, un alumne de 4t d’ESO pot conèixer la segona guerra 
mundial i no conèixer l’Europa feudal de 1r d’ESO o els tipus d’activitats industrials de 3r 
d’ESO. En canvi, en l’assignatura de les matemàtiques això no passa. Un alumne de 2n d’ESO 
que no entengui bé el concepte de les equacions de primer grau i la seva resolució, tindrà 
problemes en els cursos posteriors, ja que les equacions de primer grau s’aniran utilitzant en 
diverses unitats didàctiques.  
 
En les matemàtiques cal que l’alumnat domini els blocs de canvi i relacions, espai i forma, 
mesura i estadística i atzar, tot això sense oblidar el bloc de numeració i càlcul, el qual està 
sempre present i el qual un error numèric de càlcul per part de l’alumnat pot anul·lar qualsevol 
fita posterior. 
 
Un altre conflicte que sovint es planteja a l’alumnat és el llenguatge matemàtic, els símbols i les 
gràfiques i la seva correcta comprensió i utilització. L’enunciat d’un problema matemàtic sovint 
sol anar acompanyat de dades numèriques, unes incògnites que cal simbolitzar, unes 
variables, un gràfic que cal comprendre correctament, etc. El fet de la notació matemàtica i l’ús 
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de tots aquests components pot presentar problemes a l’alumnat i provocar sensació 
d’inseguretat a l’hora d’afrontar la resolució del problema. Aquesta inseguretat pot provocar una 
certa por a les matemàtiques, por de no resoldre correctament els problemes, i aquesta por o 
inseguretat pot arribar al bloqueig de l’alumne/a arribant fins i tot a provocar el fracàs.  
 
És per aquest motiu que cal fer unes matemàtiques més intuïtives i atractives a l’alumnat, unes 
matemàtiques que siguin la demanda de la societat actual, unes matemàtiques allunyades de 
la matemàtica moderna per tal d’evitar les típiques frases de l’alumnat com ara “no em surt” o 
“això no ho sabré fer mai”. 
 

3.2. Actitud familiar i social envers les matemàtiq ues 
 
Les matemàtiques ha estat i és una de les assignatures presents a l’escola de la qual la 
societat n’accepta el fracàs. Sovint els pares i mares exculpen les males notes dels seus fills 
amb frases com “No et preocupis fill, jo tampoc ho entenia” o “És que són molt difícils”. Però, 
alhora hi ha un gran respecte social envers les matemàtiques perquè sovint es relaciona les 
matemàtiques amb intel·ligència, fent que alguns pares i mares diguin “el meu fill és molt 
intel·ligent perquè se li donen molt bé les matemàtiques”. Aquest fet però, té un rol 
“seleccionador” de l’alumnat: aquells alumnes que siguin bons en matemàtiques seguiran els 
seus estudis científics i els que no ho són intentaran evitar les matemàtiques realitzant estudis 
superiors més de la branca social-humanística. Per tant, no és d’estranyar si es sent l’expressió 
“sóc de lletres” per excusar-se de no saber certs aspectes de la matemàtica en aquelles 
persones que van evitar continuar realitzant estudis matemàtics. 
 
Un altre aspecte que cal analitzar és la imatge social d’aquells alumnes que se’ls hi dóna bé les 
matemàtiques. La imatge que en té la societat és de persones llestes però a la vegada 
introvertides, tancades i centrades en l’estudi. En les escoles existeix l’adjectiu “empollon” per a 
designar als alumnes més estudiosos i amb més interès envers les matèries. En alguns casos, 
aquests alumnes es poden sentir limitats i fins i tot intimidats per la resta de companys a l’hora 
de preguntar a classe, fet que pot arribar a provocar que aquests alumnes no demostrin el seu 
interès ni el seu potencial a l’aula. 
 
Tot i això, la societat mostra una certa simpatia, admiració i confiança social envers les 
matemàtiques fent que aquestes siguin considerades clau per a trobar oportunitats laborals 
anhelades, tot i significar per a alguns alumnes un sofriment escolar. 
 

3.3. Què en pensen els alumnes? 
 
Amb l’objectiu d’analitzar el que pensen els alumnes envers les matemàtiques, s’ha realitzat un 
estudi estadístic en dues escoles: 
 

- La primera escola, anomenada escola S  en l’estudi, és una escola concertada del barri 
de Sants de Barcelona que compta amb més de 2000 alumnes. Aquesta escola 
imparteix els estudis d’educació infantil i primària, educació secundària obligatòria, 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.  
 

- La segona escola, anomenada escola B , és una escola pública situada al barri del 
Raval de Badalona que imparteix els mateixos estudis que l’escola S. 
 

El motiu de l’elecció d’aquestes dues escoles ha estat la semblança de l’alumnat, ja que 
ambdues escoles estan situades en barris obrers, i per la mateixa oferta formativa de les 
escoles.  

Com ja s’ha comentat, l’objectiu principal de les enquestes és conèixer el que pensen els 
alumnes sobre l’aprenentatge i l’ensenyament de les matemàtiques, però l’estudi amb aquestes 
dues escoles també permetrà analitzar si la percepció de les matemàtiques per part de 
l’alumnat canvia depenent si l’ensenyament s’ha realitzat basant-se en el treball de les 
competències matemàtiques i la contextualització en el món real, ja que l’escola B treballa amb 
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dossiers on aquests dos aspectes es treballen fortament, en canvi l’escola S treballa seguint 
l’estructura i el temari proposats per un llibre de text. 

En l’apartat 2 de l’annex es mostren exercicis que utilitzen ambdues escoles. Per un costat, es 
mostren activitats proposades pel llibre de text de l’editorial Mc Graw Hill de 2n d’ESO, en 
concret de la unitat didàctica del volum dels cossos geomètrics, utilitzat per l’escola S. Per un 
altre costat, també es mostren alguns dels problemes del dossier de la mateixa unitat didàctica 
que s’utilitza en l’escola S. Aquest dossier és confeccionat pels professors del departament de 
matemàtiques i compta amb exercicis pràctics en els quals els alumnes poden relacionar els 
aspectes teòrics treballats a l’aula amb aspectes de la vida real, tot treballant més 
profundament la competència bàsica matemàtica. 
Com es pot observar, els exercicis proposats pel llibre són teòrics, amb poc context matemàtic 
que faci pensar i raonar matemàticament a l’alumnat. En canvi, els problemes proposats en el 
dossier de l’escola S permet als alumnes formular i resoldre el problema tot pensant, raonant i 
argumentant matemàticament. Són problemes amb més riquesa matemàtica. 
 
A continuació es mostren les preguntes que conté l’enquesta i l’objectiu a analitzar en cada 
pregunta: 
 

 

El motiu d’aquesta pregunta és conèixer l’estructura familiar que tenen els alumnes estudiats. 

 

 

Mitjançant aquestes dues preguntes es pretén estudiar la influència d’aquestes amb el 
rendiment acadèmic. 

 

La pregunta que es vol respondre amb l’estudi d’aquesta qüestió és: influeix en el rendiment 
acadèmic la manca de temps lliure? 

 

L’objectiu d’aquesta pregunta és veure si hi ha més facilitat a l’hora d’entendre les 
matemàtiques si l’alumne té més diversitat lingüística. 
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Aquesta qüestió només vol posar en evidència que l’educació no es pot quedar enrere de la 
societat i que per tant, cal aplicar les noves tecnologies en les aules. 

 

Recentment es va publicar un estudi realitzat gràcies a les respostes obtingudes en els estudis 
PISA en el qual s’afirmava que els alumnes que tenien més llibres a casa seva tenien millors 
resultats acadèmics [3]. Aquesta pregunta vol afirmar o refutar aquesta afirmació. 

 

Pregunta per analitzar el rendiment acadèmic de l’alumnat. 

 

Aquesta qüestió pretén estudiar el que pensen els alumnes del centre en el qual estan 
realitzant els seus estudis. 

Les següents preguntes que es van introduir en el qüestionari fan referència a l’ensenyament i 
aprenentatge de les matemàtiques: 

 

 

Aquesta és una de les preguntes més interessants a analitzar, què opinen els alumnes dels 
centres de les matemàtiques? 
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Aquestes qüestions fan referència a l’aprenentatge i a l’estudi de les matemàtiques per part de 
l’alumnat. 

 

En aquest cas, aquesta qüestió servirà per analitzar l’ensenyament actual de les matemàtiques. 

 

Aquesta última pregunta fa referència a la competència matemàtica. S’ha considerat oportú 
analitzar aquest aspecte ja que actualment l’ensenyament de les matemàtiques s’està centrant 
en l’educació mitjançant aquesta competència, però, els alumnes es senten competents i 
capaços de calcular aspectes matemàtics corrents en la vida diària? 

 

3.3.1 Recollida de dades de l’estudi 
 
L’estudi s’ha realitzat en els darrers cursos de cicle de les etapes d’ESO i Batxillerat. A 2n de 
Batxillerat s’han realitzat enquestes en els batxillerats de modalitat científica i humanística per 
tal de veure si el pensament dels alumnes varia depenent de la modalitat estudiada. 
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Cursos en els quals s’han 
realitzat l’enquesta Grups per curs 

2n d’ESO 2 grups de l’escola S (23 + 30 alumnes) 
2 grups de l’escola B (19 + 14 alumnes) 

4t d’ESO 

 

2 grups de l’escola S (24 + 23 alumnes) 
1 grup de l’escola B (20 alumnes) 

 

2n Batxillerat 

 

4 grups de l’escola S: 
                 2 grups del científic (25 + 28 alumnes) 
                 2 grups de l’humanístic (25 + 15 alumnes) 
2 grups de l’escola B: 
                 1 grup del científic (27 alumnes) 
                 1 grup de l’humanístic (15 alumnes) 

 
Taula 4 Recollida de dades 

 
En total es van realitzar 288 enquestes, 193 en l’escola S i 95 en l’escola B. 
 
Cal dir que els grups escollits de cada curs tenen professors diferents per evitar la possible 
influència de la docència realitzada pel mateix professor. 

Selecció de dades: 

Degut a que no es tenien el mateix nombre d’enquestes de les dues escoles, i per poder fer un 
posterior estudi comparatiu de les dues, s’ha decidit seleccionar a l’atzar 20 alumnes per cada 
curs de cada escola: 

Cursos en els quals s’han 
realitzat l’enquesta Grups per curs 

2n d’ESO 
grup de l’escola S (10 + 10 alumnes) 
grup de l’escola B (10 + 10 alumnes) 

4t d’ESO 

 

grup de l’escola S (10 + 10 alumnes) 
grup de l’escola B (20 alumnes) 

 

2n Batxillerat 

 

grups de l’escola S: 
                 grup del científic (10 + 10 alumnes) 
                 grup de l’humanístic (10 + 10 alumnes) 
grups de l’escola B: 
                 grup del científic (20 alumnes) 
                 grup de l’humanístic (15 alumnes) 

 
Taula 5 Selecció de la mostra 

 

Per tant, en total s’ha fet l’estudi estadístic amb una mostra de 155 alumnes, els quals es 
consideren representatius dels alumnes d’aquests cursos, i sense tindre en compte la totalitat 
de les preguntes de l’enquesta degut a la repetició de la informació que es podia extreure’n 
d’aquestes.  
 

 

3.3.2 Resultats de l’estudi 
 
A continuació es mostra una taula resum amb els estadístics descriptius bàsics obtinguts en 
l’estudi: 
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 Codificació Mitjana Desviació  
típica 

Acompanyat durant les tardes per algun 
membre de la família 

0 NO 
1 SÍ 

,83 ,375 

Presència d’algun membre de la família a 
casa per resoldre dubtes 

0 NO 
1 SÍ 

,73 ,446 

Nombre d’activitats extraescolars durant la 
setmana 

0 Cap / 1 Una / 2 Dues / 3 Més de 
Dues 1,19 ,981 

Nombre de llengües parlades a casa  1 Una / 2 Dues / 3 Més de Dues 1,57 ,581 

Nombre d’ordinadors presents a casa 0 Cap / 1 Un / 2 Dos / 3 Més de Dos 2,43 ,721 

Nombre de consoles presents a casa 0 Cap / 1 Una / 2 Dues / 3 Més de 
Dues 1,83 1,020 

Nombre de llibres presents a casa 1 De 0 a 50 / 2 De 50 a 100 /   3 De 
100 a 200 / 4 Més de 200 2,55 1,123 

Nombre d’assignatures suspeses el darrer 
trimestre 

0 Cap / 1 De 1 a 2 / 2 De 3 a 4 / 3 
Més de quatre 1,13 1,199 

M’agraden les classes de matemàtiques 2 Totalment en desacord / 3 En desacord 
/ 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 3,70 ,846 

Estic interessat en les coses que aprenc 2 Totalment en desacord / 3 En desacord 
/ 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 3,66 ,723 

Les matemàtiques són importants pels 
estudis futurs 

2 Totalment en desacord / 3 En desacord 
/ 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 

3,85 ,913 

Les matemàtiques són difícils per mi 2 Totalment en desacord / 3 En desacord 
/ 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 3,46 ,784 

Em poso nerviós/sa en la resolució de 
problemes 

2 Totalment en desacord / 3 En desacord 
/ 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 3,27 ,808 

Em preocupa no treure bones notes en 
matemàtiques 

2 Totalment en desacord / 3 En desacord 
/ 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 

4,08 ,826 

La utilització del Geogebra m’ajuda a la 
comprensió de la matèria 

2 Totalment en desacord / 3 En desacord 
/ 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 3,15 ,938 

Entenc al professor i puc seguir la classe 
sense dificultat 

2 Totalment en desacord / 3 En desacord 
/ 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 

3,77 ,728 

Si tinc dubtes pregunto fins que ho entenc 2 Totalment en desacord / 3 En desacord 
/ 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 

3,72 ,881 

Em sento capaç de calcular el descompte 
que m’apliquen en les rebaixes 

2 Totalment en desacord / 3 En desacord 
/ 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 4,34 ,725 

En sento capaç d’entendre els gràfics que 
hi ha als diaris 

2 Totalment en desacord / 3 En desacord 
/ 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 

4,25 ,803 

Em sento capaç de calcular la distància 
entre dos localitats en un mapa 

2 Totalment en desacord / 3 En desacord 
/ 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 3,97 ,793 

Em sento capaç de calcular els beneficis 
en ingressar diners al banc 

2 Totalment en desacord / 3 En desacord 
/ 4 D’acord / 5 Totalment d’acord 4,00 ,764 

 
Taula 6 Estadístics bàsics 

En la taula anterior es poden observar les mitjanes obtingudes per a cada variable estadística 
analitzada.  
 
Cal comentar l’elevada desviació típica d’alguna de les variables com són el nombre de 
consoles que tenen els alumnes a casa, el nombre de llibres que tenen i el nombre 
d’assignatures que han suspès el darrer trimestre.  
 

3.3.2.1 Estudi de l’entorn i del rendiment acadèmic  de l’alumnat 
 
Model familiar: 
 
Com es pot veure en la figura 8, el model familiar que es dóna amb més freqüència entre 
l’alumnat és el format per la unitat familiar del pare, mare i germans (54%) seguit del format per 
pare i mare (26%). 



La por a les matemàtiques. Com canviar aquest conce pte?  23 

26%

54%

3%

2%

2%

3%

3%
3%

4%

Estructura familiar

Mare +  Pare

Mare +  Pare + Germans

Mare +  Pare +  Germans + Avi/a

Pare +  Germans

Pare 

Mare

Pare +  Madrastra

Mare + Padrastre + Germans

Mare + Germans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 Representació de l’estructura familiar des alumnes 

 
 
Hi ha alguna relació entre el rendiment acadèmic, l ’existència d’ algú que pugui resoldre 
dubtes als estudiants a casa seva i la presència d’ algun membre de la família a casa 
durant les tardes? 
 

Acompanyat durant les tardes
Ajut per resoldre dubtes

Assignatures suspeses
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Companyia per la tarda-Ajuda per resoldre dubtes-As signatures suspeses

Companyia per la tarda / Ajuda per resoldre dubtes:   0 NO  1 SI
Assignatures suspeses: 0 Cap, 1 De 1 a 2, 2 De 3 a 4, 3 Més de 4

 

Figura 9 Representació de les variables estadístiques: els alumnes estan acompanyats per algun membre de la 
família durant les tardes, hi ha algú que els pugui resoldre els dubtes i el rendiment acadèmic 

 
Com es pot observar en la figura 9, respecte els 155 alumnes als quals se’ls ha fet l’estudi 
estadístic, aproximadament un 30% dels alumnes no han suspès cap assignatura aquest darrer 
trimestre. Aquests mateixos alumnes no estan sols a casa durant les tardes i tenen algú que els 
hi pugui resoldre els dubtes escolars que se’ls hi puguin plantejar. Per tant, observant el gràfic, 
podem concloure que efectivament hi ha una relació entre aquestes variables, sent favorable 
per al rendiment acadèmic de l’alumnat el fet de no estar sols durant les tardes i de tindre algú 
a casa a qui poder consultar els dubtes, ja que és el grup més nombrós. A més, també podem 
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observar que la majoria dels alumnes tenen ajut per resoldre els dubtes a casa i es troben 
acompanyats per algun membre de la família durant les tardes.  
 
Influeix el nombre d’activitats extraescolars que f an els alumnes en el seu rendiment 
acadèmic? 
 
En la figura 1 de l’annex, es troben representades les variables: assignatures suspeses i 
activitats extraescolars que realitzen els alumnes durant la setmana. En el gràfic es pot 
observar que la majoria dels alumnes realitzen una activitat setmanal, i dins d’aquest grup es 
situa el grup més nombrós que representa un 20% de la mostra, els quals no han suspès cap 
assignatura aquest darrer trimestre. Per altre costat, cal analitzar la no dependència del nombre 
d’activitats extraescolars amb el baix rendiment escolar dels estudiants. Al contrari del que es 
pensava inicialment a l’hora de fer l’estudi, el percentatge més elevat dels alumnes que han 
suspès més de quatre assignatures el darrer trimestre es troba en el grup dels alumnes que no 
realitzen cap activitat extraescolar, anul·lant l’afirmació de que quant menys temps lliure tenen 
els alumnes per a estudiar pitjor rendiment acadèmic. 
 
Hi ha alguna relació existent entre el nombre de ll engües parlades a casa i la facilitat per 
l’estudi i per consegüent obtindre bons resultats a cadèmics? 
 
Per estudiar aquesta relació s’ha realitzat el gràfic de la figura 2 de l’annex. Com es pot 
observar, el grup més nombrós d’estudiants parla dues llengües i no ha suspès cap assignatura 
en l’últim trimestre, tot i que es troba molt proper al percentatge dels alumnes que parlen una 
llengua i que tampoc n’han suspès cap. Dins el grup dels alumnes que parlen dues llengües, la 
tendència dels alumnes que suspenen una o més d’una assignatura disminueix, en canvi en els 
que parlen una llengua, aquesta tendència augmenta. Per altre costat, també cal esmentar el 
petit nombre d’alumnes que parlen més de tres llengües a casa, els quals tenen una tendència 
a disminuir la quantitat d’ells que suspenen una o més d’una assignatura.  
Tot i així, no es pot afirmar que hi hagi una relació directa entre la facilitat per parlar llengües i 
el bon rendiment acadèmic. 
 
Es pot confirmar els resultats de l’estudi PISA 200 9 en el qual s’afirmava que quants més 
llibres tenen els alumnes a casa millors resultats acadèmics tenen? 
 
En la figura 3 de l’annex es troben representades les dues variables que cal analitzar per a 
confirmar el que es s’observà en els resultats de l’estudi PISA 2009.  
 
Observant el gràfic es pot veure la dependència creixent del percentatge d’alumnes que no han 
suspès cap assignatura amb l’augment del nombre de llibres que es tenen a casa. En canvi, el 
nombre d’alumnes que han suspès una o més d’una assignatura no disminueix a major nombre 
de llibres a casa.  
 
Per completar aquest estudi, seria interessant analitzar el rendiment acadèmic dels estudiants 
en l’àmbit de llengües i estudiar la relació entre assignatures suspeses de l’àmbit lingüístic i el 
nombre de llibres que tenen els alumnes a casa. En l’estudi realitzat però, no s’ha determinat 
l’àmbit de les assignatures suspeses.  
 
Presència de les noves tecnologies en l’entorn de l ’alumnat: 
 
Mitjançant l’anàlisi de la respostes obtingudes a la pregunta número 6 (veure figura 10), es pot 
observar la presència de les noves tecnologies en l’entorn social dels alumnes d’ambdues 
escoles. 
 
Per tant, els resultats obtinguts demostren que l’educació no es pot quedar enrere de la 
societat actual, sent recomanable la introducció a les aules de les noves tecnologies a les quals 
els alumnes hi tenen fàcil accés a casa seva per fer l’educació més atractiva per a ells. 
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Figura 10 Presència de les noves tecnologies en l’entorn de l’alumnat 

 
 

3.3.2.2 Què en pensen els alumnes? 
 
Joan Gómez i Urgellés publicà en un dels seus estudis la següent observació: 
 
 
“És desitjable que els estudiants aprenguin com poden influir les matemàtiques en el seu futur 
professional. De fet, si nosaltres els mostrem de quina manera les matemàtiques els seran útils 
en els seus estudis i itineraris professionals, tindran més motivació i aquest fet repercutirà en 
benefici de la seva carrera”  (GÓMEZ, 2005) 

 

Per tal de poder analitzar la situació actual de la motivació dels alumnes envers les 
matemàtiques i dels seus interessos futurs, a continuació es mostren els resultats d’algunes 
qüestions que en feien referència: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 Resultats obtinguts en l’afirmació M’agraden les matemàtiques 
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Figura 12 Resultats obtinguts en l’afirmació Estic interessat en les coses  que aprenc en les classes de 
matemàtiques 

 
Com es pot observar en les figures 11 i 12, referent a l’afirmació m’agraden les classes de 
matemàtiques, creix el percentatge d’alumnes que hi estan d’acord a major nivell educatiu. Cal 
destacar que el percentatge d’alumnes de batxillerat humanístic que li agraden les 
matemàtiques és major que el dels alumnes del científic, possiblement conseqüència de la 
diferència de nivell matemàtic que s’ensenya. En canvi, referent a l’afirmació estic interessat en 
les coses que aprenc en les classes de matemàtiques, els alumnes del batxillerat científic hi 
estan més d’acord que els alumnes del batxillerat humanístic. Un altre fet a destacar és el 
major interès mostrat pels alumnes de 2n d’ESO si es compara amb el de 4t d’ESO, on gairebé 
el 50% dels alumnes no estan interessats en les coses que aprenen en les classes de 
matemàtiques. Tot i això, no cal oblidar el fet que més del 20% dels alumnes de tots els cursos 
enquestats mostren un desinterès envers la matèria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 Resultats obtinguts en l’afirmació Les matemàtiques són importants per a mi perquè són necessàries pels 
meus estudis futurs 
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Figura 14 Resultats obtinguts en l’afirmació Les matemàtiques són importants per a mi per poder trobar un bon lloc 
de treball 

 
En referència a l’afirmació les matemàtiques són importants per a mi perquè són necessàries 
pels meus estudis futurs, es pot observar en la figura 13 com gairebé un 40% dels alumnes de 
4t d’ESO consideren que no són importants pels seus estudis futurs, en canvi a 2n d’ESO 
aquest percentatge disminueix fins un 18% aproximadament. El fet curiós a analitzar és la 
diferència dels percentatges a Batxillerat, un 80% dels alumnes de 2n de Batxillerat científic 
creu que les matemàtiques són importants per als seus estudis futurs, en canvi, els 
d’humanitats que ho creuen només són un 40%. Aquesta diferència probablement és deguda al 
tipus d’estudis futurs que realitzaran: els dels científics es declinaran més cap al costat de les 
enginyeries on el món de les matemàtiques hi té un pes important, en canvi els d’humanitats es 
declinaran a carreres on les matemàtiques no hi són tan presents. Un altre aspecte a analitzar 
seria si caldria que hi fossin més presents en tots els estudis superiors per evitar l’anomenat 
anumersime. (veure apartat 4.1.1). 
 
Per contra, si s’analitzen els resultats de l’afirmació les matemàtiques són importants per poder 
trobar un bon lloc de treball, s’observa en la figura 14 que més del 60% dels alumnes estan 
d’acord amb aquesta informació. Per tant, s’observa, sobretot en els alumnes del Batxillerat 
d’especialitat d’humanitats, que no troben importants les matemàtiques pels seus estudis futurs 
però sí per trobar un bon lloc de treball. 
 
Els resultats obtinguts en aquest estudi estadístic, també posen en manifest la següent 
paradoxa a nivell personal dels alumnes:  
 
“Les matemàtiques són inútils per a mi, però al mateix temps sé que sense les matemàtiques 
sóc inútil”  (NISS, 1995) 

 
Per tant, i per donar resposta a l’observació que va fer en Joan Gòmez en el seu estudi 
(GÓMEZ, 2005), en l’actualitat, aproximadament un 60% dels alumnes dels cursos estudiats 
creuen que les matemàtiques són importants pels seus estudis futurs així com per obtindre un 
bon lloc de treball, menys en el cas dels alumnes del Batxillerat humanístic com s’ha comentat 
anteriorment. Aquest percentatge també es manté, de manera aproximada, en els alumnes que 
estan interessats en les coses que aprenen en les classes de matemàtiques. Per tant, cal 
reforçar aquest percentatge mostrant l’aplicació de la matemàtica en estudis i treballs futurs. 
 
Un altre aspecte que mereix ser estudiat individualment és si els alumnes troben que les 
matemàtiques són difícils per a ells. Aquest és el resultat obtingut: 
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Figura 15 Resultats obtinguts en l’afirmació Les matemàtiques són  difícils per a mi 

 
Curiosament, el percentatge d’alumnes que creuen que les matemàtiques són difícils per a ells 
disminueix amb el pas dels cursos, sent el batxillerat el curs en el qual els hi resulten menys 
difícils, com mostra la figura 15. També es pot observar que els alumnes que cursen el 
batxillerat humanístic troben les matemàtiques menys difícils que aquells que cursen el 
batxillerat científic, probablement degut al tipus de matemàtiques que s’ensenyen en cada 
modalitat. Tot i així, es curiós com els alumnes d’humanitats, els que en un principi intenten 
evitar estudiar matemàtiques en el batxillerat perquè no són el seu fort, els hi resulta menys 
difícil d’estudiar-les. 
 
Una altra qüestió que mereix ser analitzada amb atenció és la incorporació del Geogebra en el 
procés d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques. En el qüestionari que es va 
realitzar als alumnes es feia la següent afirmació: la utilització del Geogebra m’ajuda a la 
comprensió de la matèria. Els resultats obtinguts es mostren en la figura 16: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 Resultats obtinguts en l’afirmació La utilització del geogebra m’ajuda en la comprensió de la matèria 

 
Com es pot observar en el gràfic, un 50% dels alumnes d’ESO i més d’un 50% en el cas dels 
de Batxillerat considera que el Geogebra no li ajuda en la comprensió de les matemàtiques. El 
major nombre d’alumnes als qui no els ajuda el Geogebra en l’aprenentatge de la matèria es 
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troba al Batxillerat humanístic, arribant a sobrepassar el 85% dels alumnes d’aquest curs. 
També cal analitzar l’elevat nombre d’alumnes d’aquest curs que estan totalment en desacord 
amb l’afirmació que se’ls hi presentava en el qüestionari, més d’un 60%.  

Aquest fet mereix les següents reflexions: S’està fent un bon ús de les noves tecnologies 
presents a l’aula? Es proporciona als alumnes la informació necessària per tal que el Geogebra 
els ajudi en la comprensió dels diferents aspectes de la matemàtica en els quals aquest 
programari els hi podria ser de gran ajuda per a visualitzar-los? O pel contrari, es fa un poc ús a 
l’aula del Geogebra fent que els alumnes encara no el considerin favorable en el seu procés 
d’aprenentatge?  

Es pot observar que actualment aproximadament un 60% dels alumnes enquestats no han 
trobat els avantatges que té aquest programari per al seu estudi, el qual els hi pot ser de gran 
utilitat per a millorar l’aprenentatge de les matemàtiques gràcies als diversos aspectes amb els 
quals es pot treballar, aspectes que amb la pissarra convencional són més difícils de visualitzar 
i treballar. 

Els alumnes es senten capaços de resoldre aspectes de la vida quotidiana? Han adquirit 
la competència matemàtica que fa referència a la re solució de situacions i problemes de 
la vida quotidiana? 

En les figures 4, 5, 6 i 7 de l’annex es troben representats els percentatges de les afirmacions : 
Em sento capaç de calcular el descompte que m’apliquen en les rebaixes, em sento capaç 
d’entendre els gràfics que hi ha als diaris, em sento capaç de calcular els beneficis en ingressar 
diners al banc i em sento capaç de calcular la distància real entre dues localitats en un mapa a 
escala 1:10.000 respectivament.  
 
Com es pot observar, els alumnes han adquirit la competència matemàtica necessària per a la 
resolució d’alguns dels problemes corrents de la vida quotidiana.   
 
Referent a la capacitat de calcular un descompte aplicat en les rebaixes, aproximadament un 
85% dels alumnes de tots els cursos es senten capaços de calcular-lo. La capacitat d’entendre 
els gràfics presents en els diaris augmenta amb el nivell del curs cursat, augmentant des d’un 
75% a 2n d’ESO fins a un 95% aproximadament a 2n de Batxillerat. 
La capacitat de calcular la distància entre dues localitats llegint un mapa varia segons el curs 
en el que es troben els alumnes. A 2n d’ESO aproximadament un 80% dels alumnes es senten 
capaços, en canvi a 4t d’ESO aquesta capacitat disminueix al 60% de l’alumnat. Aquesta 
diferència pot ser deguda a que el temari de lectura d’escales de mapes es dóna durant el 
primer cicle d’ESO i per tant els alumnes de 2n d’ESO ho tenen més recent. A 2n de Batxillerat 
els alumnes de modalitat científica es senten més capaços de calcular-ho respecte els de 
modalitat humanística (90% dels alumnes i 70% respectivament). 
 

3.3.2.3 Relacions de variables referents a les mate màtiques 
 
Els alumnes que consideren que les matemàtiques són  difícils per a ells són els que es 
posen més nerviosos en la resolució dels problemes?  
 
El grup més nombrós d’alumnes del gràfic de la figura 17 que representa ambdues variables, 
és d’aproximadament un 45% del total de l’alumnat. Aquest considera que les matemàtiques no 
són difícils per a ells (estan en desacord amb l’afirmació: les matemàtiques són difícils per a mi) 
i dins d’aquest grup es situa el percentatge més elevat d’alumnes, un 24%, els quals no es 
posen nerviosos en la resolució dels problemes. Per tant, els alumnes que no troben les 
matemàtiques difícils per a ells, no es posen nerviosos en la resolució de problemes.  
 
Si s’analitza el comportament dels alumnes que troben les matemàtiques difícils per a ells, es 
pot observar que aquells que estan totalment d’acord amb l’afirmació referent a la dificultat que 
els hi representa, es posen majoritàriament nerviosos quan han de resoldre problemes de la 
matèria. En canvi, d’aquells alumnes que estan d’acord amb l’afirmació hi ha aproximadament 
un 50% que no es posen nerviosos i un 50% que sí que s’hi posen. 
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Per tant, els alumnes que troben les matemàtiques més difícils per a ells, es posen nerviosos 
en la resolució dels problemes de la matèria.  
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Figura 17 Resultats obtinguts en relacionar la variable Les matemàtiques són difícils per a mi amb la variable Em 
poso nerviós/sa en la resolució de problemes 

 
 
Aquells alumnes que no entenen al/la professor/a i els hi presenta algunes dificultats 
seguir la classe correctament són els que pregunten  els dubtes que tenen fins arribar a 
entendre-ho? 
 
Si s’analitza la figura 18, es pot observar que el grup més nombrós dels alumnes enquestats 
considera que entenen al professor i poden seguir la classe sense cap dificultat. Dins d’aquest 
grup aproximadament un 60% dels alumnes pregunten els dubtes que tenen al professor. 
Curiosament, el grup dels alumnes que estan totalment d’acord amb l’afirmació: entenc al 
professor/a i puc seguir la classe sense cap dificultat, tots ells pregunten els dubtes que tenen 
al professor. 
 
En canvi, aquells grups d’alumnes que no entenen al professor són els que tenen un 
percentatge més elevat d’alumnes que no pregunten els dubtes que tenen al professor, 
mostrant un cert desinterès per l’aprenentatge de la matèria. 
 
Per tant, es pot concloure que els alumnes que pregunten els dubtes que tenen a classe són 
aquells alumnes que entenen al professor i que menys dificultat tenen en el correcte seguiment 
del temari donat a classe. 
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Figura 18 Resultats obtinguts en relacionar la variable Entenc al professor /a amb la variable Pregunto els dubtes 
que tinc fins que ho entenc 

 
 
Els nois i les noies perceben diferent les matemàti ques? 
 
Dels 155 alumnes en els quals s’ha realitzat l’estudi estadístic, un 52% de la mostra eren noies 
i un 48% nois, tal i com mostra la figura 8 de l’annex. 
 
Els aspectes en els quals s’ha estudiat la possible influència del sexe han estat l’interès que 
mostren envers la matèria, els nervis en la resolució dels problemes, la preocupació per treure 
bones notes en l’assignatura i la importància que tenen per ells les matemàtiques en estudis 
futurs. L’objectiu de l’estudi és poder respondre a les següents preguntes: 
 
Qui està més interessat en les classes de matemàtiq ues, els nois o les noies? 
 
Aproximadament un 62% de les noies està en acord o totalment d’acord amb l’afirmació: estic 
interessat/da en les coses que aprenc en les classes de matemàtiques. El percentatge dels 
nois que han respost aquestes mateixes opcions ha estat d’un 65%. Aquests percentatges es 
poden observar en la figura 9 de l’annex. 
Degut a que no hi ha una gran diferència entre ambdós percentatges, no es pot concloure que 
l’interès envers les coses que aprenen a les classes de matemàtiques estigui influenciat pel 
sexe dels alumnes. 
 
Es posen més nerviosos els nois o les noies a l’hor a de resoldre problemes matemàtics? 
 
Com es pot observar en el gràfic de la figura 10 de l’annex, el percentatge de noies que es 
posen nervioses quan resolen problemes de matemàtiques és aproximadament igual al 
percentatge de les que no s’hi posen, sent aquest lleugerament més elevat. En canvi, el 
percentatge dels nois que no es posen nerviosos és més elevat del que sí ho fan. Per tant, es 
pot concloure que els nois tenen una tendència a no posar-se nerviosos en la resolució dels 
problemes matemàtics, però no es pot concloure que les noies es posin més o menys 
nervioses que els nois. 
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A qui li preocupa més no treure bones notes en l’as signatura de matemàtiques, als nois 
o a les noies? 
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Figura 19 Resultats obtinguts en relacionar la variable Sexe amb la variable Em preocupa no treure bones notes en 
l’assignatura de matemàtiques 

 
 
En el gràfic de la figura 19 que representa els resultats obtinguts en l’afirmació: em preocupa 
no treure bones notes en matemàtiques, es pot observar com el percentatge de les noies a qui 
els hi preocupa no treure bones notes és major al percentatge de les que no els hi preocupa, i 
el mateix fet es repeteix en els nois. La diferència entre els percentatges dels qui els hi 
preocupa no treure bones notes i els que no és major en el cas de les noies, per tant, es pot 
concloure que a les noies els hi preocupa més no treure bones notes que en el cas dels nois. 
 

Qui dóna més importància a les matemàtiques en els estudis futurs, els nois o les noies? 

El percentatge de nois que creuen que les matemàtiques són importants per a ells perquè són 
necessàries per als seus estudis futurs és d’ aproximadament el 77%, en canvi, en el cas de les 
noies aquest percentatge disminueix fins al 60%, com es pot observar en el gràfic de la figura 
20. 
 
Per tant, els nois li donen més importància a les matemàtiques perquè els hi seran necessàries 
per als seus estudis futurs. 
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Figura 20 Resultats obtinguts en relacionar la variable Sexe amb la variable Les matemàtiques són importants per a 
mi perquè són necessàries pels meus estudis futurs 

 

3.3.2.3 Comparació de la percepció de les matemàtiq ues d’ambdues escoles 
 

Degut a la diferència d’alumnes enquestats en el Batxillerat Humanístic de l’escola S i de 
l’escola B, el percentatge d’alumnes de les dues escoles amb els quals s’ha fet l’estudi 
estadístic mostra una petita diferència: 51,6 % Escola S i 48,4 % Escola B. 
 
A continuació es respondran algunes de les qüestions que es plantejaren per a diferenciar 
primerament la percepció de les matemàtiques per part dels alumnes de les escoles i 
segonament per analitzar altres aspectes educatius dels centres. 
 
Mostrar als alumnes problemes aplicats a la vida qu otidiana en els quals es treballi més 
àmpliament els aspectes de la competència matemàtic a fa que els hi agradin més les 
classes de matemàtiques augmentant el seu interès e nvers l’assignatura? 
 
Com es pot observar en el gràfic de la figura 11 de l’annex, el percentatge d’alumnes als que 
els hi agrada les classes de matemàtiques és aproximadament el mateix en les dues escoles. 
Hi ha un percentatge lleugerament superior d’alumnes que els hi agrada les classes de 
matemàtiques però aquest és degut al percentatge major d’alumnes de l’escola S que de la B.  
 
Per tant, podem concloure que el fet de treballar seguint un llibre de text o un dossier de 
problemes no influeix en el fet que als alumnes els hi agradin més les classes de 
matemàtiques. 
 
El mateix fet es pot observar quan s’analitzen les dades de l’interès que mostren els alumnes 
de cada escola envers les coses que aprenen en les classes de matemàtiques. Aquestes 
dades estan representades en la figura 12 de l’annex.. En aquest cas, aproximadament un 60% 
dels alumnes de cada escola estan interessats en les coses que aprenen a l’assignatura de 
matemàtiques.  
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Mitjançant aquest estudi estadístic es pot concloure que per a la mostra d’aquests 155 
alumnes, el fet de treballar amb material més dirigit a adquirir la competència matemàtica, amb 
tots els aspectes que aquesta comporta, no influeix en que els hi agradin més les classes de 
matemàtiques ni que augmenti l’interès envers la matèria. Aquest fet es contradiu amb el 
pensament de mostrar als alumnes de quina manera les matemàtiques els hi seran útils per tal 
d’augmentar el seu interès per la matèria.  
 
En canvi aquest pensament sembla que sí que té una tendència a donar-se en el fet d’influir en 
la importància que donen als alumnes a les matemàtiques per als seus estudis futurs, tal i com 
es pot observar en la figura 13 de l’annex. Tot i que en aquest estudi estadística la diferència 
de percentatges no és prou diferenciada com per afirmar amb tota certesa aquesta tendència. 
 
Què en consideren del Geogebra en les dues escoles?  
 
Degut a l’alt percentatge d’alumnes per curs que consideren que la utilització del Geogebra no 
els ajuda a la comprensió de les matemàtiques (aproximadament un 60%), s’ha decidit 
analitzar si aquest fet es donava en les dues escoles, o si pel contrari, en una d’elles els 
alumnes valoraven més negativament aquest fet, augmentant així el percentatge de la mostra 
que valorava negativament aquesta eina. La representació dels resultats es pot observar en la 
figura 14 de l’annex. 
 
En aquest cas sí que es pot veure una diferència entre l’escola B i l’escola S, sent aquesta 
l’escola on més d’un 72% dels alumnes consideren que el Geogebra no els ajuda a la 
comprensió de la matèria. En canvi en l’escola B la situació està més equilibrada, sent gairebé 
un 52% els alumnes que consideren el Geogebra com un programari útil per a l’estudi de la 
matèria. Tot i aquest percentatge contínua sent baix. Aquesta diferència pot ser deguda a 
diversos factors: una millor introducció del Geogebra en les aules per part de l’escola B, la poca 
utilització d’aquesta eina en les aules fet que pot provocar la desconfiança dels alumnes envers 
el programari, la manca d’instal·lacions en les aules que faci possible treballar amb el 
Geogebra sempre que els professors ho considerin necessari, la manca de coneixements per 
part dels professors a l’hora d’utilitzar nous programaris com el Geogebra, etc. 
 
 
En quina escola els alumnes entenen més al professo r i poden seguir la classe amb 
menys dificultat? 
 
Els percentatges que es poden observar en la figura 15 de l’annex són els següents: 
aproximadament un 70% dels alumnes de l’escola S consideren que entenen al professor i que 
poden seguir les classes sense dificultat, aquest percentatge en l’escola B és lleugerament 
inferior, un 66%, però no significativament diferent com per afirmar que en una escola entenen 
més al professor que en l’altra. 
 
 
El fet de treballar més àmpliament la competència m atemàtica fa que els alumnes es 
sentin més capaços d’afrontar situacions de la vida  quotidiana relacionades amb les 
matemàtiques? 
 
Analitzant els resultats obtinguts es pot comprovar com gairebé més d’un 70% dels alumnes es 
sent capaç de resoldre problemes quotidians matemàtics, com mostren les figures 16, 17, 18 i 
19 de l’annex. Si ho analitzem amb més detall, la pregunta de si els alumnes es veuen capaços 
de calcular els beneficis que obtindrien en ingressar diners al banc és la que més diferències 
presenta. Aquesta pregunta s’ha analitzat solsament amb els alumnes de 2n de Batxillerat ja 
que es considera que en cursos anteriors aquests conceptes no s’han treballat a l’aula. 
Paral·lelament també s’ha fet la comparació entre les dues modalitats de Batxillerat. 
Curiosament, el percentatge més elevat d’alumnes del Batxillerat científic que més capaç es 
veu es dóna en l’escola B (87,7% i 77,4 % en l’escola S), en canvi, el percentatge més elevat 
d’alumnes del Batxillerat humanístic es dóna en l’escola S (87,76% i 61,92% en l’escola B). 
 
La diferència de percentatges de la capacitat que senten els alumnes per enfrontar-se a 
problemes matemàtics en la vida real no és significativa entre les dues escoles. Per tant, 
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podem concloure que els alumnes d’ambdues escoles es senten capaços per resoldre 
problemes de la vida real tot i no haver-los treballat amb profunditat a l’escola. 
 

3.3.2.4 Comparació de la titularitat d’ambdues esco les: 
 
Com s’ha comentat anteriorment, l’escola S és una escola concertada i l’escola B és una 
escola pública.  
 
Pel que fa la percepció de les matemàtiques per part dels alumnes de les dues escoles, s’ha 
conclòs en l’apartat anterior que no existeix una diferència notòria entre les dues. L’única 
diferència que cal remarcar és la percepció que tenen els alumnes del Geogebra, sent més 
negativa en el cas de l’escola concertada. Anteriorment ja s’han comentat les possibles causes 
que podrien explicar aquest fet, però cal remarcar que només s’està fent la comparació amb 
dues escoles, una del cada tipus, per tant els resultats no es poden generalitzar a la totalitat de 
les escoles públiques i escoles concertades. 
 
A continuació s’analitzaran altres factors d’entorn en els quals es podria trobar alguna 
diferència entre l’escola concertada i la pública, com pot ser l’ajut familiar i les assignatures 
suspeses. 
 
En quant a la presència de familiars a casa durant la tarda i l’existència d’algun membre de la 
família per a poder-li preguntar els dubtes escolars que tingui l’alumne a casa, els percentatges 
d’ambdues escoles és pràcticament igual (figures 20 i 21 de l’annex). 
 
Per últim, s’analitza el rendiment acadèmic dels alumnes en ambdues escoles. El gràfic 
obtingut, figura 22 de l’annex, mostra una diferència respecte el rendiment acadèmic de 
l’alumnat. En l’escola S el percentatge d’alumnes que no suspenen cap assignatura és major al 
de l’escola B, i la tendència dels alumnes és a disminuir el nombre d’assignatures suspeses. En 
canvi, el percentatge d’alumnes de l’escola B que suspenen alguna assignatura augmenta amb 
el nombre d’assignatures suspeses.  
 
Per tant, per concloure la diferenciació de la titularitat de les escoles, podem dir que, en el cas 
de les dues escoles, l’entorn de l’alumnat és semblant, en canvi el rendiment de l’alumnat és 
millor en l’escola concertada que en la pública. Tot i així, cal remarcar que l’estudi comparatiu 
és entre dues escoles i que no es pot generalitzar ni afirmar que es compleixi per a totes les 
escoles públiques i concertades del país. 
 

3.3.2.5 Anàlisi factorial de l’estudi estadístic 
 
Per tal de poder trobar els components que més determinen el comportament dels alumnes, i 
per tant, que defineixen les altres variables, s’ha realitzat un anàlisi factorial. Aquest anàlisi 
permet veure la influència i la possible redundància de les variables, permetent reduir el 
nombre de variables que expliquin els resultats obtinguts en l’enquesta. 
 
L’estudi s’ha realitzat per a 6 components i s’han analitzat la matriu de components i la matriu 
de components rotats. Totes elles es mostren en l’annex, taula 2. 
 
El component principal, i el que influeix més sobre les altres variables, és l’interès que tenen els 
alumnes per les classes de matemàtiques, molt relacionat amb la variable: entenc al professor. 
Com es pot observar en la taula de components rotats, el factor de l’interès que tenen els 
alumnes envers les classes determina altres variables: com més interès tenen els alumnes per 
les classes de matemàtiques, més entenen al professor, més els hi agraden les matemàtiques, 
més importància li donen pels seus estudis futurs i menys dificultat mostren per l’aprenentatge 
de les matemàtiques. 
 
El segon component que té un pes important està relacionat amb l’autoestima de l’alumnat, la 
capacitat que tenen els alumnes a enfrontar-se a problemes matemàtics en la vida real, 
juntament amb el nombre de llibres que tenen presents a casa. Curiosament, els alumnes que 
han assolit major competència matemàtica, i per tant es senten més capaços de resoldre 
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qüestions matemàtiques, són els que tenen més llibres. Quant més capaços es senten més 
llibres tenen a casa.  
 
El tercer component és la utilitat que té el Geogebra per a ells, relacionat amb la preocupació 
que tenen els alumnes per a treure bones notes. Curiosament, quanta més utilitat troben al 
Geogebra menys preocupació per treure bones notes en l’assignatura mostren. 
 
La resta de components es podrien agrupar en un sol relacionat amb el recolzament extern que 
té l’alumnat envers l’escolaritat, com són l’ajuda que poden tindre els alumnes a casa per a 
resoldre dubtes o el nombre de consoles que tenen. 
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4. Reptes d’avui 
 
“Els estudiants volen aprendre però de forma agradable i entretinguda, amb ganes de tornar el 
pròxim dia a classe; per això seria interessant canviar aquesta mecànica tradicional per una de 
més nova i adient a les necessitats dels interessats”  (GÓMEZ, 2005) 

Aquesta afirmació del Claudi Alsina posa en evidència la necessitat actual de canviar 
l’ensenyament tradicional de les matemàtiques per un ensenyament que mostri resposta a les 
necessitats actuals utilitzant els medis que es disposen actualment per tal d’incrementar la 
motivació i l’interès dels alumnes envers la matèria. 
 

4.1. Matemàtica, realitat i societat 
 

“[...] cal ensenyar tot allò que hom consideri que ha de saber qualsevol habitant d’un país. 
Denominem això alfabetització matemàtica” Lluís Santaló. 

Anteriorment, s’ha comentat que sovint els alumnes perceben les matemàtiques com una 
matèria sense trobar-li gaires aplicacions directes en la societat actual, sense identificar la seva 
utilitat i aplicació en la vida diària, fets que poden provocar la desmotivació de l’alumnat vers la 
matemàtica. És per això que cal mostrar a l’alumnat la vinculació de les matemàtiques al 
funcionament i desenvolupament de la societat de les maneres següents: 

- Mostrar la importància de les matemàtiques com a ciència aplicada a altres matèries 
científiques com la física, la química o la biologia entre d’altres. Per exemple: en la 
formulació química hi és present el càlcul numèric, en el càlcul de forces d’un sòlid rígid 
es treballa amb vectors, en l’estructura tridimensional dels compostos es treballa la 
geometria, etc.  
 

- Mostrar la participació de les matemàtiques en una sèrie d’àrees pràctiques com per 
exemple en la predicció i la presa de control de decisions d’àmbit social, en la predicció 
i la previsió de fenòmens de la naturalesa, en el disseny o en la indústria, entre d’altres. 
 

- Mostrar la presència de les matemàtiques en la vida quotidiana en societat fent perdre 
la invisibilitat d’aquestes en la seva percepció per part de l’alumnat. Alguns exemples 
pràctics de l’aplicació de les matemàtiques en aspectes diaris de la societat són: 

• Quan anem a comprar roba: Les talles són mesures de proporcionalitat 
depenent de la nostra edat i del nostre físic, la composició del teixit i la rebaixa 
aplicada són exemples de la presència matemàtica en aquesta acció. 

• Quan anem a un supermercat: Tots els envasos són cossos geomètrics els 
quals tenen associats uns certs volum, àrea, capacitat i pes. El codi de barres 
és un altre exemple que hi podem trobar, el qual consta de 13 dígits i barres, 
els quals ens donen informació del producte com pot ser el país o el productor. 

• Quan anem al metge: cal saber llegir gràfiques del tipus mèdic i interpretar els 
resultats d’anàlisis de sang o d’electrocardiogrames, per exemple. 

• Quan llegim la premsa: Sovint hi trobem gràfics estadístics, dades numèriques 
o gràfics meteorològics que cal saber interpretar. 

• Quan viatgem: Escollir la oferta més econòmica que ens ofereixen diferents 
agències de viatges, saber llegir correctament un mapa, calcular el consum de 
benzina que tindrem, saber fer el canvi de moneda o fins i tot conèixer el 
funcionament d’un GPS. 

• Aspectes de la vida diària a casa: Saber interpretar plànols d’habitatge, 
mesures, ser capaç de calcular la quantitat de parquet necessari per cobrir tot 
el terra de l’habitatge, calcular la quantitat de pintura necessària per a pintar tot 
el menjador o interpretar correctament els rebuts de llum, telèfon, gas i aigua, 
entre d’altres. 
 

− L'ensenyament de les matemàtiques ha de facilitar a l’alumnat adquirir les aptituds 
necessàries per a formar part de la societat, exercir com a ciutadà i ser capaç de 
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resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. En definitiva, assolir la 
competència bàsica de matemàtiques. 

Per aconseguir que els alumnes vegin l’aplicació de les matemàtiques en els diferents àmbits 
esmentats anteriorment (en altres matèries científiques, en àrees especialitzades i en aspectes 
corrents de la vida quotidiana) és necessari treballar la modelització matemàtica, és a dir, la 
construcció i la utilització de models matemàtics. 

 

4.1.1 L’anumerisme 
 
Aquest terme anomenat “anumerisme” el va definir John Allen Paulos en el seu llibre L’home 
anumèric, per tal de designar la incapacitat de desenvolupar-se correctament en el món de la 
matemàtica. Es tracta d’una analfabetització matemàtica que no està tan mal vista socialment 
com altres analfabetitzacions, ja que com s’ha comentat anteriorment, les matemàtiques són 
una de les assignatures de la qual la societat n’accepta el fracàs.  
 
Adolfo Quirós, portantveu de la Real Societat Espanyola de Matemàtiques, exemplifica aquesta 
acceptació de l’anumerisme per part de la societat amb la següent afirmació: 
 
“En un restaurant a ningú li preocupa demanar en un grup d’amics que li facin el compte per 
saber els diners que ha de pagar cadascú, en canvi ens faria molta vergonya demanar que ens 
llegissin el menú”   [4] 
 
Aquesta mancança de coneixements matemàtics que pot afectar a persones molt cultes en 
alguna altra matèria del saber, es pot observar en la dificultat que té tothom en major o menor 
grau per a dominar correctament les xifres grans, com per exemple comptabilitzar les persones 
que hi ha en una manifestació. En un altre nivell, l’anumerisme es pot observar en persones 
que es bloquegen davant d’una fórmula tot i tindre els coneixements matemàtics necessaris i 
suficients per a resoldre-la. Finalment, en l’últim nivell, trobaríem aquelles persones que no 
tenen nocions matemàtiques i que es poden considerar analfabetes en el camp matemàtic. 
 
John Allen Paulos defensa que les matemàtiques ajuden a entendre el món el que vivim, a 
prendre millors decisions, a ser ciutadans més responsables i ser capaços d’analitzar les 
informacions que rebem mitjançant els mitjans de comunicació per evitar-ne la manipulació i 
estar-ne millors informats.  
 

4.1.1.1 Alguns errors presents en els medis de comu nicació 
 
 “Vostè pot escollir entre tindre o no certes nocions numèriques però si no les té serà més 
manipulable”. (PAULOS, 2000) 

 
Per exemplificar aquesta afirmació de John Allen Paulos, a continuació es mostren alguns 
errors presents en els medis de comunicació. Es deixa a elecció del lector relacionar aquests 
fets amb errors humans a l’hora d’editar la notícia per mancança de coneixements matemàtics 
o interpretar aquests errors com a manipulacions dels mitjans de comunicació de cara a la 
ciutadania. 
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Exemple 1: Aparegut al Telediari de TV1 el 1/10/2010 
 

 

 
 

Figura 21 Gràfica apareguda al telediari de TV1 el 1/10/2010. Font: www.malaprensa.com [2] 

 
En aquest gràfic que va mostrar TVE en el seu telediari es mostra una incorrecta relació entre 
la proporció del diagrama de barres i els percentatges que representen. Si s’observen les 
barres que representen el 20.5% i el 10.1%, es pot veure que la barra del 10.1% és 
aproximadament tres quarts de la del 20.5%, proporció que no equival a l’existent entre 20.5% i 
10.1%. 
 
Exemple 2: Aparegut al Telediari nocturn de Telemadrid del dia 23/05/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 Gràfica apareguda al telediari de Telemadrid el 23/05/2011. Font: www.malaprensa.com [2] 

 
 
En aquest gràfic es pot observar que les proporcions pel que fa a cada partit parlamentari són 
del tot incorrectes, sobretot si es comparen els partits minoritaris amb el PSOE o el PP. 
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Exemple 3: Aparegut al Telediari nocturn d’Antena 3 del dia 10/05/2011: 
 
 

 
 

Figura 23 Gràfica apareguda al telediari d’Antena 3 el 10/05/2011. Font: www.malaprensa.com [2] 

 
Altra vegada, la proporció entre el diagrama de barres i el percentatge que representa és 
incorrecta. L’ampolla que representa Espanya és aproximadament dos terços de l’ampolla que 
representa Alemanya, a més està omplerta fins a la meitat, fent perdre totalment la relació entre 
98.5% i 66%. Per tant, l’única informació certa en aquest gràfic serien els percentatges.  
 
Exemple 4: Aparegut al Diari ElMundo.es el dia 30/05/2011: 
 
 
Los españoles, entre los principales compradores UE  de casas de lujo en Londres 

• Junto a italianos y griegos, acaparan el 36% de las compraventas de europeos 

• En total, los ciudadanos del Viejo Continente suman el 14% de transacciones 

• 'Las inversiones han crecido al ver el mercado en libras como más seguro' 

• Rusia, India y los países del Golfo Pérsico, los otros focos de esta demanda 

 
 

Figura 24 Notícia apareguda al Diari d’Antena 3 el 30/05/2011. Font: www.malaprensa.com.[2] 
La totalitat de la notícia es troba en l’apartat 4 de l’annex. 

 
Aquest titular aparegut a ElMundo.es cal analitzar-lo més profundament. A priori sembla que hi 
hagi una quantitat elevada d’espanyols que comprin cases de luxe a Londres, però no és així. 
Espanya, Itàlia i Grècia junts compren un 36% de les cases que compren els europeus, que és 
un 14%, per tant representa un 5.04% de les cases de luxe comprades a Londres, on Espanya 
pot representar un 2%. En canvi, el que no diu el titular de la notícia és la quantitat que 
compren els asiàtics (un 24% els de Hong-Kong, un 12% els de Singapur i un 10% els de Xina) 
Per tant, la quantitat de cases de luxe comprades per espanyols arriba a un 2%, caldria 
analitzar si aquest 2% es pot considerar com un dels principals compradors.  
En canvi, el que sí que era interessant analitzar en el titular de la notícia era el creixement de la 
compra de cases per part dels espanyols, grecs i italians, que ha crescut del 25% fins al 36%. 
 
4.1.2 La problemàtica de la contextualització abusi va 
 
Fins ara s’ha comentat que per tal de fer més entenedora i atractiva les matemàtiques, cal 
transmetre als alumnes una matemàtica contextualitzada en situacions diverses per tal 
transmetre a l’alumne coneixements per exercir com a ciutadà i que aquest sigui capaç de 
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resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. Ara bé, cal treballar la contextualització 
d’una manera real, ja que sovint hi ha problemes en els quals es forcen situacions per tal de 
poder treballar els temes desitjats, fent que el problema acabi perdent el seu sentit real i la seva 
aplicació a la vida quotidiana. 
 
Paul Drijvers, matemàtic de l’institut Freudenthal, defensa l’educació matemàtica realista. La 
didàctica d’aquesta matemàtica es basa en intentar confrontar als alumnes amb situacions 
reals, analitzar com les matemàtiques poden ajudar en la resolució del conflicte mitjançant el 
model matemàtic fent reconstruir i desenvolupar un concepte matemàtic tot donant una llibertat 
guiada a l’alumnat. 
 
A continuació es mostren tres problemes utilitzats per Paul Drijvers per a defensar la 
matemàtica realista i exemplificar la problemàtica de la contextualització abusiva la qual fa 
perdre el sentit real del problema: 
 
PROBLEMA A : Augmentar la superfície d’un jardí.   
Dirigit a cursos de secundària. 
 
El jardí de gespa del Sr. Kok medeix 15 x 20m. El Sr. Kok decideix ampliar el seu jardí. 
S’afegeix una longitud de x metres en els dos costats tal i com es pot veure en la següent 
figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Demostra que l’àrea del jardí ampliat es pot representar per l’equació  
Àrea= x2+35x+300 

b) El nou jardí té una àrea de 374 m2. Genera una equació i calcula quants metres 
d’ample s’han afegit. 

 
 
Paul Drijvers defensa que aparentment, aquest problema té una contextualització atractiva i 
correcta, però és el plantejament de les qüestions li fa perdre el sentit real. En algun moment 
de la vida quotidiana el Sr. Kok es plantejarà quina és l’equació de l’àrea del jardí ampliat? I, en 
l’apartat b), el Sr. Kok partirà de la situació inicial de coneixença dels m2 i calcularà els metres x 
que pot afegir, o el que determinarà els m2 que el Sr. Kok podrà afegir serà l’amplada de les 
tires de gespa que podrà trobar al mercat? 
 
PROBLEMA B : El problema del gel 
Dirigit a cursos de secundària. 
 
Un cub de gel de costat 30mm es comença a desfer lentament. Cada minut, els costat 
disminueixen 1.5mm. El volum del cub del gel es descriu mitjançant la fórmula V=(30-t)3, on V 
representa el volum en mm3 i t el temps en minut. 

a) Calcula el volum del cub de gel quan t=0. 
b) Per a quins valors té sentit t? I V? 
c) Representa la part gràfica en la qual les variables tenen sentit. 
d) Analitzant la gràfica obtinguda, després de quants minuts el volum serà menor de 

10.000m3? 
 
En aquest problema el context no acaba de ser del tot coherent, ja que en la realitat, els gels es 
desfan simultàniament i de la mateixa manera per tots els costats? Posteriorment, les qüestions 
que planteja el problema són correctes, però estan mancades d’una fórmula del volum del cub 
de gel més realista. 
 

20 m 

15 m 
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PROBLEMA C : Tallant la paràbola 
Dirigit a cursos de batxillerat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fem que una línia recta talli una paràbola. Movem la línia cap a dalt. El punt mig dels dos punts 
d’intersecció pareix desplaçar-se sobre una línia vertical. És això cert? 
 
Aparentment, aquest seria el problema menys contextualitzat dels tres pel que fa al context de 
la vida quotidiana, però té un context matemàtic atractiu, és el que treballa la matemàtica més 
realista, ja que combina aspectes d’àlgebra amb aspectes de geometria, interacciona blocs del 
currículum, i permet a l’alumne de batxillerat desenvolupar construir i desenvolupar el concepte 
matemàtic. 
 
Per tant, el que defensa l’Institut Freudenthal és la matemàtica realista, la matemàtica que 
fomenta una seqüència d’aprenentatge per a l’alumne la qual parteix d’una contextualització en 
la vida quotidiana per als cursos de primària i secundària i una contextualització més 
matemàtica per als alumnes d’educació post-obligatòria amb l’objectiu de fer raonar 
matemàticament a l’alumnat. L’Institut també alerta de la contextualització abusiva i poc 
coherent, la qual fa perdre el sentit realista del problema i perjudica al correcte aprenentatge i 
assoliment de la competència matemàtica. 
 
Mogen Niss, en el seu article “Les matemàtiques en la societat” (NISS, 1995), defensa que 
l’educació matemàtica per a la població en general no ha de limitar-se solsament en la 
generació de coneixements tècnics matemàtics i en l’assoliment de la competència matemàtica 
necessaris per a la vida social i privada quotidiana. Niss argumenta que aquelles persones que 
no posseeixen competència més enllà de la que s’utilitza en la vida quotidiana no tindran 
l’oportunitat d’influir en els processos importants de la societat els quals exerceixen un impacte 
considerable en les seves vides com individus i ciutadans.  
Per tant, l’ensenyament de les matemàtiques ha de transmetre a l’alumnat els coneixements 
necessaris per a adquirir la competència matemàtica necessària per a la vida quotidiana, però 
en cursos superiors ha de permetre a l’alumnat aprendre a raonar matemàticament, a veure 
més enllà de les matemàtiques generals i contextualitzades, per tal de crear unes bases 
prèvies en l’alumnat que li permetin prendre decisions i actuar davant de processos importants 
per a la societat i l’individu. 
 
 

4.2. Innovació docent 
 

La innovació és essencial, i no és tan difícil com sembla. La dificultat no rau en la mateixa 
innovació, sinó en el que un vulgui o no vulgui innovar. (GÓMEZ, 2005) 
 
 
La societat ha avançat a un ritme més ràpid que l’educació, tant pel que fa el currículum, les 
tecnologies emprades i la formació del professorat. L’afirmació anteriorment citada, feta pel 
Joan Gómez en el seu estudi La societat com a escenari i les matemàtiques com a actors 
(GÓMEZ, 2005), posa en evidència la necessitat d’innovar en l’educació.  
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Abans però, caldrà definir què vol dir innovar: 
 
Innovació: És aquell procés que marca un abans i un després en una situació o metodologia i 
provoca uns canvis positius de millora de la situació o metodologia. 
 
Aquesta es pot dur a terme si el professorat s’esforça per aplicar-la en les aules, per tant cal un 
treball previ de formació per al professorat per tal que aquest sigui capaç d’aplicar eines 
innovadores i més atractives per a l’alumnat en les aules.  
 
S’hauria de dissenyar un model d’ensenyament matemàtic en el qual s’incorporessin les noves 
tendències de l’educació matemàtica per tal de formar als alumnes com a ciutadans amb una 
bona competència matemàtica adquirida. Aquesta els permetrà ser ciutadans crítics, 
innovadors, creatius i capaços d’utilitzar els coneixements i habilitats matemàtiques per a 
resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. 
 

4.2.1 La utilització de les noves tecnologies 
 
Com ja s’ha analitzat anteriorment en l’enquesta realitzada als alumnes, la totalitat d’aquests 
tenen com a mínim un ordinador a casa (veure figura 10). Aquest fet determina que l’educació 
no es pot quedar al marge del món de la informàtica i ha de treballar i formar a l’alumnat pel 
seu futur professional, el qual es troba envoltat d’una gran presència de noves tecnologies. Per 
tant, si volem formar a l’alumnat per tal que sigui capaç de ser competent el dia de demà, cal 
que aquest domini les eines informàtiques les quals li permetran accedir ràpidament a la 
informació, sent necessari un bon domini de comprensió, anàlisi i representació dels resultats. 
 
Les noves tecnologies també han facilitat l’aparició de programes matemàtics com el Derive, 
Maple, Matlab, Minitab o fins i tot el Geogebra, els quals possibiliten a l’alumnat la possibilitat 
de resoldre alguns problemes inaccessibles des d’un punt de vista teòric, per la seva 
complexitat o necessitat de coneixements matemàtics necessaris en la seva resolució. Aquests 
programes però, poden facilitar el desconeixement dels resultats i la incapacitat d’analitzar-los 
per part dels alumnes si no se’n fa un ús correcte, és a dir, sovint els alumnes no saben 
interpretar els resultats que obtenen mitjançant un programa matemàtic per la desconeixença 
del procés que fa el programa per a resoldre el problema plantejat. 
Per altre costat, cal introduir aquestes noves tecnologies d’una manera adequada i progressiva 
per tal que els alumnes entenguin la seva utilitat, siguin capaços d’utilitzar-los i en treguin profit 
a l’hora de l’aprenentatge de la matèria. Aquest fet es pot observar en la percepció que tenen 
els alumnes els quals se’ls ha realitzat l’estudi estadístic del Geogebra. D’aquests 
aproximadament un 50% consideren que el Geogebra no els ajuda en l’aprenentatge de la 
matèria de matemàtiques (veure figura 16). Com ja s’ha comentat en l’anàlisi d’aquest resultat, 
aquest fet pot ser degut al poc ús a l’aula del Geogebra, a un incorrecte d’ús d’aquesta eina, al 
desconeixement del seu correcte ús per part del professorat o bé una manca de mitjans per a 
poder utilitzar-lo correctament. 
 
Per una bona utilització de les noves tecnologies, cal una bona predisposició per part del 
professorat, realitzant cursos de formació permanent per tal que en coneguin el funcionament i 
l’aplicació a les aules, i els mitjans necessaris en els aules per a poder-los utilitzar. 
 

4.2.2 La utilització de les noves metodologies doce nts 
 
A part d’adequar el currículum a les competències matemàtiques bàsiques que són 
recomanables que els alumnes adquireixin durant l’educació obligatòria per tal de ser capaços 
d’afrontar la vida quotidiana i el seu futur professional, cal utilitzar metodologies innovadores i 
adequades a la realitat actual. Algunes d’aquestes poden ser treballar problemes de 
modelització matemàtica més dirigits a situacions de la vida real i al seu futur professional, els 
quals han de permetre a l’alumnat pensar i raonar matemàticament per tal d’extreure un model 
matemàtic que els permetrà analitzar i ser crítics amb els resultats. Un altre exemple és el 
treball per projectes, amb els quals els alumnes treballen en grup problemes de modelització 
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(competència que els alumnes han d’assolir per al seu futur professional, ja que en el món 
laboral es treball sovint en grups). 
 

4.2.3 Concursos i competicions matemàtiques  
 
D’altres exemples que es poden utilitzar en les escoles per incentivar la motivació de l’alumnat i 
fomentar el gust dels alumnes envers les matemàtiques són els següents concursos i 
competicions matemàtiques: 

• Fem matemàtiques : Es tracta d’una activitat organitzada anualment per la FEEMCAT 
(Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya) amb el 
suport del Departament d’Educació, que té com a finalitat contribuir a desenvolupar la 
competència matemàtica en tot l’alumnat de sisè de Primària i primer cicle d’ESO. 
L’activitat s’organitza en forma de concurs i es desenvolupa en tres fases: la primera 
fase es fa als centres, la segona fase l’organitza una de les quatre associacions que 
formen part de la FEEMCAT: APMCM (Associació de Professors de Matemàtiques de 
les Comarques Meridionals), ADEMGI (Associació D’Ensenyants de Matemàtiques de 
les comarques Gironines), APaMMs (Associació de Professors i Mestres de 
Matemàtiques), ABEAM (Associació de Barcelona per a l'estudi i l'aprenentatge de les 
Matemàtiques) La darrera fase que té lloc durant tota una jornada amb un component 
de matemàtica lúdica. [6] 
 

• +Mates : Aquesta activitat que serveix per afavorir el raonament matemàtic de 
l’alumnat, l’organitza l’associació ADEMGI conjuntament amb l’associació APaMMs i va 
dirigida als centres de primària i secundària (alumnes de 5è de Primària, 3r i 4t d’ESO i 
de Batxillerat). [7] 
 

• Estalmat : Es tracta d’un programa de detecció i estímul del talent precoç en 
matemàtiques de nois i noies catalans organitzat per la Federació d’Entitats per a 
l’Ensenyament de les Matemàtiques de Catalunya (FEEMCAT) i la Societat Catalana 
de Matemàtiques (SCM). [8] 
 

• Problemes de l’esprint matemàtic : És una activitat en línia adreçada a equips de 
centres i guanya aquell centre que aconsegueix resoldre totes les solucions a les 
preguntes correctes. Aquesta activitat està organitzada per la FEEMCAT i SCM i va 
adreçada a alumnes d’ESO i Batxillerat. [9] 
 

• Olimpíades matemàtiques : Es tracta d’una competició que són concursos entre joves 
estudiants amb l’objectiu d’estimular l’estudi de les matemàtiques i el desenvolupament 
de joves talents matemàtics. Són organitzades per la Reial Societat Espanyola de 
Matemàtiques. [10] 
 

• Proves cangur : Són unes proves dirigides a l’alumnes de 3r d’ESO fins a 2n de 
Batxillerat les quals consten de preguntes tipus test de dificultat variant segons el nivell 
que cursin els alumnes i estan organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques 
(SCM). [11] 
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5. Conclusions 
 

Després del treball realitzat, s’ha pogut observar que l’ensenyament matemàtic actual encara 
es troba influenciat per les matemàtiques modernes: abstractes, de coneixements aïllats, sense 
problemes de modelització basats en la vida real, sense mostrar la interrelació que hi ha entre 
les matemàtiques i la realitat, utilitzant molt poc la geometria. Aquest fet fa que molts alumnes 
es desmotivin i perdin l’interès per aprendre matemàtiques. Tot i així, progressivament s’està 
treballant cada vegada més la competència matemàtica en les aules.  
 
Dins del currículum de l’ESO es defineixen vuit competències: una d’elles és la competència 
matemàtica. Cal treballar la matemàtica des de totes les assignatures, per tal de mostrar la 
seva presència en totes les àrees del coneixement. Aquest treball permetrà formar a l’alumnat 
com a ciutadans capaços de pensar i raonar matemàticament, ser crítics en la resolució de 
problemes, analitzar els resultats i tindre criteri a l’hora de prendre decisions. D’aquesta manera 
evitarem així l’analfabetització matemàtica, també anomenada anumerisme, que arriba sovint a 
alguns alumnes. 
 
El fet de mostrar la presència de les matemàtiques en totes les àrees del coneixement té 
importància a l’hora de millorar la percepció que tenen els alumnes d’aquesta matèria. Sovint 
les matemàtiques són invisibles per a ells degut a que no saben identificar la seva utilitat i 
aplicació en les altres matèries i en la seva vida diària, fent perdre l’interès i la motivació envers 
l’assignatura. Mostrar a l’alumnat les matemàtiques contextualitzades li permetrà conèixer-les 
dins la vida quotidiana: ser capaç d’interpretar els gràfics presents en la premsa, ser capaç de 
llegir les factures dels serveis domèstics, tindre criteri a l’hora d’escollir un préstec, saber la 
quantitat de pintura que cal comprar per a pintar les parets de casa o fins i tot anar a comprar al 
mercat. Aspectes que segurament no els relacionaven amb les matemàtiques i que gràcies a la 
seva modelització se’ls hi pot ensenyar, perquè  aquesta les vincula al funcionament i 
desenvolupament de la societat. 
 
Emmarcar les matemàtiques dins d’un cas real farà que els problemes presentats siguin més 
entenedors i atractius per a l’alumnat. Cal vigilar però, que aquest marc plantejat sigui realista i 
no forçat, sense perdre els objectius plantejats que són donar sentit al problema, donar-li una 
aplicació real i donar-li un correcte aprenentatge a l’alumne/a.  
Considerem que s’ha de treballar una matemàtica realista que transmeti als alumnes de 
l’ensenyament secundari els coneixements necessaris per a la vida social i privada quotidiana. 
Alhora, també cal treballar una contextualització més matemàtica en els ensenyaments 
superiors per tal d’aprendre a raonar matemàticament. S’ha d’ensenyar als alumnes a veure 
més enllà de les matemàtiques generals, per tal de crear unes bases prèvies en l’alumnat que li 
permetin prendre decisions i actuar davant de processos importants per a la societat i l’individu. 
 
La manca de contextualització, sumada a la possible influència en l’ensenyament actual de la 
matemàtica moderna, la dificultat que suposa el correcte ús del llenguatge matemàtic i la 
repetició i ampliació dels blocs del currículum de matemàtiques cada curs, poden ser algunes 
de les causes que generin inseguretat en els alumnes a l’hora d’enfrontar-se a les 
matemàtiques. Aquesta inseguretat pot derivar en una certa por a les matemàtiques.  
 
La por a les matemàtiques és un obstacle més que dificulta el seu aprenentatge: por de no 
entendre correctament l’enunciat del problema, por de no resoldre’l correctament, i por de 
quedar en evidència davant d’un resultat evident. Aquesta por o inseguretat pot arribar al 
bloqueig de l’alumne/a provocant el fracàs en l’àmbit de les matemàtiques i el seu rebuig durant 
tota la seva vida. 
 
Per tal de minimitzar la por a les matemàtiques, cal actualitzar el seu ensenyament, utilitzant les 
eines que siguin motivadores per les noves generacions d’alumnes. Dins d’aquestes eines hi 
ha la informàtica i les noves tecnologies presents en l’àmbit quotidià de la vida actual. Si es 
planteja correctament el binomi actualitat-matemàtiques, serà símptoma d’una bona 
contextualització de les mateixes i un apropament real a l’alumnat. Sense oblidar que una bona 
docència utilitzant les noves tecnologies passa per una bona formació del professorat per a que 
aquest sigui capaç d’utilitzar-les correctament. 
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Altres recursos per a motivar l’aprenentatge de les matemàtiques i estimular el talent dels 
alumnes són els concursos i les competicions matemàtiques organitzades per diverses 
associacions i federacions catalanes i espanyoles.  
 
Un bon treball en aquesta direcció ha de fer de les matemàtiques una assignatura agradable, 
propera, d’utilitat i d’interès per als alumnes. Útil en el seu dia a dia i que els serveixi de base 
per a ser homes i dones competents socialment, dotant-los dels coneixements necessaris per 
no ser analfabets matemàtics. 
 
Actualment, els alumnes enquestats dins del present treball mostren una clara tendència 
positiva pel que fa a l’interès per les matemàtiques quan la persona que les hi ensenya els 
motiva, engresca i transmet els valors més amunt citats. Sabem que una petita mostra no 
descriu tota la població, però sí que permet prendre el pols a més de 150 alumnes que ens 
poden donar una idea de la tendència del pensament adolescent envers les matemàtiques.  
 
La mateixa mostra, diu que cal estudiar les matemàtiques per poder tenir una bona posició 
social, un millor lloc de treball i poder estar a l’alçada de les circumstàncies de la vida 
quotidiana, però no mostra que els alumnes considerin les matemàtiques igual d’importants 
pels seus estudis futurs, sobretot en els alumnes de 2n de Batxillerat de modalitat humanística-
social.  
 
Seguint en la línia de les noves tecnologies, els alumnes enquestats no consideren que 
l’aplicació informàtica Geogebra els ajuda en la comprensió de les matemàtiques. Aquest fet 
podria ser atribuïble a la manca de formació adient del professorat en aquestes eines. 
 
Finalment, per fer cita del títol d’aquest treball, s’ha pogut plasmar que els alumnes que troben 
les matemàtiques difícils es posen nerviosos a l’hora de resoldre problemes de l’assignatura. 
Aquest fet pot derivar en por. La manera de resoldre aquesta por està en una bona definició del 
currículum, una correcta metodologia d’ensenyament actualitzada, i un professorat motivat per 
transmetre els valors de les matemàtiques. Caldrà doncs, treballar aquests tres factors 
conjuntament per tal de motivar l’alumnat de l’assignatura de matemàtiques.  
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